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  سخن سردبير

 چيست و چه پيامي دارد و ادبياتاين كه . اند  و بسيار گفتهايم  بسيار گفتهادبياتاز 
از . ايم ايم و شنيده تعاريفي از اين دست را از بسياري از بزرگان شرقي و غربي خوانده

 و نامشان تا اند  زالل و جاري ماندگاري نوشيدهةاين ميان تنها اندكي از بزرگان از چشم
، سعدي، موالنا ار،عطّ سنايي، نظامي،، رودكي، فردوسي. ستبيداران اهميشه چراغ راه 

بزرگان پارسي و  ت و آگاهي و ازحافظ و صائب و بيدل از چراغداران معنوي
ي نيز اينان همه موالناي روزگار خويش بودند و از نعمت داشتن پير و مرب .اند پارسايي

شمسي . اشتند و خود شمسي براي ديگران شدندشكوه د يك شمسي باهر. برخوردار
  .در درون داشتند و نوري در برون

ني . قول موالنا دور ماندن از اصل خويش است  به،درد بزرگ انسان امروز
تنها صداي . دهي  نمي صداي خوش،يشوجودمان خالي نيست و تا خالي نبا

 و ما ايم يش تهي نشدهآهنگ را بايد از طبل تهي از خويش شنيد و ما هنوز از خو خوش
نام و نسب و لقب و كتاب و   بهاگرچه. خموشان و در خويش گرفتاران. صدايانيم بي

هيچ نيستيم،صداييم ا تا بيجزوه و دفتر و ديوان براي خويش كسي باشيم ام .  
 .كسي كه خود را نبيند، الگو، دنبال راهنما  به.دنبال پير باشيم  بهشمس را بيابيم و

ها و كجاست فغان  ها و بابا فغاني افضل طاهرها و بابا اهاي ادب فارسي؟ باباكجايند باب
  ما چونان ني موالنا؟

ا ما ديگر از راهنما هست ام. بينيم  ميست كه هر روز ميان همين مردمي شمس در
گويند اگر شمس نبود موالنا   مي.آن همه نخوت و خودخواهي در پي دارويي نيستيم

وجود آن همه پير و  شايد كسي بود همچون پدر و شگفتا كه با! بودن ، نه.  بودنانچهم
 موالنا نشدند شان كدام  هيچ،آن همه صوفي صافي و ناصاف در گرداگرد فرزندان موالنا

 



  ٨  قند پارسي

  

 و ت و جنم را كه شمس در جان موالنا انداخت با خود همراه نداردأپيري آن جر و هيچ
  .نداشت

شايد . وقتي گفت و اين كه فرصت نيست بيموالنا از وقت و   بهشمس پيش از همه
  :ها بيدل گفت همان حرفي را گفت كه از پس قرن

 ود باشـكر سـف  بهن ياـان كـگويم زي  نميمن
 !خبر در هرچه هستي زود باش اي ز فرصت بي

ر و تبختر و نخوت را از موالنا گرفت و نشان داد كه آزاده بودن و سبك شمس تكب
  !يعني چه »غريبانگي«كالم سير سفر كردن و در يك 
 ،هه آموخت و در پيمانة قصّاو قصّ  به. كه من وقت ندارم،شمس گفت موالنا را

 با هزار تشنگي ماند و ،ال بزرگؤشمس رفت و موالنا با هزار س. هاي ازلي ريخت پيمان
گويند   مي.گيري از خلق فريفت و نه گوشه  ميهاي درشت او را ها و عنوان ديگر نه لقب

دست كم نيمي از   ـتمامي اگر  به هم نهمثنويگويم   مي مناام،  بعدها سروده آمدويمثن
ه و موالنا در اين همه سال آن كتاب آسماني تعليم قصّ باموالنا   به شمس بودة هديـ آن

  .كرد  ميرا در ذهن و زبان خود پيراسته
 قرآنم  گاه معلّ مظلوم بود مردي كههچه ماي!  ستيز بود نه گريزعرفان شمس عرفاِن

اش حامي   با همة فقر و نداري!ارشاد  بهگاه پيري را گرفته بود و گاه كارگري ساده و
 دكان رواسي روزي كه در. هاي رنگارنگ نفريفت شمس را سفره. بود بزرگ فقيران نيز

شمس . پاچه را چرب كردند او گذاشت و رفت هاو را شناختند و كمي آب كلّ) پزي هكلّ(
ها دارايي بزرگ شمس بود و  ها كه اين ها و ساختن با همين نداشته  ندارييعني همين

هاي ظاهري و دستارهاي زربافت  ها و زرق و برق ها بود كه آن جبروت و بزرگي همين
  .تمسخر گرفت  بهرا

اي . هاي تريم ا ما چوبزند ام  ميآتش در جان ما، و امروز شمس در كنار ماست
  . خويش شمسي پنهان دارندخوشا آناني كه در اندرون

  !عزيزا و بزرگا و استادا و دانشجويا و نورچشما
نام   بهغنيمت فرصت و در سالي كه متبرك است  به راپارسي قنداين شماره از 

هاي  اين شماره شايد با شماره. پيش روي داري، د بلخي روميين محمالد موالنا جالل
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ست كه ياران ما داشتند   در ادامة همان رسالتي اما، داشته باشداندكهايي  پيشين تفاوت
 ماييد و از ماييد و ما نيز ،شما كه در اصل  بهآنان و  بهست و مرا و ما را نيز ارادتي

  :قول آن شاعر شيرين گفتار پارسي زبان معاصر  به.شماييم
  ١چرا پنهان كنم دهلي سمرقند است در چشمم

  :قول هم او كه  بهو باز
  …هال ز پشت يالن هرچه هست اين هاييم

توان سراغ گرفت و تو اگر جانت   ميو در اين كالم آخر چه مايه از اندوه و درد را
كني و   مي آميخته باشد اين مايه از درد و اندوه را در اين مصرع حسادبياتبا ادب و 

فرياد كه در كاري از همان جنس كار و فريادي از جنس همان . آيي در صدد كاري برمي
  و فكرمگر نه اين كه موالنا در روزگار مغوالن خونريز آنان را با كالم. ني موالنا بود

جان جهانيان زد؟ و مگر امروز دوباره آن مغوالن   به مطيع ساخت و آتشيخويش
. بردن فرهنگ و زبان ما  به.ترين و زيباترين كاال در روز روشن بردن زبده اند به نيامده

پارسي و حتّي قلع و قمع زبان   بهسي و پارسايي را شبيخون زدند و امروزديروز پار
  .اند اردو، اردو زده

  !تر از مهربانا عزيزا و ارجمندا و مهربان
 كه گاه ما را اند مدهآ ، و آن قدر پيشاند  و هماره شمشير آختهاند مغوالن هماره بوده

هاي موالنا و  ها و شرح آنان كه كتابراستي  هآيا ب. اند نگاهبان برج و باروي خويش كرده
 ةدريغ كنند و آن را تحف بزرگان ما را از ما و فرهنگ ما ار و حافظ و سعدي وعطّ

 همان نگهبانان برج و باروي ،فهمند  مي تذهيب و طال را مفهومكساني كنند كه تنها
   نيستند؟ن مدرنمغوال

م طوطياني چون  ترنّكه روزگاريـ  پارسي قنداين  ـو دردا كه زبان موالنا 
 امروز در حال قالب ،خسرو و حسن دهلوي و فيضي دكني و بيدل و غالب بود امير

كنند و   نمياندوه و دردي را حس كه بزرگان ادب هيچ ردن است و شگفتاتر آنكتهي 
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جايگاه و پايگاه زبان حافظ و موالنا و سعدي و بيدل را تا جايگاه يك زبان دست 
  چرا؟! اند  پايين آوردهچندم و فراموش شده

ا از ! قبول! اقبال  بهالبغالب رسيديم و از غ  بهد اقبال امروز كيست؟ از بيدلمحمام
كدام بزرگمرد اين علَم افتاده را ، آيا كدام شاعر، كدام اديبكجا رسيديم؟   بهاقبال
  زند؟  ميهقرار شبه قار هاي بي جان جان  بهدارد و آتشي برمي

 بدانيم كه ـ من و تو ـاگر ما . ال باشيمؤ اين سدر پي حلّـ  تومن و   ـاگر ما
من و  ـ مجيدند، اگر ما قرآنمان  معلّ، همانادبياتمان همان ادب است و معلّ، ادبيات

سان راحت در   اين، صيد گرازان و شيرانيم،بدانيم كه چون آهواني معصومـ  تو
و از شما چه پنهان كه ما . اهيم بودمانيم و در فكر گريزگاهي خو  نميخيالي خويش بي
هاي ناياب را از كف  ما نيز بسيار بار فرصت.  نيز در اين گناه شريكيم با توـ تو من بي ـ

 ؛ا اينك فرصت جبران استام.  دردمندي و عشق را در جان نداشتيمةداديم و اين ماي
آمده است ،  باهم يكي شده»موالنا شمس«. موالنا آمده است با شمس. فرصت بيداري

 از ، دشمنية از اين هم، غفلتةمان و بيدارمان كند از اين هم اش تا بدمد در جان ني با
 ةرفتن از شان ه باال از اين هم،آن نديدن اين و ة از اين هم،من و مايي  بيهاين هم
  !دير است، دير، گويم  ميمرا و ما را و همه را. يكديگر

 هنوز، همه روز ماندن من در هند  شمار اينبينم و  ميهند را دوبار بيش نيست كه
مرا ببخشاييد از اين . رس است و تلخانرسيده است و هنوز اين شراب نيك اربعين  به
ام كه شيرين شوم با شما و پخته شوم با شما و  آمده.  ناپختگيه تلخي و از اين همههم

  ! شمسبا موالنا
زبانان  جان ما پارسي  بهنا بودخدايا از آن آتش كه در جان شمس بود و در جان موال

  و)ع( موالي پارسايان عليحق  به! بينداز و ما را باهم مهربان كن عاشقانةجان هم  بهو
  .آمين يا رب العالمين !مثنوي ني موالنا و حق به

  شه  ۱۳۸۶ آبان ۱۸جمعه 
  )ديوالي(همزمان با جشن هندوان 
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  م موالناستپيا ةجهان تشن
  ∗ مهدي مصطفوي

 ين است که ما را در خود جا تمديم انساني عظةني گنج،يزبان و ادب فارس ”
  .“ت ماست فرهنگ ملّي و جاري ساريها هين سرمايتر داده و از مهم

 ة که در مراسم کنگريارتباطات اسالمو س سازمان فرهنگ يئ، ري مصطفويمهد
ن يکرد، با اعالم ا ي ميدر سالن اجالس سران سخنرانان، در تهربزرگداشت موالنا 

  :مطلب، گفت
نه ين گنجين نماد ايتر  از برجستهيگو ي از شاعران پارسيکيعنوان  موالنا به”

 يشکوه خاصّ ران بايت ا او همواره در ملّيراث فرهنگ معنوياست که م
ها در گذر زمان  بلند موالنا نه تنيها شهيها و اند آموزه.  کرده استيگر جلوه

 ي تداوم زندگي برايگاه استوار هيتر و تک کهنه نشده، بلکه هرروز درخشان
  .“ران بوده استيت اپرنشاط ملّ

  :ح کردي تصريارتباطات اسالمو س سازمان فرهنگ يئر
ط موالنا بر علوم روزگار خود اعم از فقه، حکمت و فلسفه آشنا بوده و با تسلّ”

 ، خودةشي شگرف انديرويمدد ن  بهيان اسالم و عرفي عرب،يبر ادب فارس
ن خود از شعر ي مضامي بازگو کرده و براي افراد عادي خود را برايانمعارف رب

  .“ عرضه کرده استي داستانيها  بهره جسته و آن را در قالبيفارس
  : افزوديو
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دل شده و نام  جهان در شرق و غرب مبي برايگاه هيتک راث او بهي و ميمولو”
  .“ن انداز شده استياو طن

  : در ادامه اظهار داشتيمصطفو
م ينسل جوان عرضه کن م و آن را بهي موالنا را بهتر بشناسيد حکمت معنويما با”

 که ييها امي پيرو ها را از دنباله م و انسانيان برسانيجهان ن موالنا را بهيام راستيو پ
  .“ميت برهان نخواهد داشيزيرت چي و حيجز سرگردان

  :نشان کرد  خاطريس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالميئر
 تفاهم ،ي عدالت، صبر و بردباريکرامت اسالم  بلند موالنا توجه بهيها در آموزه”
 از ين همه ناشيزند و ا ي موج ميت متون معنوي و رعايها و پاسدار ان انسانيم

هاست که موالنا در  ال است، گرچه سيامبران الهيق او از رسالت پيدرک عم
مطالعه و   بهيعرفان اسالم مندان به شرق و غرب عالم شناخته شده است و عالقه

 کالم و ةگر تشنيز ديش از هرچي جهان امروز بياند، ول  در آثار او پرداختهيبررس
ام يپ. هاست  تمام انساني برايدبخش صلح و دوستي که نويام موالناست، کالميپ

 عدل و ي را به سويزدگ  و مصرفييگرا يت خسته از ماديشرتواند ب يموالنا م
  .“ رهنمون کنديعدالت خواه

  



  مثنوي معنوي نولكشوري  ١٣

  

  ♦مثنوي معنوي نولكشوري
  سيد امير حسن عابدي

شمار عربي و فارسي و  هاي بي اسالم خدمت بزرگي كرده و كتاب  به١كشور منشي نول
 ها نميان آ از. چاپ رسانده است  بهي را بارهاهاي مهم اردو را انتشار داده، يعني كتاب

عالوه هر وقت كه يك كتاب از   به.كه سه بار انتشار يافته است موالنا روم است مثنوي
  .اند سروده آمد، شعراي وقت تاريخ انتشار آن را مي چاپخانه بيرون مي

انتشار يافته، معلوم . م ١٨٨٤/ه ١٣٠١ كه در سال مثنوي معنوياز يك نسخة چاپي 
فخرا ماجد منشي «انتشار يافته و . م ١٨٦٥/ ه ١٢٨٢شود كه اين تصنيف قبالً در  مي

مثالً . ده تاريخ هجري و يك ميالدي سروده است» موجد«  بهكالكا پرشاد متخلّص
  :گويد مي

  ).ه ١٢٨٢ (تاريخ بگفت سر عيني
  :اند عالوه بر موجد، شعراي ذيل هم تاريخ هجري يا ميالدي طباعت كرده

اللطف منشي  المثال، شاعر معجز مقال، صاحب خياالت خوشنويس عديم” .١
 .“ف علي اشرفاشر

 شاعر شكّر فشان، طوطي گلزار هندوستان، منشي طوطي رام مرحوم متخلّص” .٢
 .“»شايان«به

 شاعر پخته كالم، اوج سخن را ماه دو هفته، منشي هر گوپال متخلّص” .٣
 .“، تلميذ رشيد موالنا غالب دهلوي»تفته«به

                                                   
 .استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي ، استاد عابديمقالةبخشي از   ♦
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ولوي ، شاگرد رشيد م»خيالي« بهناشر رنگين كالم، منشي خيالي رام متخلّص” .٤
 .“احسان اهللا ممتاز

شاعر معرفت آگاه، تصوف دستگاه محو عشق اهللا باقي، شيخ محسن علي ” .٥
 .»“ساقي«  بهمتخلّص

، تلميذ رشيد شيخ مهدي »صفي« بهشاعر نير طبع سيد مؤمن حسين متخلّص” .٦
 .“علي ذكي

  .»“نسيم دهلوي« بهرزا اصغر علي خان متخلّصيهمپاية قدسي و كليم، م” .٧
هم انطباع . م ١٨٧٤/ه ١٢٩١برده در سال   ناممثنويشود كه  يل پيدا مياز تاريخ ذ

  :يافته است
  ).ه ١٢٩١ (بطبع شد مونس جان مثنوي

، محمد انوار حسين تسليم سهسواني، “همپاية طوسي و كليم”گذشته از اين تواريخ 
  :در طبع سابق تقريظ ذيل نوشته بودند

ك بخشيد، زمين را ساكن و ملك را متحرك كردگاري كه مشت خاك را ادرا”
بار … مثنوي معنوي… ست و اليق محمد و نيايش سزاوار ثنا و ستايش… آفريد
  …“طبع فرمود… ١٣٠١ عيسوي مطابق شهر ذيحجه سنة ١٨٨٤ماه سپتامبر   بهثالث

 نولكشوري اين است كه خود منشي نولكشور در تجليل مثنوييكي از مزاياي 
پس منشي نولكشور فقط ناشر يا طابع نبوده، .  ذيل را سروده استنويمث، مثنوي معنوي

  :دان عالي و برجسته هم بوده است بلكه شاعر و صاحب ذوق و فارسي
  س منـزّه از زوال    نور او شـم     حمد نذر كبرياي ذوالجـالل    

*  
  عكس مهر از آينه شد بر جـدار      اراب كبـ  نور آل پـاك و اصـح      

*  
  جاي تو بردار شد حد دار نيـست         تسادب را گو بخلوت بـار نيـ    بي

*  
  وددار بـــ ان دار آن دلـــ ردبـــن  هم غلط كردم كه گفتم دار بـود       

*  
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  يا كتاب حسن يا حسن كتـاب      ر از بـدو شـباب  شد پسند خاط 
*  

ــ ــهم ــ دمي م ــل كم   هست منظور دلم في كلّ حـال        الردم اه
*  

  ام الن عصر گردآوردهكام  ام بهر آن طبع مطابع كرده
*  

  زين تجارت بس همين نفع من اسـت         تل فـن اسـ   بت اهـ  د مـن صـح    مقص
*  

ـ    هـا   همچو احيا بس مطول نسخه       فان وصـ  د بـا حـس    منطبع گردي
*  

  محترم اندر ضمير حق گـزين    تان مـذاهب اجمعـين   پرس  حق
*  

  تاق طبـع مثنـوي    طبع من مش    زان سبب شد با دالي مولـوي      
*  
  ع بر وجه حسناهتمام طب  گشت از تأييد رب ذوالمنن

*  
  كانچنان چشم فلك هم ديده كـم     د تـالش آمـد بهـم      ا با ص  ه  نسخه

*  
  گشته در تصحيح امعان نظـر       ت امكـان نظـر    هر قدر بودس  

*  
  م اولـين  لـه قـس   شد مهيا جم    كاغذ و طبع و كتابت انـدرين     

*  
  …باز تا رومش برند اهل فهـوم        هندوسـان ز روم    هچنان كامد ب   آن
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي
  ∗فياض زاهد

  چكيده
چند مشكل اساسي   بازيست كه جهان اسالم مي اي  بلخي در زمانهمحمد الدين جالل

خطرات   باهاي اسالمي را ي صليبي مرزهاي سرزمينها جنگسو  از يك. روبرو بود
 مرزهاي اسالمي  آرامش و ثباتها جنگهشت دوره از اين . فراواني روبرو ساخته بود

 وجود نقار و تنش مابين سران كشورهاي اسالمي  بهمعضل ديگر. را تهديد كرده بود
ال بودن جنبش اسماعيليه ديگر مشكل اين دوران فع. شود  ميي مربوطعباسخالفت  با

 بايد ها نبر تمام اي. هاي اسالمي است هاي مذهبي در امپراطوري سرزمين و وجود تنش
ظهور يافتند كه  اي  در زمانهها نآ. ا بدوي مغوالن را اضافه كرد امظهور قدرت جديد

 در هر زمان ها نشايد اگر آ. بست كار هن بابايد صفت خوش اقبالي را در موردش
ا در اين ام. گراييد  ميتاريكي  بهآمدند خيلي زود شمع وجودشان مي صحنه  بهديگري

تمام اين مصايب بايد شرايط دروني   به.وددوران همه چيز براي ايلغار آنان فراهم شده ب
ان متفكّر. رنگ شده بودهاي اخالقي در جامعه كم ارزش. جوامع اسالمي را نيز افزود

از زمان . نمودند  ميعلما و سالطين را آلوده و بيمار ارزيابي ،منانؤاسالمي سه ستون م
ق  كه جامعه را مستحزد  ميان معاصر پيرامون شرايطي دورمتفكّرو   مجادله علماغزّالي

متظاهر  ،علما. رياكاري و فساد تن داده بودند  بهمنينؤم. انگاشت مي اي هو آماده هر بلي
 ،نرخ روز خورشده بودند و سالطين شايستگي خود در اعمال عدالت  بهو دنيوي و نان

  .ه اعمال سلطه را از دست داده بودندخرد و تقوا و البتّ
 جهان پيرامون ةاني است كه پيش از موالنا دربارتفكّرماين شرايط شاه بيت عموم 

پدرش در زير . محيط خانوادگي موالنا نيز آرام بخش نبود. فرسايي كرده بودند مخود قل
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 مناسبات ةبار بخواهيم دركه آنبدون . ذ قرار داشتبين و مقامات متنفّفشارهاي متعصّ
اندازه كافي از سوي   بها اوگوي ،پدر موالنا و امام فخر رازي داوري داشته باشيم

مجموع شرايط دركنار اخبار هولناكي . اطرافيان فخر رازي تحت فشار قرار داشته است
اگر . قونيه نمود  بهمهاجرت  به موالنا را وادارة خانواد،رسيد  ميگوش  بهكه از مغوالن

وم در وفان دت ، زندگي موالنا دانستتوفانين اول توان  ميمهاجرت از ديار پدري را
سراغش آمد و او را تا دم مرگ در پريشان حالي و   بهيهاولقونيه كمي پس از آرامش 

عنوان استادي بر جاي و مسند پدر نشست   بااو در آغاز در قونيه. قراري نگه داشت بي
 از راسته شكرريزان و آشنايي ا تنها گذرام. گذراند  ميفراست و آرامش  بهو روزگار

 صالخرمن ايمان و آرامش او درافتد و تا دم اتّ  بهي بود تا آتشكاف شمس تبريزي با
ت اصرار و هم  با كهمثنوي معنويشايد سرايش . قرار نمايد ذات احدي او را بي به

ساحل   بهزيور طبع آراسته شد تالشي بود نافرجام براي رسيدن  به چلبيالدين حسام
  .اتمام ماندنتيجه مرگ موالنا ن ميراثي كه در. يقين و آرامش

مهمقد  
از بزرگترين شعراي  ،العلما سلطان  بهب بلخي فرزند بهاءولد ملقّمحمد الدين موالنا جالل

ثير آراء أت. درستي از مفاخر بشري ناميد هاو را بايد ب.  ايران و شايد جهان باشداولطراز 
اين زمينه او در . يش بر جهان پيراموني و آيندگان غيرقابل انكار استها و انديشه

ا ام. دارد ت قرارهاي منتخب تاريخ بشري ترديد دركنار معدود انديشمندان و انسان بي
  موالناشخصيتزندگي و   و كنه اشعارش بدون تدقيق در شرايطي كهها دريافت انديشه

  . ناممكن است،بار نشست به
رچند در آغاز او ه. انتها رساند  بهش را آغاز وا موالنا در شرايط نامتالطمي زندگي

 ةنيم  بها هنوزام ،ل گرديدنتيجه تغييرات شگرف دنياي پيراموني خويش دچار تحو در
 اولل تحو.  اصلي در زندگي او آغاز شدتوفانراه زندگي خويش نرسيده بود كه 

آبرو و   بال ومتمواي  او كه دركنار خانواده. شود  ميشرايط زندگي او در بلخ مربوط به
 خانواده ةهمرا هداليلي كه در ادامه خواهد آمد ب هزيست ب  ميامش و احترامدر نهايت آر

يورش مغوالن آغاز   با زندگي اوتوفان. قونيه شد  بهمهاجرتي ناخواسته از بلخ  بهمجبور
.  چيز براي ادامه يك زندگي آرام فراهم بودةرسد در قونيه هم  مينظر  به.شده بود

الي گزنده و ؤا در اربعين عمرش تلخي سام. وال گذشتنها نيز بر همين م سال
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در اين . بستر التهاب و نياز و رهايي كشاند  بهگستاخانه او را از توسن آرامش و كرامت
ي از زندگي موالنا اشاره توفان ةاين دو دور  بهصورت اختصار هشود تا ب  ميمقاله تالش

زواياي زندگاني اين   با بيشترهرچهاين دو رويداد عظيم ما را   بهتوجهشايد . شود
  .عارف و شاعر بزرگ ايران آشنا سازد ،انديشمند

  برآمدن مغوالن
شدند   مياسامي عمومي مغول و تاتار يا تتر خوانده  بهزرد پوستاني كه بين مسلمانان
ي خين گان و يا بلنويي و سايان و انهار سلنگا و ارقون ها هقومي بودند بدوي ساكن در

 كوهستاني واقع مابين چين خاص و ةيعني ناحي ،رياچه بايكالو كرولن و اطراف د
  .١گويند  ميرا مغولستان منچوري و سيبري جنوبي و سرزميني كه امروز آن

 ةنتيج طوايفي كه در. مانده و بدوي بودند ر مدني بسيار عقبظمردمي كه ازن
يك   بهخان نتيجه هوش و درايت چنگيز شكل يافت و تنها دراي  يي منطقهها حاديهاتّ

پيشرفت سريع فتوحات مغول تا . روز بدل شد ن عمومي اثرگذار در جهان آنجريا
العاده سواران  ك فوقمرهون سازمان دقيق و استوار و تنسيقات و تحراي  اندازه

ت بارزي بود كه مغوالن در برابر سپاهيان فاقد ديسيپلين چادرنشين بود و اين خود مزي
 عامل قطعي اين بود اما ، اسكان يافته كشورهاي مجاور داشتنديها الحركه فئودال و بطي

كه در كشورهاي مورد تهاجم مغوالن پاشيدگي و فساد و پراكندگي فئودالي حكمفرما 
  .٢بوده وحدت داخلي وجود نداشت

از زمان  ،دست آورد هشهرتي جاويدان ب ،خان عنوان كشور چنگيز همغولستان كه ب
داراي مردمي شد كه همه قبايلي بودند كه زبان  ،شتم ميالدياخراج اويغورها در قرن ه

 زندگي شكارچيان و دامپروران را پيروي. مغولي و رسم و رفتار ابتدايي داشتند
زيرا سرزمين ايشان براي كشاورزي يا . در حقيقت چاره ديگري نيز نداشتند. كردند مي

  .كاري مناسب نبود معدن
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ي دانست كه گفته اولمثابه آن كالم ماكي  بهوانت  ميظهور و بسط قدرت مغوالن را
شايد .  سازگارةفضيلت و زمان ،دو چيز نيازمندند  بهبود سياستمداران براي توفيق

ها نآ.  سازگار استةترين بخت چنگيز اين زمان مهمن كه  در شرايطي در جهان متمد
 ها نت در خدمت آتوانس  ميخود بهره چنداني از آن نداشتند ظهور كردند كه همه چيز

چين و ايران  ،آسياي ميانه ،النهرين بين ،جدا از توفيقاتي كه در مغولستان. قرارگيرد
  .آسياي صغير و اروپاي شرقي باز شد ،سوي روسيه  بهنيز ها نراه آ ،دندكر پيدا

  خوارزمشاه در شرايطي قرار داشت كهمحمددر ايران خوارزمشاهيان و سلطان 
  .وامل داخلي را در گسترش بحران دخيل ندانستتوان برخي از ع نمي

ت ايران از اين  رعيجمعيت. بنياد داشت سلطنت خوارزمشاهيان تركيبي سست و بي
 دادند كه  ميلشگر خوارزمشاهيان را سربازان مزدور تشكيل.  حاكم متنفر بودندةطبق
 ،ن دهندندرت ممكن بود پس از يك شكست باز هم ايستادگي كنند و وفاداري نشا به

 محمدكشيدند و پارسايان از نزاع سلطان   ميستم ،در زير فشار ماليات سنگين ،مردم
سر و  ارزش و سبك امير بي ،محمداز نظر جورج ساندرز سلطان . ديدند  ميخليفه رنج با

نه يك سياستمدار بود و نه يك سرباز و جاه طلبي و بلندپروازي او براي  ،ناشايسته
 هاي بزرگ فرمانروايي كند و يك پادشاه مملكت اسالمي باشد وقكه مانند سلج اين
 جمعيتمراكز شهري و پر  بهي شومي را كهها گناه آسيب. طرز عملش منافات داشت با

  .١گردن او گذاشت  بهايران خاوري رسيد بايد
 ي تشكيلعباسخلفاي   بهيان وفادارت آن را سنّكه اكثرياي  در جامعه از سوي ديگر

 او. رويگرداني مردم از وي منجر شده بود  بهخليفه  بامحمد تعارضات سلطان ،ندداد مي
سوي بغداد   بهخليفه ناصر تعارضات آشكاري داشت و در يك وهله نيز لشگري با

  .٢ گويا در همدان لشگريان و ستوران او از سرما تلف شدنداما. فراخوانده بود
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  ٢٠  قند پارسي

  

اييان و همسايگي ترانداختن قراختدبيري سلطان در ب مشكل اساسي ديگر در بي
هر بعد از فتوحات عظيمي كه النّءگويا مردم ماورا. سرزمين مغوالن بود  بابالواسطه

ر از ظلم و جور و ننگ استيالي  مكر،ر شده بود خوارزمشاه ميسمحمددست سلطان  هب
  خوارزمشاه هم ازمحمدبردند و خود سلطان   ميخوارزمشاه شكايت  بهاييانتقراخ

قدرت رسيدن نموده بودند  هاو در ب  بهنتيجه خدمتي كه پرداخت خراج ساليانه كه در
ق رسول گوركان را كه براي وصول خراج  ه ۶۰۶همين جهت در سال  هب ،تعب بود در

آن جانب   بههرالنّء ماوراتصرفعزم   بهآمده بود در آب انداخت و در آخر همين سال
 سيحون گذشت و اييان از شطّتممالك اصلي قراخعزم تسخير   بهسلطان. حركت نمود

 اردوي تاينگو والي شهر طراز سردار گوركان را شكست داد و ق ه ۶۰۷ ولاال در ربيع
او لقب   بهاين پيروزي سبب شد. خوارزم آورد و كشت  بهاسيري گرفت و  بهاو را

  .١اسكندر ثاني دهند
عثمان   با در نتيجه ائتالفاًتزد و خورد پرداخت و نهاي  بهكوچلك خان  بااو سپس

جا كه ميان او و عثمان   از آنامااو عثمان خان را بر سمرقند نهاد . پيروزي رسيد  بهخان
او . هاي عنيف نمود سمرقند لشگر كشيد و بر مردم آن سامان ظلم  بهخان نقار برخواست

  .نقرض نمودعثمان خان كه از بزرگان طايفه خانيه بودند را معدوم و آن سلسله را م
 را از ها ناييان تاخت و آتسرزمين قراخ  بههمكاري كوچلك خان  باوي سپس

  .٢صحنه سياسي روزگار محو نمود
خاتون مادر سلطان را كه بسيار  اين مجموعه بايد مداخالت روزافزون تركان به
. گر بود پرست و خونخوار و حيله خودخواه و شهوت او. القلب بود نيز اضافه كرد قسي

 نظر خود صالح  بهاوامر خوارزمشاه را اگر ين زن چنان بر كارها سلطه داشت كه غالباًا
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢١

  

بزرگان و افسران   بهاعتمادي دركنار عوامل يادشده روحيه بي .١شد  ميديد مانع اجرا نمي
  .٢شد  ميعامل نابودكننده اقتدار خوارزمشاهيان منتهي  بهكشور خود

در آغاز شواهد حاكي از . وارزمشاهيان شدخ  بااين اقدام سبب همسايگي مغوالن
 در اما. داشته باشداي   مناسبات دوستانهمحمدسلطان   باآن است كه چنگيز تمايل داشت

ايران فراهم   بهدست مغوالن براي حمله هي الزم بها خردي سلطان و عواملش بهانه اثر بي
بالد   به چنگيزتوجهدر ي را عباسه خاوند شاه بلخي خباثت و دنائت خليفه البتّ. شد

چون ميان ناصر خليفه و سلطان : در كتاب خود آورده است. داند  نميثيرأت  بياسالم
خالفت بيعت   به ترمذيالديند عالءسي  با خصومت پديدآمد و سلطان خواستمحمد
ياري چه   بهامراء و اعيان دارالخالفه مشورت كرد كه  باقرار گشت و  بيناصر ،نمايد
 يكي از وزراء گفت چنگيز.  خوارزمشاه را دفع كردمحمدتوان شر سلطان   ميكسي
 محمود يلواج وزير مسلمان او تماس گرفت و از او  بابراي اين منظور بايد! خان

بان گفتند بعضي از مقر.  خوارزمشاه را بخواباندمحمدواسطه مغوالن فتنه  هخواست ب
 جا كه از اين و چهار ماه الزم استرسول بايد از سرزمين خوارزمشاهيان بگذرد 

ار بر مسلمانان نه موافق عقل است و نه ط ساختن كفّوانگهي مسلّ. مغولستان رسد به
ض بغداد ط شوند ممكن است متعرار مغول بر بالد اسالم مسلّو اگر كفّ. مطابق شرع

 اًلترسد ولي عجا  نميبغداد  بهايشان تا پنحاه سال ديگر دستشان: خليفه گفت. شوند
پس خليفه فرمود تا سر شخصي .  بر خواهد افتادها نحكومت خوارزمشاهيان بدست آ

 گاه او را مقصود خود را بر سر او نوشتند و بر آن نيل ريختند و آن را بتراشيدند و
محمود يلواج   بهآن شخص شب و روز راه پيمود و خود را. مغولستان فرستادند به

خراسان  هر وسوي ماوراءالنّ  بهبعد داعيه حركت  بهاز آن .چنگيز گفت  بهرسانيد و خبر را
  .٣و قلع و قمع خوارزمشاهيان در دماغ چنگيز پديدآمد
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  ٢٢  قند پارسي

  

 علل و عواملي چند موجب گرديد كه روابط ميان الناصر لدين اهللا خليفه اًظاهر
ي دستور داده بود در عباسناصر خليفه .  خوارزمشاه تيره شودمحمدي و سلطان عباس
 اسماعيليان الموت را بر علم سلطان ةيس فرقئ نو مسلمان رالدين  جاللِملَ حج عمايا

ه مملكت دل كرد و از ائم  بهخوارزمشاه كينه خليفه را. م دارند خوارزمشاه مقدمحمد
 سزاوار و شايسته خالفت نيستند زيرا از محافظت مرزهاي عباسفتوا گرفت كه آل 
  .١اند اسالمي غفلت كرده

 ها است كه المثل فرانسوي آور آن ضربكه ياداي  چنين فضاي آشفته و آلودهدر 
همه عوامل خرابي اوضاع دست  ،آيند  ميتك  بهندرت تك ه بها بدبختي: گويند مي
هاي  ت اگر سنّاما.  براي ايلغار وحشيانه مغول فراهم گشتها دست هم دادند و بهانه هب

رفتار خوارزمشاهيان سبب اين   باشيم كه شايد سوءداده و بر اين باور ياسا را اصل قرار
دهند كه   مياسناد تاريخي گواهي.  نيز فراهم شده بودها اين بهانه ،هجوم شده باشد

و  خان پس از استقرار قدرت خويش در مغولستان و برافتادن ملوك خانيه چنگيز
بر اين اساس . داشته باشداي  خوارزمشاهيان روابط حسنه  باايي تمايل داشت تاتقراخ

هاي  شمش  بامحمود يلواج خوارزمي و علي خواجه اكبر بخاري و يوسف اتراري را
يي كه از ها ي زربفت و لباسها هاي يشم و جامه ي مشك تاتاري و سنگها نقره و نافه

  خوارزمشاه فرستاد و ايشان پيغام چنگيزمحمدرسالت نزد   بهبافند  ميپشم سبز و سفيد
گويد وسعت   ميرساند و  ميخان بزرگ سالم: عرضه داشتندخان بدين مضمون 

 ،تسبب قرب جوار و جنسي  بهتر است و مملكت من و شما در جهان از آفتاب روشن
اگر تو راه . فرزندي ندارم از تو و امروز عزيزتر دانم  ميواجب و الزم تو را  بادوستي

آباداني و نظام عالم ةن كه مايها كوشش كني تا بازرگانا ت راهدوستي بسپاري و در امني 
ي عنوان  اين نامه و تلقّ.٢از طرفين آمد و رفت كنند سبب مزيد دوستي گردد هستند

لذا محمود يلواج را كه مسلمان .  بر وي گران آمداً ظاهرمحمد براي سلطان »فرزندي«
جو خان پرس و  ت و ميزان توانايي چنگيز موقعيدربارةخلوتي فراخواند و   بهبود و
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢٣

  

 از چه آنتو مردي از ديار خوارزم هستي و مسلماني بايد : وي از محمود پرسيد. نمود
گاه جواهري  آن؟ آيا خان شما بر ديار ختا مسلط هست يا نه. پرسم پوشيده نداري  ميتو

. خدا كه خان ما راست گفته به: محمود گفت. محمود داد  بهگرانمند از بازو درآورد و
 خان تو كيست كه مرا فرزند ، از وسعت سرزمين من باخبريگاه سلطان گفت تو آن

محمود يلواج ترسيد و  ؟گويد  ميمن از روي برتري سخن  باكند و  ميخود خطاب
. سپاه چنگيز در برابر لشگريان سلطان مانند فروغ شمس در برابر خورشيد است: گفت

از خشم او در فروكش كرد و محمود يلواج   از شنيدن اين سخنانمحمدخشم سلطان 
ا ساندرز بر اين باور است كه ام .١محمود پيمان دوستي امضاء كرد  بالذا. امان ماند

از سوي ديگر آنان ارزيابي درستي  .ات واقعي مغوالن ترديد داشتندني  بهخوارزمشاهيان
  .از ميزان خطر تاتارها نداشتند

يز را تنها در طمع فرستادگان چنگ  بامحمد برخورد آتي عوامل سلطان ةلذا نحو
  .٢كند  نميمالي جستجو

الار مغولي پيش قرگويا افسران خوارزمي بر اين باور بودند كه تجني هستند كه او
 چنگيز ةكشتن ايلچي و نمايند. در لباس تجارت در حال شناسايي مناطق داخلي هستند

چنين اقدامي دست   بهتنهايي  بهيام محلّزيرا اگر حكّ. نمايد  مينيز اين تعبير را تقويت
فان و تنبيه متخلّ  وقتي كه چنگيز تحويلكه آنحال . شدند  مي بايستي تاديب،زده باشند

بديهي است كه شرايط ديگر . درخواست وي موافقت نشد  بارا از سلطان طلب كرد
پيش از . س سپاهي عازم ايران شدأ لذا خود در ر،خان قابل پذيرش نبود براي چنگيز

طيب خاطر غرب را هدف   باحات شرقي خود را سامان داده و اينكاين مغوالن فتو
  .٣گرفتند
توانيم يكي از منابع  ميرا   حمداهللا مستوفي كه كتاب تاريخ او در عصر مغوالناما

ت سرنوشت او از سنّ. كند  ميديگر بياناي  گونه همعتبر اين دوران بناميم داستان را ب
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  ٢٤  قند پارسي

  

جا كه  از نظر او از آن. برد  ميوفور يادشده بهره هگرايي كه در متون كالسيك ايران ب
فاق شوم  اين اتّ،ر كرده بود و بالد اسالم افق متفاوتي مقدمحمدسرنوشت براي سلطان 

از نظر وي اقدام اينالجق حاكم خودسر خوارزمي در كشتن پانصد تاجر . روي داد
چه در . او بايد تعبير شودحمايت تركان خاتون و ناتواني شاه در تنبيه   باگناه مغولي بي

  .١دادند  نميدربار سلطان همه از اطرافيان اينالجق بودند و اجازه تنبيه او را
در بهار سال . سنجش خونسردانه خود براي اين نبرد آماده شد  باپس چنگيز

 ايرتيش عليا يك لشگر اجتماع كرد كه عبارت بود از اويغورها و ة در درق ه ۶۱۶
نيروهاي خوارزميان بيشتر بودند ولي . نيروهاي كمكي چنگيز بودندكارلوتها كه جزء 

ي باز خودداري كرد و ها جنگوفاداري ايشان اعتماد نداشت از   بهشاه محمدچون 
ي ساخلو در شهرهاي اصلي ها صورت دسته  بهسربازان خود را پراكنده ساخت و

نند دژهاي ديوار را توا  نميچون اطمينان داشت كه مغوالن. امپراطوري خود گماشت
 انضباط اماها كردند  نويسد مسلمانان رشادت  ميبارتولد. محاصره نمايند و تسخير كنند

 تا ۶۰۰۰۰۰تكيه بر منابع مسلمانان تعداد مغوالن را   با اقبالعباس .٢در مغوالن بود
بر آن  تمام منابع چه آن اما. اند  دانسته۲۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰قين جديد از  و محق۷۰۰۰۰۰ّ

 گويا اين لشگرها از اقوام و ملل اما.  تعداد بيشتر سپاه خوارزمي است،اتفاق دارند
 دليل سوء هاز اين گذشته ب. بستگي نداشتند يكديگر دل  بهگوناگون بودند كه چندان

  .٣سلطان نداشتند  بهدل ،سياست سلطان بسياري از درباريان در درون
. مور اين عمليات كردأغتاي و اوگتاي را ماو در آغاز دو تن از فرزندان خود ج

. خجند را محاصره نمود  سير دريا نمود وةرهبري جوجي روانه كران  بهلشگر ديگري نيز
 ترين جمعيتترين و پر پسر كوچكترش تولي روانه بخارا شد كه غني  بادر عين حال چنگيز

  قياليغ و ايدي قوتقبيله خويش از  بادر سر راه ارسالن خان. هر بودشهر ماوراءالنّ
او در آغاز . خدمت رسيدند  بهاقوام اويغور از بيش باليغ و سقناق تكين پسر اوزار با
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢٥

  

پسرش   با خجند و بناكت كرد وتوجهسپس پنج هزار نفر را م. اترار را محاصره كرد
  يعني گوگ خان و سونج خان و كشلي خانمحمدامراي سلطان .  بخارا شدتوجهم
 امارسم شبيخون از شهر بيرون آمدند   بهپياده نظام و سي هزار سوارهبيست هزار  با

روز . داران لشگر مغول نيست و نابود شدند دست محافظان و طاليه هلشگريان ايشان ب
خان  خدمت چنگيز  به بگشودند و اعيان و معاريف شهرها ديگر مردم بخارا دروازه

 قرآني ها جامع رسيد و گفت تا صندوقمسجد   بهو آمدشهر در  بهخود چنگيز. درآمدند
گويند روزي يكي از بزرگان سادات . را خالي كردند و جاي علف و آخور اسبان كردند

نيازي  باد بي”: بينيم و او گفت  مياز يكي از علما پرسيد كه اين چيست كه هرماوراءالنّ
 ند و چونپس از آن چنگيز دستور داد تا شهر را غارت كرد. “وزد  مييزدان است كه

 در خشم شد و دستور اند شنيد كه بعضي از خوارزمشاهيان نزد مردم بخارا سكني گرفته
محاصره ارگ و قلعه   بهپس از غارت و سوزاندن شهر. داد تا شهر را آتش زنند
 .همه اهل قلعه كشته شدند  باكرد  ميدليري از قلعه دفاع  باپرداختند و گوگ خان

رفت پرسيدند كه حال شهر   ميخراسان  بها كه در حال فرارگويند يكي از مردم بخار مي
 .١“كشتند و بردند آمدند و كندند و سوختند و”: او در پاسخ گفت؟ كجا انجاميد  بهشما

پارسي كس   بهسخن ”اين جمله دستمايه نويسنده عصر مغولي شده بود كه نوشته بود
ظير جهانگشا برخي از اين ف تاريخ كم نؤلّهرچند جويني م“ !بدين فصاحت نگفته بود

نگار مغول دانست و   بايد او را تاريخكه آنطرفه . داند  ميارادي ها را غير غارتگري
اين همه او در جاي جاي اثر خود از سوء رفتار   با!معذورات او را نيز ادراك نمود

راي نويسد چنگيز در بخارا از منبر باال رفت و ب  مي جويني.٢ آورده استها مغوالن نكته
ناميد كه او را فرستاده تا  »خداوند عذاِب«او خود را .  وحشت زده سخن گفتجمعيت

پسرانش ملحق شود كه   بهاو سپس از بخارا عازم سمرقند شد تا ٣!آنان را تاديب نمايد
و بدين نحو او  اترار را گرفته بودند و طالي مذاب در حلقوم فرماندار خائن شهر ريخته
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  ٢٦  قند پارسي

  

اسيراني را كه چنگيز خان در بخارا گرفته بود پيشاپيش لشگر . ندرا مجازات كرده بود
  .١شدند تا شماره سپاهيان مغول را زيادتر نشان دهد  ميرانده

  قصد عزيمت، نيروةدنبال تهي هيه از مغوالن باول خوارزمشاه پس از شكست محمد
  اين معاني بود و منكبرني منكرالدين  پسرش جاللاما ،عراق و ديگر مناطق را داشت به
جنگ ايشان نهيم و اگر خود   بهبهتر آن است كه لشگرها را جمع كنيم روي: گفت مي

اگر پيروز شدم كه .  مغول رومةمقابل  بهمن سپارد تا  بهرود لشگرها را  نميجنگ  بهسلطان
ايم و نخواهند  نظر مردم از مالمت رستهد برآمده است و اگر مغلوب شدم درمقصو

گيرند و اكنون در وقت بال و مصيبت   ميين سال خراج و ماليات از مردمگفت كه چند
  خوارزمشاه سخن پسر نپذيرفت واما. اند فرار نهاده  به و روياند ميدان را خالي گذاشته

بلخ آمد باخبر شد كه مغوالن بخارا و سمرقند و هرات را   بهوقتي. سوي بلخ راه افتاد به
  .٢اند گرفته

 تجديد ة سوباتاي فرمان داد تا سلطان نگون بخت را تعقيب و اجازجبه و  بهچنگيز
 انسجام ذهني و كرد و عمالً  ميسرعت تعقيب  باسواره نظام مغول او را. او ندهند  بهقوا

 او را تا طوس تعقيب نموده و قبر هارون الرشيد ها نآ. تاكتيكي او را از ميان برده بودند
 .در همدان رد او را گم كردند. ري و همدان رسيدند ه ببعد در تعقيب او. را آتش زدند

ولي مدتي نگذشت . جزيره آبسكون پناه برد  بهدرياي خزر رسانيد و  بهسلطان خود را
  .٣جا وفات يافت كه در آن

 شد جز مرگ و نابودي اثر ديگري از خود بر جاي  ميهرجا كه لشگر مغول وارد
 ود نفرات و ترس از شورش مناطق مفتوحه اين امر را كمبعلّتبارتولد . گذاشت نمي
 تمام مردان و زنان را غارت و تنها بخشي از ها نتوان درك كرد كه چرا آ  ميلذا. داند مي

سيفي در كتاب خود كه در  .٤نمودند  ميمغولستان  بهمهاجرت  بهصنعتگران را وادار
 ردازد كه وقايع راپ  مييي از پيرمردانيها قصّهنقل   به، كردهتأليف ق ه ۷۲۰هاي  سال
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢٧

  

 ،احدي نه ” مغول در خراسانةحمل  بادهد كه  ميچشم خود ديده بودند و نشان به
و از مرزهاي بلخ تا افغان مردم در “ ”ماند پوشاكي باقي خوراكي و نه نه ،اي هغلّ نه

چرا كه جنگجويان مغول . اند خورده  ميسگ و گربه ،سراسر سال فقط گوشت انسان
  .١“آتش كشيده بودند  بهنبارها را و اها نتمام خرم

  :شاه بلخي نيز در اين باره خواندني است روايت خاوند
 رفت تغارجار گوركان داماد چنگيزخان را  ميجانب مرو  بههنگامي كه تولي”
استحكام برج و بارو پرداخته بر   بهنيشابوريان. سوي نيشابور فرستاد  بهده هزار با

تغاجار شهر را در محاصره گرفت. ه نصب كردندادباالي ديوارها منجنيق و عر .
هالكت   بهدر روز سوم تيري از باالي بارو بر مقتل تغاجار اصابت كرده و او را

 از كار مرو كه آنتولي خان رسيد پس از   بهچون خبر قتل تغارجار. رسانيد
 سه هزار چرخ تيرانداز و كه آن  بانيشابوريان. نيشابور نهاد  بهبپرداخت روي

ي نفت انداز ساخته بودند ها سيصد منجنيق بر بارو نصب كرده بودند و قاروره
 علي ابن ابراهيم مغيثي الدين سست شدند و پس از شور و مشورت قاضي ركن

مغوالن پس از . شفاعت نزد تولي فرستادند ولي تولي شفاعت را نپذيرفت  بهرا
حاكم . ا گرفتند درآوردند و حاكم شهر رتصرفي سخت شهر را در ها جنگ
  زودتر از دست آنان خالص شود سخنان تندي بر زبان راند لذا او راكه آنبراي 

انتقام خون تغاجار شهر را چنان خراب   بهپس از آن. بدترين وجهي كشتند به
آمد و دستور قتل شهر در  بهبعد زن تغاجار. كردند كه قابل كشت و زرع شود

 ،تركستان بروند  بهوران كه تن از پيشه صدرا جز چهار كسي همه را صادر كرد و
در دوازده روز يك  ،بر شهر آب بستند و در آن جو كاشتند. بر جاي نگذاشتند
  ٢“!جز زنان و اطفال  بههفت هزار تن در قلم آمد ميليون و چهل و
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  ٢٨  قند پارسي

  

ابن اثير .  نفر قتل عام شدند۱۷۴۷۰۰۰ از مردم نيشابور ۶۱۷گفته شده كه در سال 
 نفر از اهالي ۱۳۰۰۰۰۰ و طبق گفته جويني ۷۰۰۰۰۰ مرو حدود تصرفمعتقد است در 

 تصرف يعني در زمان ق ه ۶۱۹گفته شده كه در پايان سال . اند آن ديار از دم تيغ گذشته
حمداهللا قزويني . اند هالكت رسيده  بهن سرزمين نفر از مردم آ۱۶۰۰۰۰۰دوم هرات 
  .١داند  مي نفر۸۰۰۰۰۰ را تصرفشدگان بغداد در زمان  تعداد كشته

 در زمان اًظاهر. در زمان فتح جوزجان و طالقان نيز كشتار وحشتناكي از مردم شد
قتل   بهبزرگ بسيار عزيز بود  چنگيز كه فرزند جغتاي بود و براي پدرةفتح اين منطقه نو

جانوران آن شهر را نيز  ،خان مغول بعد از فتح مرو دستور داد تا عالوه بر مردم. رسيد
قتل رساندند   بهي در شكم مادر را نيزها هي بچحتّ. كسي را زنده نگذارند كشند و هيچب

  .٢تا ديگر كسي در آن منطقه زندگي نكند
 كبري عارف و صوفي بزرگ زمانه الدين  آن دوران داستان شيخ نجمفاقات مهماز اتّ

  .است
م بود در آن  كبري كه از بزرگان عرفا و صوفيه خوارزالدين گويند شيخ نجم”

جا بيرون آيد  او پيغام دادند كه شيخ بايد از آن  بهد چنگيزاوال. هنگام در شهر بود
قان زياد دارم و من در اين شهر خويش و متعلّ :شيخ گفت. او نرسد  بهتا آفتي

ده   باگفتند كه. حال خود رها سازم  بهروا نباشد كه خود سالم بمانم و ايشان را
 ،جواب داد كه بيش از ده تن باشند. قان خود بيرون آيدلّتن از خويشان و متع

. شيخ باز گفت از صد تن زيادترند. صد تن بيرون آي  باديگر پيغام دادند بار
شيخ باز فرمود روا نباشد كه مردم را تنها گذارم و . هزار نفر بيرون آي  باگفتند

ن جنگيد و چند ايشا  باهنگام حمله مغول  بهپس از آن شيخ. از شهر خارج نشد
 اصحاب و احباب  بادست او كشته شدند و سرانجام خود هتن از ايشان ب

  .“٣شهادت رسيد به
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٢٩

  

 نفر مير  مثل يكها چنگيزخان در كشتارهاي جمعي و قتل عام ، اقبالعباسنوشته  به
كرده و بين فقير و غني و خرد و بزرگ و زن و   ميمور اجراي حكمأ م،عاطفه  بيغضب

گذاشته و در اين عمل زشت هم از طريق عدالت و   نميو غيرمسلم فرقيمرد و مسلم 
خالف چند نفر از فرزندان  شخص او براًمخصوص. جسته است  نميطرفي انحراف بي

 داري و خونسردي راوس نيز خودخود و بعضي ديگر از كشورگشايان در كشتار نف
يع از جحركات فاي  پاره  بهوقت بر اثر غلبه خشم و غضب رساند و هيچ  ميحد كمال به

 .١قبيل درآوردن چشم اسرا و بريدن گوش و بيني و ساختن مناره دست نزده است
ي جويني حتّ.  ابن اثير ايلغار مغول را يك فاجعه جهاني توصيف كرده استاما
كند كه استيالگران چنگيز   مي بعد از مرگ چنگيز نيز از قتل عامي صحبتمورخ

مبالغت صد كس   بيهر كجا صدهزار خلق بود”: دهد  ميامهو اد. مرتكبش شده بودند
اكنون اكثر واليات از ”: نويسد  مينويس شهير  و جغرافيمورخحمداهللا قزويني . “نماند
تحكمافزايد  ميسپس. “د لشگرها برافتاده است و دست از زرع باز داشتندات و ترد :
 افتاد و قتل عامي كه در آن فاقكه در ظهور دولت مغول اتّاي  شك نيست كه خرابي”

 و اين “واقع نشدي هنوز تدارك پذير نبودياي  رفت اگر تا هزار سال ديگر هيچ حادثه
زبان عربي نوشته است   بهل خود كهابن اثير در تاريخ مفصّ .٢سرشت ايلغار مغول بود

 ل شاهدان عيني وقايع بوده است را نقةداستان هجوم مغول را كه بيشتر مبتني بر گفت
ي هجوم مغول در اذهان مردم ثير كلّأدهد كه ت  ميسخنان زيرين ابن اثير نشان. كند مي

  :آن زمان از چه قرار بوده است
خود   بهگفتند كه از زمان خلقت آدم ابوالبشر تاكنون جهان چنين مصيبتي  مياگر”

اين و يا نزديك   بهزيرا تاريخ چيزي كه شبيه. نديده است درست گفته بودند
  .٣“دهد  نمين باشد نشانبدي
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  ٣٠  قند پارسي

  

 نوعي از هم پاشيدگي و انهدام ،ها همانند ساير سرزمين ،استيالي مغول در ايران
كه اكثر  ـخان   اين بود كه جانشينان چنگيزعلّتحد و حصر در پي داشت و  بي

 ـ حد كرده بودغيره آسياي ميانه را تحت رهبري خود متّ چادرنشينان مغول و ترك و
نه تنها ظلم و ستم حاكم بود قلع و قمع منظم شهروندان  واحي رسيدند كهاين ن  بهزماني

و انهدام تمامي اين ) …ري ،طوس ،هرات ،نيشابور ،مرو ،بلخ( در يك رشته از شهرها
  .١نواحي برقرار بود

انجام رساند   بههاي نافرجامي را  منكبرني كه در آن شرايط وانفسا تالشالدين جالل
ديد كه   ميسرزميني بود كه همه چيز خود را لگدكوب فاتحانيپايان بخش روياهاي 

سوي بغداد و برآمدن   بهها ناشغال ايران و تمايل آ. راستي عذاب خداوند بودند هب
زودي توانستند بساط اسماعيليان را  ه بها نآ. ي از ديگر مصايب زمانه بودعباسخالفت 

در اين زمان بود كه . پا پيش تاختندسوي آناطولي و روسيه و سپس ارو  بههم برچينند و
آسايش   بهاي رومي كه از بلخ گريخته تا در قونيهملّ  به بلخي ملقبالدين موالنا جالل

مغوالن چند بار قونيه را بعدها . گرفتند  مي زرد قرارتوفانزماني گذرانند در جريان 
د مقبره موالنا و مردم وجو. گاه نتوانستند وارد اين شهر شوند محاصره كردند ولي هيچ

  .٢دانستند  مي را مانع هجوم مغوالنيكرامات و
  گيخاتواما. پس از مرگ موالنا و در زمان گيخاتو قونيه در محاصره قرارگرفت

ديدار سلطان ولد   بهمناسبت خوابي كه ديده بود دست از محاصره شهر برداشت و به
را از كرامات  خاليق آن.  داددستش را بوسيد و مردم قونيه را امان ،ر موالنا آمدسپ

  .٣موالنا دانستند
تختگاه سلجوقيان  ، مركزي آسياي صغيرة جنوب شرقي جلگةقونيه واقع در حاشي
ي آشوب مغول و انقالب صليبي براي نصاراي بيزانس هم ها روم بود و در آن سال

 و دربار سلجوقيان در اين سرزمين مثل عراق. شد  ميت محسوب امنيةهنوز يك جزير
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣١

  

دانشمندان و نويسندگان فارسي زبان  ،هر همچنان ميعادگاه شاعرانخراسان و ماوراءالنّ
 جز مكاتبه  بهو. ها پيش زبان فارسي زبان اداري سالجقه بود از سال. شد  ميمحسوب

 فارسي بود و علما و ،زبان اهل ديوان. شد  نميخالفت بغداد از زبان عربي استفاده با
 همان زبان  بهاًراندند و هم غالب  ميآن زبان سخن  بهخان نيزؤرصوفيه و شعرا و م

 الدين  غياث»كوسه داغي« در كه آن مغوالن پس از ق ه ۶۴۰ در سال اما .١نوشتند مي
آخرين اميدها را نيز از بين  ،آخرين امپراطور سلجوقي در آناطولي راشكست دادند

  .٢گرفتنظمي و آشوب سراسر آسياي صغير را فرا بردند و بي
 محمدموالنا نيز چون پدر انگيزه حمله مغوالن را نتيجه اشتباهات سلطان 

العلماء بهاءولد و هجرت   آزردن سلطان،از جمله اين اشتباهات. دانست  ميخوارزمشاه
روزي  ،روايت شده است كه چند سال پس از واقعه مغول. وي و خاندانش از بلخ بود

درد آمده   بهزماني است كه دل صاحب دلي: گفت ،وددست داده باي  موالنا جذبه  بهكه
 عمارت خرابي نهاده و اصالً  بهكشد و روي  ميبود و هنوز خراسان مسكين انتقام آن را

  :ها گفت پذير نيست و اين بيت
ــرد    درد  بــه تــا دل مــرد خــدا نامــذ    ــوا نك ــدا رس ــي را خ ــيچ قرن   ه

  رابخــم را رد عــالا كــهــ خــشم دل  خشم مردان خشك گرداند سـحاب     
گيري تشبيه كرد كه سرانجام فرو  سيالب خروشان و عالم  بهموالنا تهاجم مغول را

  .٣خواهد بخشيداي  دنياي شرق جان تازه  بهولي معتقد بود كه اين واقعه. خواهد نشست
اين صوفي بزرگ تربيت يافت ، براي درك بهتر شرايط موالنا و جوي كه در آن

او در . نگي و اخالقي زمانه او ضرورت داردنگاهي هرچند عاجل بر شرايط فره
 ،نتيجه نابكاري و معصيت خاليق ان پيش و پس از آن درمتفكّرزيست كه  اي مي زمانه

نتيجه  اخالق جامعه در. دانستند  مي پذيرش هرگونه بالييةعلما و سالطين آن را آماد
علما  ، سالطينهاي اصلي كه عبارت بودند از يك از گروه رذايل منحط شده بود و هيچ
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  ٣٢  قند پارسي

  

انديشان پيش  منان و نيكؤبسياري از م. من نبودندؤمنان در عمل خويش راسخ و مؤو م
 غزّاليامثال   بهتوان  ميشايد در اين ميان. از فاجعه مغول از اين شرايط ناليده بودند

. كرد  مياو تفسير روشني از بد ديني و ناعهدي روزگار را زمزمه و تكرار. اشاره نمود
در . داد درك وي در طبيعت و ماهيت زمانه بود  مي او را شكلة انديش، اساسز اچه آن

يابيم   نمياز چيست كه ما آن”: پرسيدند» حاتم اصم«الملوك آورده است كه از ةنصيح
يكي استاد ناصح و  :زيرا پنج چيز از ما فوت شده است: گفت؟ كه پيشينگان يافتند

او  ١“چهارم كسب حالل و پنجم زمانه سازگار ،ديگر يار موافق و سه ديگر جهد دايم
 و زهر اند  علما فاسد شدهكه آننخست : دانست  مي زمانه ناسازگار را در دو چيزعلّت

  و دوم پادشاهاناند اين فساد را در اركان دولت و هيات اجتماعي نيز وارد ساخته
كند   مي جمله خالصه نظر خود را در باب دگرگوني زمانه در اينغزّالي .٢عزم و اراده بي
پس از نظر او  ٣“خواهند  ميالم دين جستندي و امروز دنياالس وقت پيامبر ما عليه به”كه 

. ت دوران را توضيح دهدعنوان طبيعت و ماهي  به دنياخواهيةتواند سيطر  ميفساد علما
 اين است كه دنياخواهي وضعيتيكند   مي بدان اشارهغزّاليكه اي   دومين مسالهاما
ي مردم از ميدان ها ل و خطرناك پيش آورده است كه همانا رها شدن تودهقابل تحمغير
  .٤محور تبليغات اسماعيليان است  به خالفت و جذب شدن آنانةجاذب

 تايستد كه اوضاع زمانه دگرگون شده است و رعي  نمياو از تكرار اين سخن باز
خرابي او . س كار حكومت است اسا، از نظر او سلطان.٥شرم و آز در كمين است بي

ت خود را پردازد تا ني  ميذكر داستاني از سليمان پيامبر  بهاو. برداردخرابي جهان را در
. برد  ميباد او را برداشته و اندر هوا. سليمان بر تخت ملك نشسته بود. آشكار سازد

و پري و برداري باد و ديو از آن فرمان ،عجب اندر مملكت خويش نگاه كرد  بهسليمان
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٣

  

 ،خواست كه تختش نگونسار شود ،مرغان و خاليق و بزرگواري و هيبت و سياست
. آواز آمد و گفت تو راست باش تا ما راست باشيم  بهتخت. يا تخت راست باش: گفت
  .١»يغري ما بقوم حيت يغريوا ما بانفسهمان اهللا ال«:  خداي تعالي گفتكه انچن

  را از زمانه ناسازگار بيانغزّالي بنيان نظري  كهچه آندر عهد خوارزمشاهيان تمام 
و هرج و مرج ناشي  هاي خوارزمشاهيان كشورگشايي. داشت در جامعه موجود بود مي

 ةادام. هايي ايجاد كرده بود  آشفتگي،ي در دنياي اسالمعباسهاي خلفاي  از سياست
ه و رياكاي فتنه اسماعيلي ،كرد  ميي صليبي كه هنوز جهان اسالم را تهديدها جنگ

ي خاص از جمله صوفيه ها سوي انديشه  بهمردم را ،روحانيون كه همچنان پابرجا بود
دنبال دارويي  هبرد ب  ميجامعه بيمار ايران كه از اين همه نابساماني رنج. داد  ميسوق

 .٢نمود  ميرا در آن روزگار در دم پاك صوفيان طلب گشت كه آن  ميشفابخش
پس طبيب بايد مرض و  .٣ه دارشفا است و اهل خانقاه بيمارانندخانقا: گفت  مياسفرايني

 صوفيانه در آن جو خطرناك ةبدينسان انديش.  آن را بشناسد و آن را معالجه كندعلّت
هيچت : گفت. پادشاهي پارسايي را ديد :كند كه  ميسعدي حكايت. طرفداراني يافته بود

 را تصوف يعلل شكوفاي .٤“كنم  ميشبلي وقتي كه خدا را فرامو”: گفت؟ آيد از ما ياد
 :بايد در چهار عامل ديد

شكست در برابر دشمن نيرومند و سلب توان مادي و معنوي مردم و دگرگوني  .۱
  ؛اقتصادي آنان  ـبنيادين زندگي اجتماعي

 تصوفقواعد و سنن روزمره   بارخنه فرهنگ قوم غالب در بين مغلوبان كه .۲
  ؛وجوه توافقي داشت

خصوص چيني و   بهايي در مملكت توسط كارگزاران مغولي ونفوذ دين بود .۳
ـ هاي مذهبي تي و ورود هياتتب داشتن  منظور برپانگه  بهتسياسي از چين و تب

  ؛ بيشتر پيروهرچه و گردآوري ها بتكده
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  ٣٤  قند پارسي

  

از ركود و رخوت پديدآمده  سوي فرهنگ پيش از اسالم كه ناشي  بهبازگشت .۴
  .١شور پديدآمددر دين بود و نيز مصايبي كه بر ك

شيعيان و زيديه كه .  نيز صورت پذيرفتها ها و نزديكي در اين ميان برخي از التقاط
در اين نزديكي . اين آيين نزديك شدند  بهيصوفيه نداشتند تا حد  بهتمايل چنداني

  .٢ثير زيادي داشتأكبرويه ت
شد   ميد كهدر اين شرايط بو. شد  ميروز بيشتر هه روزبقدرت و نفوذ اقطاب صوفي

صورت اقطاب و مريدان و مناطق شهري و   بهاگر. تاج و تخت ناميد  بي را سالطينها نآ
اكثر دبيران و . شويم  ميها ن ميزان و پراكندگي آتوجهروستايي آنان نظري افكنيم م

و تحليل شرايط تاريخي و اجتماعي اند   مريد شيخي بودهايامديوانيان و وزراء در اين 
  بهتر ياريالدين  جاللمحمد ما را در درك بهتر زمانه موالنا ايامان در اين مردم اير

ه اين تعاليم بر مال و منال و جاهي كه از دست داده بودند كمتر غصّ  بامردم. رساند مي
  .خوردند  ميو فاقه

 ةاين شهر باستاني در دور. يكي از مراكز علمي اسالم بود ، بلخ هنوز،در آن زمان
موطن بسياري از علماي مسلمان . ي را ايفا كرده است شرق سهم مهمتصوفپيدايش 

جا كه اين شهر پيش از اين مركز آيين  از آن. ي هجري بوده استها در نخسيتن سده
ي از عقايد بودايي كه در ا  انتقال پارهةرود ساكنانش واسط  مياحتمال ،بودا بوده است
  .٣ گرفته باشدقرار ،ه منعكس استياولافكار صوفيان 
  كودكي در بلخ

 سال ولاال  بلخي در ششم ربيعمحمد الدين بنابر روايات مشهور موالنا جالل
 مادر موالنا كه از وي .٤د يافته است ميالدي تول۱۲۰۷ّام سپتامبر  سي  با برابرق ه ۶۰۴
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٥

  

 نام حمدم الدينپدر موالنا كه بهاء .١كنند در قرامان مدفون است  ميخاتون ياد منهؤم به
 را در خود جمع داشت و مثل تصوفذوق علم و ميل  ،بهاءولد معروف بود  بهداشت و

وعظ و   بهاشتغال. پدر خويش حسين ابن احمد خطيبي بلخي اهل وعظ و منبر بود
 از اًدر خاندان موالنا ظاهر ،آيد مي وي بر از نسبت خطيبي هم در نام جدكه انچن ،تذكير
گونه  پدر بهاءولد هم آن ،حسين ابن احمد خطيبي. ٢حاكي استاي   ديرينهةت حرفسنّ

 الدين شود كه رضي  مياز علماء خراسان بود و گفته ،شود  ميكه از روايات مستفاد
خانواده بهاءولد . ٣نيشابوري شاعر و فقيه معروف خراسان در محضر وي تلمذ كرده بود

قان در صحت اين  از محقّهرچند برخي. رساندند  ميابوبكر صديق  بهنسب خود را
 ه سرخسياالئم شمس  به نژاد، موالنا از مادراما. ٤كنند  ميسازي ابراز ترديد نسب
آمد و گويند نسب او از جانب   ميشمار  بهرسانيد كه خود از اكابر فقهاء قرن پنجم مي
يقي و گونه بيت بهاءولد هم نسب صد بدين. رسيد  مي)ع(منين عليؤاميرالم  بهمادر

 يي كهها در بلخ و ساير بالد خانواده. ٥كرد  ميعاوبكري داشت و هم نسب علوي ادب
وجود   بادر قونيه هم. اند  و تكريم بودهتوجه مورد اند ابوبكر و عمر منسوب بوده به

عايي آسان نبوده  چنين اداند تعداد كثيري از خراسانيان كه در دستگاه سالجقه روم بوده
داند   ميي كه خاندان موالنا را از منسوبين سالطين خوارزمشاهي قول افالكاما. است
 نموده ادعا و او اند العلماء ذكر كرده لقب بهاءولد را سلطان. ٦ييد باشدأ نبايد مورد تظاهراً

 اًيي كه ظاهرادعا. ٧او عطا كرده است  به در خواب اين عنوان را)ص(اسالم كه پيامبر
 بدون ترديد پدر موالنا در بلخ و خراسان از اعتبار و ماا. همگان نبوده است موجب باور

خوارزمشاه كه قدرت و اعتباري فراوان در بالد . شهرت كافي برخوردار بوده است
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  ٣٦  قند پارسي

  

 تا بدان حد توجه گويا اين اما. العلماء عنايت داشت سلطان  بهبالد اسالم برپا نموده بود
همراه استادش امام  هاهي سلطان بگ. نبوده است كه بهاءولد از سلطان انتظار داشته است

ا يا قرب بيشتر فخر رازي يا برخي ام. ١يافته است  ميفخر رازي در پاي منبرش حضور
العلماء در نزد سلطان خوارزمي موجب رنجش   سخن گفتن سلطانةگزارشات از نحو
تخت   بهوي القاء كرده بودند كه او چشم  به گروه سلطان چنيناًظاهر. سلطان شده است

ا نه شرايط سياسي و نه سلوك زير. سهولت ترديدپذير است  بهاين نظريه. ٢شاهي دارد
 خود كه انچن ،ولده پذيرفتني است كه بهاءالبتّ. خواند  نميهايي چنين روايت  باولدبهاء

فخر رازي و شاگرد وي زين  ،وقتي در يك مجلس ،كند  ميوي در معارف تصريح
چه نظير . ٣ خوانده باشد»مبتدا «ش روي سلطانخود خوارزمشاه و در پي  باكشي را

ولد در كجا و در  بهاءكه اين اما. ها در فرهنگ صوفيانه محل اعتبار دارد گونه عتاب اين
. ٤ چندان روشن نيست،چه مقطعي از عمرش چنين برخوردي را روا داشته باشد

فخر رازي را در  ،اند سپهساالر و افالكي كه در ستايش و تاريخ زندگاني او كتاب نوشته
 رازي پيش از مهاجرت كه اين  بهتوجه  با.اند مهاجرت وي از بلخ دخيل دانسته

كه وي انتظار  چنان  در آن منطقه آنكه اين اما. ٥فاني را وداع گفته بودالعلماء داِر سلطان
 اًتمگاليه از بلخ خارج شده ح  با اوكه اين. ربط باشد  بي نبايد،داشته از او استفاده نشده

ي ا العاده طبع زودرنج ناسازگار بهاءولد و غرور فوق. طلبيده است  ميداليل محكمي را
 عوام در حق وي در خاطرش راه يافته توجهي از همين كثرت  تا حدهم كه احتماالً

. نزد حكام و امراء وقت تلخ و نامطبوع جلوه داده باشد بايست او را در  مياًغالب ،بود
شاه تفهيم كرده بود منزلت دراويش در نزد   بهها فخر رازي خي روايت براساس براًظاهر
وي در نوعي نمايش تمهيدي و . ماندگاري تخت شود تواند بر باد ده ثبات و  ميعوام
ي جاهل هم اگر بر مسند ا  داده بود كه خربنده»نشان «سلطان  بهاز پيش پرداختهاي  توطئه
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٧

  

 الجرم در حق. آيد  مي نگريسته»كامل ولي«شم چ  بهپير خانقاه بنشيند نزد مريد عامي
آيد كه شرايط براي  ميلذا چنين بر. ١توان اعتماد روا داشت  نمياين گروه مسالك

وي   باجا كه هر،ده و پيروان شريعت فقه راستيناقدامات تبليغي و صوفيانه وي تنگ ش
النا توانايي خود را در  مو،ايامدر طي اين . ٢اند  بناي ناسازگاري نهادهاند رو شده هروب

يق براي پدرش بدل شده رهروي صد  بهاثبات رسانده بود و  بهقرآندرك فقه و احكام و 
او . سرود  ميهردو زبان شعر  بهط داشت و گاهياشعار فارسي و عربي تسلّ  بهاو. بود

يي نيز از قدرت بالغت و سخنوري در بلخ و آنگاه الرنده و سپس شام و قونيه ها نشانه
 اولبخش . ا تقسيم نموددو بخش مجزّ  بهزندگاني موالنا را بايد. ٣از خود نشان داده بود

بخش دوم . عانه اوقونيه و زندگي متشر  بهدر بلخ بود و سپس ابتداي ورودشاي  دوره
 اول موالناِي. ي متفاوت استكلّ  بهياولدوران   باتغيير مسير و زندگي عارفانه وي كه

  .٤همتا است  بي دوم يك عارف عاشقمند و واالمقام و موالناِييك روحاني دانش
  مهاجرت از بلخ

زد كه  گونه حدس توان اين  مي،آيد  ميدست هولد ب زندگاني بهاءدربارةالعاتي كه از اطّ
 تنها زمان ها پيش از هجوم مغول تصميم بر خروج از بلخ اتخاذ شده بود و اخبار ناامني

حمداهللا مستوفي مهاجرت بهاءولد را از بلخ حدود سال . جلو انداخته بود  بهآن را
 العلماء و مردم بلخ آيد كه بين سلطان مياز فحواي سخن او بر.  قيدگرده استق ه ۶۱۸
 ةباردر كه كتب فراواني را كوب زرينا ام. ٥ دوگانگي انديشه نقاري بوده استعلّت به

 داستان دشمني فخر رازي  با چندان،جاي گذاشته  بهزندگي و آثار موالنا از خود
زير   بهتقاطعي  بات اظهارات افالكي و سپهساالر رااو صح. بهاءولد موافقتي ندارد با
العلماء  سلطان  بههر بيشتر نگراني و آزاري كه از بلخ و بالد ماوراءالنّاما. ٦برد  ميالؤس
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  ٣٨  قند پارسي

  

 كوب زرين. ١بدانيمعين و فقهاء هاي متشر تاسي و حسها رسيده بيشتر بايد از نگراني
وي .  موالنا پنج سال بيشتر نداشت،العلماء بلخ را ترك كرد نويسد وقتي كه سلطان مي

هرچند او در جاي . ٢داند  ميق ه ۶۰۴ سال ولتاريخ والدت موالنا را ششم ربيع اال
 ذكر كرده و اين اختالف زماني را ق ه ۶۲۷ديگري تاريخ خروج بهاءولد از بلخ را سال 

يعني .  زمان خروج پذيرفتدربارةت نظر دوم او را قاطعي  باتوان  مياما. ٣كند  نميتوجيه
خراسان است   به پس از رسيدن بهاءولداًظاهر.  سال داشته است۱۷در اين زمان موالنا 

 ذكر ق ه ۶۱۸اين تاريخ را سال . رسد  مياو  بهدست مغوالن هكه خبر سقوط بلخ ب
 نيشابوري را عطّاردر اين شهر او توفيق مالقات . نيشابور شداو از بلخ وارد . ٤اند كرده

هايي بسنده كرده بود و  تك گويي  به مقام موالنادربارة عطّارگويا شيخ . داشته استن
 موالنا هديه كرده  به خويش راةاسرارناماز اي   گويا نسخه،شيخ. مقام او را ستوده بود

زود ”: بهاءولد گفته است  به پسر جوانةدربار عطّارگويند شيخ . صحت همراه است با
. گاه وارد بغداد شد بهاءولد آن .٥“باشد كه اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند

رسيد و اخبار دهشتبار آن از گوش اين   ميگوش  بهتمام مسير اخبار ايلغار مغول در
خليفه و   باني سلطاها جنگاز  ،اييانتخ  باي سلطانها جنگاز . غافله بيرون نبوده است

ي فرمانروايي ها لرزيد و سالله  ميتختها ،ي سلطان در بالد ترك و كاشغرها جنگاز 
پراكند و مردم را   ميالوقوع در همه جا وحشت  هجوم قريبةآواز. گشت  ميمنقرض

چنگيز خان در حال فراگير شدن بود و  ، خان مغولةآواز. ساخت  ميخائف و ناالن
سواران ترك و تاجيك مانند اشباح سرگردان . ٦ال پيچيدنطومار خوارزمشاهيان در ح
جست   ميخانواده بهاءولد آرامش را در بغداد. جايي بودند هدر اين مناطق در حال جاب
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٣٩

  

. جاي آورند  بهسوي بالد حجاز نهادند تا تكليف احرام بهگاه رو كه بدست نياورد آن
وي امراي سالجقه روم بر  سهروردي دعوتي از سالدين جا بود كه شيخ شهاب آن در
تختگاه سلجوقيان . ١ ابالغ كردها ن كيقباد را بر آالدين عرضه داشت و دعوت عالءها نآ

ي شاه حتّ.  استقبال كردق ه ۶۲۶سال   بهشور و گرمي  بااز بهاءولد و خاندانش روم
دست آورده بود غرور خود  هسلطان منكبرني ب  باهايي را در جنگ سلجوقي كه پيروزي

  .٢مدگويي سنگ تمام گذاشتانار نهاد و در خوشك
  قونيه و شمس تبريزي

اصرار شيخ شهاب   با بهاءولد پس از سفر حج،العارفين مناقببراساس قول افالكي در 
المار   بهسپس. تدريس پرداخت  بهآقشهر رفت و در ملطيه  بهسپس. ارزنجان رفت  بهابتدا

 مادرش الدين جالل. ي رحل اقامت افكندتي طوالنكار تدريس پرداخت و مد  بهرفت و
 محمدين لدا  پسر جاللمحمد سلطان اًظاهر. منه خاتون را در اين شهر از دست دادؤم

گونه كه در  هاي بهاءولد آن تفصيل مسافرت )ق ه ۶۲۳(.  والدت يافتايامنيز در همين 
 جامي هم االنس نفحاتدر .  سپهساالر نيستةدر ولدنامه و رسال ،مناقب افالكي هست

يابد و ممكن   نمي تطبيقروايات افالكي كامالً  بادر باب منازل بين راه روايتي هست كه
اصرار شيخ   با بهاءولدايامقونيه كه در آن  ٣است وي آن را در مآخذ ديگر يافته باشد

. تي بسزا داشتاهمي ،دعوت كيقباد سلطان سلجوقي بدان سوي نهاده بود  باشهاب و
قونيه را پايتخت خويش ساخته بود و ) ۵۱۲-۵۵۰( سلطان سلجوقي روم ،ولامسعود 
جا زبان تركي در بين تركمانان واليت  در آن. ي بناكرده بودا جا مساجد و ابنيه در آن

گفتند و   ميزبان فارسي سخن  بها بيشتر اهل شهر از ترك و تاجيكام. رايج بود
 بومي ةاز سكن.  خود داشتندتصرفهري را در  شمقامات مهم اًگويان تاجيك غالب فارسي

دو طبقه ديگر هم در شهر از ها نغير از اي. هم يوناني بودنداي  هتعدادي ارمني و عد 
 فقهاء »ت و صوفيان صاحب خانقاهاز اخيان اهل فتو« ،اعتبار و احترام برخوردار بودند
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  ٤٠  قند پارسي

  

 صوفيه و فقهاء عالقه ت خاص داشتند و امراء و اركان دولت در حقاب هم اهميو طلّ
 شاگردان پدر موالنا را بر ،گويا پس از مرگ بهاءولد .١دادند  ميو حرمت بسيار نشان

مريدان پدر گرداگرد او بودند و وي نيز مانند پدر مفتي شرق و غرب . مقام او نشاندند
 حلب منزل گزيد و از ةتوصيه پدر در مدرسه حالوي  به سپس بنااًاو ظاهر. شده بود

ه پس از او البتّ. سيه شام اقامت گزيددر مدرسه مقد. ذ كردالعديم تلم  ابنالدين الكم
. سوريه رفته است  بهارشادات او  با قرارگرفته والدين  تحت ارشادات برهان،مرگ پدر

 مسافرت  باهاي مقدماتي را بعد از بازگشت از سفر حج  موالنا كسب دانشاًظاهر
نامه  انجام رسانيده و اجازت بههجري  ۶۲۶ و ۶۱۸هاي  سالشهرهاي حلب و شام بين  به

ورود شمس تبريزي   بام موالنا مصادف شد معلّ،الدين مرگ برهان. ٢دريافت كرده است
پادشاهي ”: نويسد  ميافالكي در باب او. ايام روحي موالنا در اين توفاندر قونيه و آغاز 
معشوقان جناب احدي و ةطب همق ،ذوالكشف ،صاحب حال و قال ،لبود كامل مكم 

 ٣“…خالص الخاص درگاه صمدي از مستوران حرم قدس و مقبوالن حظيره انس
دانند و برخي از خلفاي   ميه باف تبريزياز منابع شمس را از خلفاي ابوبكر سلّاي  پاره
 بعضي نيز وي از ةعقيد  به.دانند  مي، كبري بودالدين كمال كه خود را از خلفاي نجم بابا

پير طريقت ابهريه  ، ابهرالدين  سحابي است و اين شخص خليفه قطبالدين پيروان ركن
دانيم بسيار اندك   مي از زندگاني شمسچه آن. ٤ي طريقت خلوتيه بوده استها از شاخه

شمس بسياري از . است و كمابيش همان مطالبي است كه در منابع ديگر آمده است
. ثيري نهندأكدام نتوانسته بودند بر او ت  هيچاما ، بودمقامات و مشايخ زمان خود را ديده

گويي خود را يك سرو گردن  ،گويد  ميشمس جز موالنا از هركس ديگري كه سخن
شود كه   مياز فحواي گفتارش چنين استنباط. كند  ميهمه نگاه  بهبيند و از اوج  ميباالتر

تراود  مي از گفتارشت خاصدر مقام مقايسه برآمده است و نوعي تشخيص و اهمي .
مشايخي كه   بهتوجه  با كهاند كوشيده ،اند طريقتي منسوب داشته  بهكساني كه شمس را
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤١

  

 كه آنغافل از .  طريقتي محدود كنندةاو را در درون داير ،ديدارشان نايل آمده هشمس ب
گويد كه   ميشمس. ي بگنجدا شمس از آن دسته عارفان نيست كه در تنگناي محدوده

شمس نيز چون موالنا معارض فلسفه و . ١ از شخص پيامبر دريافت كرده استخرقه
ي حتّ. ميراث برد  بهفلسفه را از شمس و پدر خويش  با موالنا عناداًاساس. فيلسوفان بود

  شمس نهچه انچن. ي از شمس بوده استسأت  بهمشايخ  باآميز وي رفتار خشونت
عقيده شمس   به.كرماني سر سازگاري داشت الديناوحد  با عربي و نهالدين محي با

كمترين چيزي از ”: گويد  مي.ر است تنها از راه متابعت و عشق مقد،حقيقت  بهوصول
اند و  مزه بي ،غير آن ي قشيري و قريشي وها رساله صد هزار  به ندهم،)ص(يآن مصطٰف

 صوفت ولي در ،ت معارض فلسفه و حكيمان استشد  بهاگرچه شمس .٢“اند ذوق بي
او فراتر از . آيد  ميحساب  بهوحدت وجود از صوفيان متعالي  به در اعتقاداًمخصوص

 تمام اديان و مذاهب جاي گرفته بود و هستي خود را در وجود مطلق مستحيل ساخته و
كس نبود تا در اين اجي بود و كار هر اقيانوس مو،شمس. ٣هستي او عجين شده بود با

 از خويش مطمئن ، مسلماني تسليم است خلق را، شمسةدعقي هب. كند بحر عظيم شنا
املسلم من سلم «: ترين معني حديث شمس عميق. ساختن و از خداوند فرمان بردن است

 عبارت زير آشكارا اين عقيده او را بيان.  را دريافته بود»املسلمون من يده و لسانه
: گفتند. ام كه شب بيايم روم امشب نزد آن نصراني كه وعده كرده  ميگفتم من”: كند مي

زيرا تسليم است و شما . سر مسلمان است  بهاو :گفتم ،بر ما بيا ،ما مسلمانيم و او كافر
  .٤“مسلماني تسليم است. تسليم نيستيد
  طلوع شمس

 اثني و ةاالخر سن بامداد روز شنبه بيست و ششم جمادي  بهبنابر قول افالكي شمس
شمس نزديك پنجاه سال   باموالنا هنگام مالقات. اربعين ستمائه وارد قونيه شده است
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  ٤٢  قند پارسي

  

ولي گويا موالنا در آستانه  ٢داند  مي سن او را سي و هشت سالكوب زرينا ام. ١داشت
كند و در او تغييرات   ميشمس مالقات  باچهل سالگي كه سن پختن و تدبير است

  :كند  ميخود او حال خود را چنين بيان. آيد  ميشگرفي پديد
   بزم و باده جـويم كـردي   ةسرحلق  ترانـه گـويم كـردي      ،دمزاهد بـو  

 ٣م كــردي كودكـان كـوي  ةبازيچـ   اري بــودموقــ  بــانياده نــشسـج  
طبق  ،قونيه آمد  بهشمس وقتي.  اطالع دقيقي در دست نيست،ت عمر شمساز مد

ين مالقات اول دربارة. عادت خويش در خان برنج فروشان يا خان شكرريزان فرودآمد
. اند اختالف خيلي جزيي مطالب زير را نوشته  باافالكي و سپهساالر ، و شمسموالنا
 پنبه فروشان بيرون آمده بود و از ةجماعت فضال از مدرس  باروزي حضرت موالنا”

عنان  ،مدا برخاست و پيشالدين حضرت موالنا شمس. گذشت  ميپيش خان شكرريزان
موالنا  ،)ص(محمدابايزيد بزرگتر است يا  ،المسلمين موكب موالنا را بگرفت كه يا امام

كه از هيبت آن سوال گوئيا كه هفت آسمان از همديگر جدا شد و بر زمين  فرمود
جا ديدم دودي تا ساق  جمجمه دماغ زد و از آن  بهفروريخت و آتش عظيم از باطن من

د چه جاي بايزي ، بزرگترين عالميان بود)ص(محمدجواب داد كه حضرت . عرش برآمد
 »ما عرفناك حق معرفتك«: همه عظمت خود  باپس چه معني است كه او :گفت؟ است
فرمود . گويد  مي»الطنيالس ين و انا سلطانأسبحاين ما اعظم ش«: فرمايد و اين ابايزيد مي

ي ساكن شد و دم از سيرابي زد و كوزه ادراك او از آن ا كه ابايزيد را تشنگي از جرعه
ي را استسقاي  حضرت مصطٰفاما. مقدار روزن خانه او بود به مقدار پر شد و آن نور

  اُهللاضر اَكرد صك لَحرش نملَاَ«شرح   بهعظيم بود و تشنگي در تشنگي و سينه مباركش
اِسوروز در استدعاي قربت زيادتي بود و  الجرم دم از تشنگي زد و هر. ٤ گشته بود»هع

رفت انواع و عظمت   ميديد و بيشتر  ميروز بيشتر ي هردعوي مصطٰف ،از اين دو دعوي
از اين روي  ،ديد  ميساعه زياد  بهيوم و ساعه  بهاًو قدرت و حكمت حق را يوم
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٣

  

ي از اين جمله روايت شده است كه شمس ا قصّهدر . ١»“گفت  مي معرفتكعرفناك حق ما«
جا پر از  را كه آنقيل و قال اهل مدرسه  ،محل درس موالنا وارد شد  بهدر روز مالقات

ها  ي بر سبيل كوچك شماري كتابحتّ. باد استهزاء گرفت  بهشور و ولوله ديد جسورانه
اش را در سكوت  موالنا كه صالبت و وقار فقيهانه؟ را نشان داد و پرسيد كه اين چيست

اين چيزي است كه تو ”: اش جواب داد غرور عالمانه  باو نگاه خود حفظ كرده بود
ال موالنا كه از غريبه ؤدر مقابل حيرت و س. ها افتاد اين اثنا آتش در كتابدر ! نداني
همان سياق   به غرور فقيهانه موالنا را بشكندكه آنمرد براي ؟ اين چه ماجرا است :پرسيد

و اين چيزي است كه تو نداني و چون مجلس را ترك كرد موالنا برخاست . جواب داد
مند بود  ي عالقهاشعار متنب  بهموالنا كه .٢“ه چيز گفتترك هم  بهو در پي او روان شد و

خواند پس از ديدن شمس كتابت و خواندن و نوشتن را كنار نهاد و   ميو كتب معارف
شمس چه . آيين نموده است  بهگفتند شيخ ما از چه روي پشت. شناعت پرداختند  بههمه

 ،دانيم  نميزادگاهش را .نسبش نامعلوم است. دارد كه او را چنين مفتون نموده است
دست  هدر ولدنامه كه ب. اند كاري كرده است كه مردم از مجالس وعظ شيخ محروم مانده

 : رفته استها ها و دشمني فرزند موالنا نگارش شده است شرحي از اين حسادت
ــه  ــد همـ ــناعت در آمدنـ ــدان   در شـ ــيآن مري ــه ب ــر چــو رم   خب
  پشت بـر مـا كنـد زبهـر چـه او             گفته باهم كه شـيخ مـا زچـه رو    

  ٣از صغر در صالح و طالـب رب          ل و نـسب   دار ز اصـ   ما همه نامـ   
 شمس تمام هستي او را.  صوفي پرهيزگاري بود،شمس  باموالنا پيش از مالقات

گرداب اين انقالب   بهاگر موالنا. دنياي جذبه و عشق رهنمون شد  بههم ريخت و او را به
ماند شايد اسمي هم   ميشد و اگر در شاعري  مييكي از مشايخ گمنام ،افتاد  نميروحاني

موالنا او را در ذات . شمس درنظر موالنا از جمله كائنات بود. ٤شد  نمياز او شنيده
  :گويد  مي در بيت زيركه انچن. دانست  ميكرد و ظهور كمال مطلقش  نميباري تفريق
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  ٤٤  قند پارسي

  

ــپ  آن پادشاه اعظـم  ،در بسته بود محكم    دمــاگــاه از درآن ،ق آدمي دلــوش
شب و روز در . شمس همكالم شد و صحبت او را چون جان برگزيد  باموالنا

كس جز موالنا آن را  جمالي كه هيچ. ديد  ميخدمت وي بود و در جمال او نور خدا را
اويس   به موالنا را،سلطان ولد.  آن را كسي جز موالنا استشمام نكردةدرنيافت و رايح

 چنين وضعيتي قابل دوام نبود و اما .كرده استقرني كه شيفته پيامبر بود مانند 
  دهان،بسياري از مريدان شمس. ها در راه بود ميها و بدنا گوييها و بد حسادت

قدر زبانه كشيد كه شمس  آتش حسد و طعنه و دشنام آن. بدگويي شمس پرداختند به
شيفتگي وي را اقدامي كه بر موالنا بسيار گران آمد و . ترك قونيه گرفت  بهناگاه تصميم

شام رفت و چهار نامه براي   بهاول شمس در سفر ،قول افالكي  بهبنا. صدچندان ساخت
  و تحف فراوان نزد شمسها نامه  باگاه پسرش سلطان ولد را موالنا آن. موالنا فرستاد

 اعالم شد كه همه از شماتت شمس نادم شده و مشتاق ها در آن نامه. شام فرستاد به
  راها در شام يافت تحف و نامهاي  سلطان ولد شمس را در زاويه. ديدارش هستند

خواهد ما را بدين   ميموالنا چگونه”: ولد گفت  بهها هديدن سكّ  باشمس. شمس داد به
 اًشمس مجدد. ١“قونيه را پذيرفت  بهو بازگشت خواهش او كافي بود؟ طال بفريبد

عالم كرده بود كه خواهد رفت و  لذا ا، باال گرفتاً كار جاسوسان مجددامابرگشت 
  :ديگر باز نخواهد گشت

  كه ندانـد كـسي كجـايم مـن          خواهم اين بـار آنچنـان رفـتن       
ــهمــ ــاجه گردن   ٢ندهد كس نشان ز من هرگـز        زد در طلــب ع

توبه  ،بعد از بازگشت شمس كساني كه در آغاز از او در مخالفت درآمده بودند
ارها نقّداً تي مجد پس از مداما ، را عفو كردها نآكردند و از راه نياز درآمدند و موالنا 

ي اول دوم كه بسي از ةدر اين فتن. اين سفر براي شمس بدون بازگشت بود. آغاز شد
 كيميا  باشمس. دست داشت پسر دوم موالنا هم ، چلبيالدينعالء ،تر بود خصمانه

 دل بسته ،رگذشتاين دختر كه اندكي پس از ازدواج د  بهخاتون وصلت كرده بود و
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٥

  

 شمس ناگهان كه اينچاهي انداخته باشند و يا   به آيا شمس را كشته باشند وكه اين. بود
كشفياتي كه در مقام   بهتوجه  بااما. راه است هترديدهايي روب  با،مهاجرت كرده باشد

  .١تر باشد شمس شده قول مرگ او در چاه بايد درست
او دخالت پسر موالنا در قتل شمس را . تابد نمي اين قول را چندان بركوب زرين

  غيرت كيمياخاتون هم ترديدهاي اساسي رواةداند و در نظري  نمييك شايعه بيشتر
 ي شمس در نزديكي محل زندگي موالناها ننظر او پيدا كردن استخوااز. دارد مي
س زيرا موالنا تا هفت سال پس از غيبت شم. ٢ي ارزيابي نمودتواند چندان جد نمي

. داد  ميرسيد از خود واكنش نشان  ميهر خبري كه از شمس  بهدنبال او بود و نسبت هب
چنين ،از نظر اين نويسنده منتقد. شام سفر كرد  بهاقل دو باراو براي يافتن شمس حد 

توانسته   نميموقع و در همان هنگام كه ديگر  بهنمايد كه شمس هم موالنا را درست مي
 ،اين غيبت ناگهاني وي. يشتري رهنمون كند ترك كرده باشدكمال ب  بهاست وي را

شور و   به درست هنگامي روي داد كه رهايي از قيل و قال علم ظاهر و تسليماًظاهر
 شمس بيش از خود وي مدد و الهام ة از خاطركه آنموالنا را براي  ،حال علم باطن

 او. سيار گران آمد مرگ يا هجرت موالنا بر وي باما. ٣بجويد آماده كرده بود
ي ها جامه ،دادند  ميكساني كه از شمس سراغي  به.توانست شمس را فراموش نمايد نمي

: روايت افالكي در اين باره جالب است. كرد  ميبخشيد و نقدينه پرداخت  ميخود را
وي   به پوشيده بودهرچهموالنا  ، را ديدمالدين موالنا را خبر آوردند كه موالنا شمس"

وي   بهگويد و خالف است اين همه را چه را  ميموالنا گفتند كه دروغ  به.بخشيد
 ها نجا ،اگر راست گفتي. موالنا فرمود كه اين مقدار از جهت دروغش دادم؟ بخشيدي

ها نيز پس از غروب شمس او را فراموش   موالنا سال،بنابر روايات سلطان ولد ٤"دادي
 شمس ةسلطان ولد مالقات و مراود.  كرده استتناسب از او ياد  بهنكرد و در هر حالتي
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  ٤٦  قند پارسي

  

 لفتياموالنا پس از شمس . ١رابطه موسي و خضر تشبيه كرده است  بهو موالنا را
سال   به وياما.  خويش برقرار ساختة عارف بزرگ زمان، زركوبالدين صالح با

. دشو  مي جديدي در زندگي موالنا شروعةبعد دور  بهاز آن سو.  وفات يافتق ه ۶۵۷
ين دليل حسام هت اين دوره نه باهميبلكه نقش وي در ، جديد موالناة چلبي ستايندالد 

.  چلبي حسن استالدين نام حسام. ٢ استمثنوي معنويواداشتن موالنا براي سرايش 
العارفين ابوالوفاي كردي  تاج  بهنسبش. ش نيز حسن نام داشت و جدمحمدپدرش 
خوان كه در زمان حيات   مثنويالدين كي از قول سراجافال. رسد  ميق ه ۵۰۱متوفاي 

كند كه   ميروايت ،كرد  ميخواند و شرح  ميمثنويسلطان ولد در تربت موالنا 
ت قونيه كه هم تربيت  چلبي هنوز نوجوان بود كه يتيم شد و در باب فتوالدين حسام

جاي پدر   بهاوي خورده بودند خواستند او ر يافته پدر وي بودند و شربت از دست
  .٣پيروان خود دستور داد كه از موالنا متابعت كنند  بهبنشانند ولي او

  مثنوي معنوي ميراثي ماندگار
پيداست .  استمثنوي معنويموالنا از خود آثار فراواني برجاي گذاشته كه سرآمد آنان 

ر مريدان همراه ديگ هآورد ب  مي چلبي برزبانالدين اصرار حسام  با را كه موالناچه آن
 مثنوي ،گونه بدين. رساند  مييت موالناؤر  بهكند و پس از تدوين نهايي  ميبازنويسي
 چند هفته يا چند ماه قبل از سكوت ابدي موالنا و اً در مدتي كه پايانش ظاهراًتدريج
 ، بوده استمثنوي) ۶۶۲(سال قبل از شروع دفتر دوم  احتمال قوي چهار  بهآغازش

هاي   سالمثنوي ۶۷۲ تا ۶۵۸ طي اين چهارده سالي كه از حدود سنه در. آيد  ميوجود هب
 ۴۰۰۳ اوليابد ودر دفتر   ميامالء موالنا رفته رفته رشد ،شود  ميآخر عمر موالنا شريك

دفتر  ، بيت۳۸۵۵دفتر چهارم  ، بيت۴۸۱۰در دفتر سوم  ، بيت۳۸۱۰بيت و در دفتر دوم 
 چه آنموالنا تمام . ٤رسد  مي بيت۲۵۶۳۲ و در مجموع ۴۹۰۶ و دفتر ششم ۴۲۳۸پنجم 
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  زيست موالنا و جهاني كه در آن مي  ٤٧

  

 كه اولاو در دفتر . نگارش درآورده است  بهرا كه درنظر داشته در دفاتر شش گانه خود
ات ي خود و در ديگر دفاتر در دل ستر و پوشش نيها نامه نام دارد ظواهر خواسته ني

مرگ را كه   بهقاشتيا" ني"اين همه آهنگ  با.صاحب معرفت انتقال داده است  بهخود را
 ها منع هاي ناشي از خودي ل نارواييدارد و از تحم  ميت بازف در مذلّانسان را از توقّ

دهد   ميدمد و اين اشتياق را تعبيري از آن شوق نشان  مينيز در گوش انسان در. كند مي
 ابزار آن دعوت  بهكه جزء الهي انسان او را براي خالصي از غريبستان جسم دايم

 واقعي شناخت دنياي فاني و راه ةم مقدمثنوي و تمثيالت ها قصّهگونه  بدين. ١كند مي
  راهمثنويدنياي   بهي كه از اين راه كوتاها اقليم ناشناخته آن است و جوينده  بهورود
آيد   مي از تفسيرهاي لفظي يا تقريرهاي تاريخي حاصلچه آنيابد خيلي بيش از تمام  مي

وقتي در سايه اين . ي تازه كشف خواهد كردها  نكتهويمثندر باب شناخت اجمالي 
 راو  تچه آن يك لحظه بغنوي و وجود خود را از هر دعوي و از هر ،درخت پربار

شنوي كه در افسون شكايت   ميصداي ني موالنا را ،خود پايبند وي دارد خالي سازي به
 در نظرت شور و گرميزندگي را  ،دهد  ميي نوراني تعاليها افق  بهراو و حكايت خود ت

  سعادت و رضا باالةيك قلّ  بهعروج  بهه اشك و آهرذف در يك بخشد و آن را از توقّ مي
 شامل مجموعه عظيم مثنوي معنوياز   او غيرةسال حاصل عمر شصت و هشت. كشد مي

 و مكتوبات ،مجالس سبعه ،ديوان شمس  به او معروفديوان كبير ،رباعيات و غزليات
عروج روحاني  ، تمام شدمثنويپايان دفتر ششم  پايان بي  بازندگي او كه.  استمافيه فيه

كه غايت سلوك  ،عالم صفا و رهايي از خود  بههاي فقيهانه طلبي خود او را از دنياي جاه
. لرزاند  مي پيري زلزله قونيه راايامگويند در  مي. ٢كند  ميرهروان طريق است تصوير

مترسيد شكم زمين گرسنه است و دنبال  :م كنان گفتبساو ت. مردم نزد وي آمدند
. ايستد مي ربايد و از لرزيدن باز  ميزودي اين لقمه چرب را  به.گردد  ميي چربا لقمه
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  جايگاه هند در عرفان شمس و موالنا
  ∗شريف حسين قاسمي

را » نَِي موالنا روم «١The Maulavi Fluteنام  كتابي به) م ١٩٩٧(بنده تقريباً ده سال قبل 
شناساِن برجستة هندي، ايراني، و  اين كتاب شامِل نوزده مقاله از مولوي. چاپ رساندم به

 Maulana“عنواِن  بهها  مقالهها، يكي از  قالهدر اين م. زباِن انگليسي است اروپايي به

Jalauddin and Shams-i Tabrizi” است كه تأليِف Dr. Rasih Guvenاز بريتانياست . 
دكتر رسيه گووين در اين مقاله احواِل شمس تبريز و روابط مابين موالنا و شمس تبريز 

. كند ط است، بررسي ميرا براساِس اطّالعاِت معتبري كه در منابع معاصر و بعدي مضبو
شناس محترم ايران،   احمد افالكي، آثاِر زنده ياد استاد فروزانفر مولويالعارفين مناقب

شناسان معروِف مثل   دولتشاه سمرقندي و آثاري از شرقتذكرة جويني، جهانگشاي
كند  نويسندة مقاله اول سعي مي. نكلسون و آربري، از جمله مآخذ نويسندة مقاله است

در اين ضمن او . اي هندي بوده است ثباب برساند كه شمس تبريز از خانوادها به
  :قرار است دهد كه بدين هاي جالِب را ارائه مي بحث
اتّفاق آراي مورخين معاصر و بعدي خاوند عالءالدين  اسم پدر شمس تبريز، به”

ير لقِب نومسلمان معروف بود، يعني كسي كه تغي الدين بود كه به و يا جالل
بايد توجه ما را » خاوند«جا واژة  در اين. مذهب داده اسالم را قبول كرده بود

                                                   
  .نشگاه دهلي، دهلي فارسي دااستاد  ∗
چاپ   م به۱۹۹۷، در سال New Age International (P) Limited, New Delhiاين كتاب از انتشارات   .1
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قوِل رسيه گووين، خاوند مفرس و يك كمي تغيير شدة واژة  به. جلب كند
  .١“گونداست كه لغتي هندي است

امكان دارد كه . سپس بايد يادآور شد كه پدر شمس تبريز تاجِر پارچه بود در تبريز
نشين بود، و  تبريز مهاجرت كرده و براي جاي گرفتن در تبريز كه مسلمان بهاو از هند 

هم جهت جلب حمايِت كارمنداِن دولتي و عموم مردم اين شهر، اسالم را قبول كرده 
  .باشد

 افالكي العارفيِن مناقببراي تأييد و تصديق نظر خود، دكتر رسيه باز پيشامدي را از 
  :قرار است شيواي افالكي بدينزبان و سبك  كند كه به نقل مي
كراخاتون رحمهااهللا كه در طهارِت ذيل و ) الدين رومي جالل(حرم موالنا ”

نقاوِت عرض، حريم ثاني بود، روايت كرد كه روزي حضرت موالنا در قلب 
در خلوتي نشسته بودند و موالنا بر زانوي حضرت شمس تبريزي  زمستان با
كاِف دِر خلوت گوِش هوش ايشان نهاده بودم الدين تكيه كرده و من از ش شمس

از ناگاه ديدم كه ديواِر خانه . رود ميانه چه حال مي گويند و در تا چه اسرار مي
سالم كردند و سرنهاده دستة . گشوده شد و شش نفر مهيِب مردم غيبي درآمدند

حضور تمام نشسته بودند،  گل درپيِش موالنا نهادند و تا قرِب نماز پيشين به
الدين اشارت  خدمِت شمس حضرت موالنا به. اي گفته نشد چنانك اصالً كلمه

وجود شما كسي را  الدين فرمود كه با كرد كه نماز بگزاريم، امامتي كن، شمس
موالنا امامي كرده، بعد از اتماِم نماز آن شش نفر كرامي اكرام كنان . امامتي نرسد

و من از آن هيبت بيهوش شدم، چون برخاستند و از آن ديوار باز بيرون رفتند 
من داد كه اين  خود را جمع كردم، ديدم كه موالنا بيرون آمد و آن دستة گل را به

مكاِن عطّاران فرستادم كه اين نوع گل، ما   و من برگي چند از آن گل بهردا را نگاه
ايم، اين گل از كجاست و اين را چه نام است؟ تمامِت عطّاران بر  هيچ نديده

 اوت و رنگ بوي آن گل حيران ماندند كه در قلب زمستان اين چنين گِلطر
الدين هندي  اي بود معتبر، شرف از كجا آمد، مگر در آن جماعت خواجهغريب 
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هاي غريب و عجيب آوردي، چون  تجارت هندوستان رفتي و متاع نام كه دايم به
ص در آن ست و مخصو اگل را بر وي عرضه كردند، گفت اين گِل هندوستان

اقليم روم چه كار دارد؟  ٰهذه در لةرويد، در حوالي سرنْديب، والحا واليت مي
بايد كه كيفيِت اين حال را دريابم كه اين تحفه در روم چون آمد؟ خادمة  من مي

خانه آمد و حكايت را بازگفت، حضرِت  ها را برگرفته باز به كراخاتون برگ
 از ناگاه حضرِت موالنا درآمد، فرمود كه .كراخاتون را حيرت يكي در هزار شد
كسي نامحرم شما كه مستوراِن حرِم كرم و  كرا آن گلدسته را سربسته داد و به

اند تا دفاِع  باغبان خرِم ارم كه اقطاب هندوستانند، آن را جهت تو ارمغان آورده
ت بخشدت دهد و جانت را قواهللا نيكو محافظت كن  اهللا. جسم جسمت را قر

ها را نگاه   چشم زخم نرسد، و گويند تا دِم آخرين، كراخاتون آن برگتا
خدمت گرجي خاتون حرم سلطان  داشت، مگر كه از آن مجموع چند برگي به مي

اجازِت موالنا بوده و هر كرا چشم درد كردي، برگي را بر  داده بود و آن هم به
بركِت  يير نكرده بود بهيافت و اصالً رنگ و بوي آن گل تغ ماليدند، شفا مي آن مي

  .١“دسِت آن عزيزاِن مشك جيب
كند كه چون موالنا  درستي استنباط مي بعد از نقل اين پيشامد، نويسندة اين مقاله به

شمس تبريز  كه با) عرفاي بزرگ(شمس تبريز همراه بود، اقطاِب  الدين رومي با جالل
گونه تماس اين دو نفر عارف  اين. آشنا بودند، با هردو شمس و موالنا تماس داشتند

هرصورت اين گزارش نشان  به. عرفاي هندي در جايي ديگر گزارش نشده است با
امكان دارد كه شمس تبريز . دهد كه عرفاي هندي با شمس تبريز روابطي داشتند مي

هاي طوالني و ديدارهايي از نقاِط دور دست، در هند هم بسربرد و  دوراِن مسافرت
شمس تبريز خود از هند  ايهايي را برقراركرد و  زاي تماس زمين عرفانعرفاي اين سر با

 و براي هم با شمس تبريز آشنايي داشتندها  نشناخت و آ بود و عرفاي هندي را مي
  .قونيه رفتند او به مالقات با
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پيشامدي اشاره كنم كه در بعضي منابع هندي نقل شده  خواهم به جا مي در اين
  .است

پتي، عارف معروفي است كه از اخالِف  الدين ابوعلي قلندر پاني در هند شيخ شرف
بوعلي قلندر در سال .  است)ه ۱۵۰: م(حضرت امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي 

حيات  هم درود ب ۱۳۲۳/ه ۷۲۴جا در سال  پت متولّد و در همان م در پاني ۱۲۰۵/ه ۶۰۲
او . تكميل برساند صيالِت خود را بهدهلي آمد تا تح گفت بعد از تحصيالِت مقدماتي به
الدين بختيار كاكي، موالنا  الدين خليفة شيخ قطب در دهلي از محضر شيخ شهاب

الدين سامانوي استفاده كرد و در همين شهر دهلي  الدين دمشقي و موالنا ركن نجم
  .درس و وعظ پرداخت به

هاي طوالني پرداخت و  مسافرت كه در عرفا معمول است، بوعلي قلندر هم به چنان
قونيه  ها به دوراِن اين مسافرت. ي كشورهاي مختلف اكتساب فيض كرداز عرفا و علما

الدين رومي  و موالنا جالل) م ۱۲۲۸/ ه۶۴۵: م(رسيد و مدتي در خدمت شمس تبريز 
بديهي است كه شيخ . ها استفاده كرد حضور داشته از روحانيت آن)  م۱۲۷۲/ه ۶۷۲: م(

قونيه  جا اقامت داشت، به  هجري كه شمس تبريز نيز در آن۶۴۲-۴۴هاي  ل سالدر خال
  .١رسيده باشد
: تأليف(  رازيهفت اقليمجا بايد عرض شود كه اين پيشامد در منابعي مثِل  در اين

 آرزو النّفائِس مجمع، ) ه١١٦١: تأليف(  واله داغستانيالشعراي رياض، ) ه٩٩٦-١٠٠٢
  آفتابالعارفين رياض، )ه ١١٨١: تأليف (قانع تتّوي الكرامحتفة، )ه ١١٦٤: تأليف( گوالياري

 بعد از وفات شيخ بوعلي قلندر ييلخنقل شده است كه منابع ) ه ١٣٠٠(راي لكهنوي 
  .شامد كه معاصر هم باشد، اطّالعي نداريميمأخذ اصلي اين پاند و ما دربارة  تأليف شده

و نكتة ديگري كه دربارة هندي بودِن شمس مقالة رسيه گووين، ا گرديم به حاال برمي
نهضت بكتي  دهد، اين است كه خود تعليمات شمس تبريز خيلي شبيه به تبريز ارائه مي

خالِق كاينات، اصل اساس تعليماِت شمس تبريز و بكتي  عشق و سپردگي به. است

                                                   
مقدمه،  م، ١٩٧٩، دكتر ساجداهللا تفهيمي، الهور، گل و بلبل: الدين بوعلي قلندر پتي، شيخ شرف شرف پاني  .1

  .٣٠ ص



  ٥٤  قند پارسي

  

گال عرفاي معروِف بن. بنگال دوران قرن دوازدهم ميالدي مركز بزرِگ بكتي بود. است
توان با درويشاِن مولوي   را مي(Baul)آوازخوانان بول . كردند در همين دوره زندگي مي

هاي خود شبيه يكديگر  اين نتيجه رسيد كه هردو در بعضي فعاليت مقايسه كرد و به
  .هستند

دهد كه بعد از وفات شمس تبريز، موالنا از مريداِن خود  نويسندة مقاله باز ادامه مي
اين رباب بايد مختلف از رباب عربي باشد .  كه ربابي براي او درست كنندخواستار شد

براي موالنا ربابي كه درست كردند، شش تار و شش . كه چهار تار و چهار گوشه دارد
موالنا در توضيح رباب خود گفت كه شش تار رباب ما، اسرار جهِت . گوشه داشت

دهد كه   الِف عربي است، نشان ميحرِف تارهايي كه شبيه به. دهد جهان را نشان مي
شود كه سماع او  هاي موالنا آشكار مي اين حرف با. ها با الف اهللا همراه هستند روح

وي شش سمت را قبول داشت كه در حقيقت . مختلف از سماِع عرفاي ديگر است
ها، شش است و موالنا همين عقيدة  در فلسفة هندي تعداد سمت. ست ااي هندي عقيده

موالنا ارائه  قوِل نويسنده، حتماً شمس تبريز به اين عقيده را، به.  پذيرفته بودهندي را
نمود و خود شمس تبريز چون هندي بود و يا براي مدِت طوالني در هند اقامت داشت، 

نويسندة مقاله بحِث جالِب توجة ديگري هم . ها شش هستند اين بود كه سمت معتقد به
معناي گوش دادن است  قول نكلسون، سماع، به د كه بهگوي او مي. اين ضمن دارددر 

فريدون . هاي عربي نيامده اين لغت عربي نيست و در فرهنگ. ولي اين درست نيست
اين از واژة شمن يعني كشيِش : گويد نفيس اُزلوك كه يكي از اخالِف موالناست، مي

قيده دارد كه در  ع(Sevengil)ِگل  رفيق احمد سون. هاي قبل از اسالم مشتق است ترك
آواز، موسيقي و رقص اجزاي الزمي مراسم ) در انقره(ها  هاي مذهبي تركمان گردهمايي

هاي قديمي در آسياي مركزي هم رايج بود و اين مراسم  گونه مراسم در ترك اين. بودند
بعد از اين . مختلف از سماع استلحاظ اماليي  خواندند كه از را سماه و يا زماه مي

عقيدة او سما واژة سانسكريت است و در  گويد كه به يسندة مقاله ميتوضيح نو
، آشفته (to be agitated)اش مضطرب شدن  هاي سانسكريت فعل سام معني فرهنگ

اش مساوي و متوازن است يعني وقتي كه  اگر سما اسم است، معني. شدن است
چنين يكي از چهار هم. گويند نيروهاي ذهني باهم تعادل دارند، آن را مقام يوگا مي
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شود و اين سام ويدا مجموعة سرودهاي مقدس است كه  كتاب ودا، ساماويدا خوانده مي
امكان دارد كه عرفاي دورة . شود قرباني خوانده و زمزمه مي در هنگاِم مراسِم وابسته به

مستحضر هستيم كه موسيقي و رقص اجزاي برجستة . اول، سما را از هند گرفته باشند
زد كه موالنا رقص و سرود و واژة سماع را  توان حدس مي. اي در هند است الههپرستش 

از شمس تبريز يادگرفته و خود شمس تبريز از رواياِت هندي آن را اخذ نموده باشد 
گونه مراسم  االصل بود و يا دوراِن اقامت خود در هند با اين زيراكه شمس تبريز يا هندي

داد و موالنا آن را قسمتي از مراسِم  موالنا ياد  و سپس بهعرفاني و ديني آشنايي پيداكرد
  .سلسلة عرفاني خود ساخت

حاال سؤال اين است كه آيا توجيهاتي كه نويسندة مقاله در تأييد نظر خود كه 
نظر بنده اين چنين  االصل بود، ارائه داده، ترديد ناپذير است؟ به شمس تبريز هندي

اين موضوِع تحقيق است و . رف آخر نيستهاي او در اين ضمن ح بحث. نيست
  .توان نظر نويسندة مقاله را بدوِن چون و چرا قبول كرد نمي

سليقة خود   بهمثنوي را در تنترا پنجهاي  بايد يادآور شد كه موالنا تعدادي از داستان
زندگاني (هايي از جاتاكا  عالوه داستان به.  كتابي هنديستتنترا پنج. بازگو كرده است

موالنا از داستان . وقوع پيوست اين جاتاكا در هند به.  بيان شده استمثنويدر ) ابود
حقيقت را بايد از هند  طوطي و بازرگان توضيح نموده كه راِه نجات و رسيدِن به

بنابراين آيا . شود  ديده ميمثنوِي معنويكه عناصر هندي در  خالصه اين. يادگرفت
 با خانوادة هندي عالقه داشت يا او هند را ديده و در توان ادعا كرد كه موالناي روم مي
توضيح سادة آن اين است كه روايات مذهبي و عرفاني . نه خير. ته بودشجا اقامت دا اين

و بودايِي هند در خراساِن موالنا روم و هم شمس تبريز طنين انداز بود و هردو از آن 
پس بايد . فاني خود استفاده كردندهاي عر ها در فعاليت بردند و از آن روايات بهره

يقين از خانوادة هندي نبوده بلكه از روايات  خالصه كرد كه شمس تبريز هم غالب به
منزِل مقصود خود  ها را براي رسيدِن به عرفاني و ديني هندي آشنايي داشت و آن

  .كاربرده بود به
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  شناسي در ادبياِت بنگالي رومي
  )قرن بيستم ميالدي(

  ∗بشرابوالكلثوم 

ن ديرينة جهان ميپژوهشگران و محقّقان، سرزمين ايران را مدانند،  هِد تهذيب و تمد
اين حقيقت . هاي دنيا تأثيري بسيار داشته است تمدني كه بر افكار و ادراك همة ملّت

هاست كه ارتباط ديني،  يران نيست، ولي قرنروشن است كه ايالت بنگاله هم مرز ا
زبان شيرين و شورانگيز . روحاني، ادبي و فرهنگي بين ايران و بنگاله آغاز شده است

همة نشيب و فرازهايي كه داشته، مورِد مهر و عالقة حاكمان و دانشمندان و  فارسي با
زبان فارسي در  سپس فرهنگ ايران و  وعلما و عرفا و نويسندگان علمي و ادبي بوده

  .ادبيات اين خطّة اثرات مفيد و مثبت پيداكرد
 ۱۲۰۴دست اختيارالدين محمد بن بختيارالدين در سال  دانيم كه وقتي بنگاله به مي

قرن قاره شدت گرفت و اين زبان بيش از شش  ميالدي افتاد، نفوذ زبان فارسي در شبه
وسعت دايرة زبان و ادبيات فارسي و .  شدقاره زبان رسمي و دولتي شبه) م ۱۸۳۷تا (

اين عاشقان و شيفتگان حالوت و عمق شعرا و نويسندگان ايران موجب شده بود كه 
 آِب حيات جاويدان ،از درياي فيض ادبيات فارسيسرزمين، چشم دل بگشايند و 
تري در  زبان فارسي ريشة عميق. اين زبان غرق شوند بنوشند و در عشق و محبت به

عالقة بسيار تعدادي از آثار گرانماية فارسي  مردم بنگاله با. سرزمين زرخيز بنگاله گرفت
، پندنامه حافظ، ديوان، خيام رباعيات، بوستان، گلستان، شاهنامهو شاهكارش مثِل 

 زاري، هاي بنگالِي در منظومه. بردند ميخواندند و لذّت   رومي را ميمثنوي و الطير منطق
                                                   

  .)بنگالدش( بخش فارسي دانشگاه دهاكا، دهاكا استاد  ∗
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هايي پديدآمدند كه افكار بلند و عارفانة حافظ شيرازي و موالنا  سروده… مرشدي و
هاي متصوفانه و عشق الهي، نشانگر تأثير صوفيانه  منظومه. دادند رومي را توضيح مي

 در آداِب .شود ندگي و روح رواِن مردم بنگاله ديده ميفرهنگ ايران است كه در ز
هاي ايرانيان، مثِل عاشورا، محرم، تعزيه، عزاداري،  اجتماعي بنگاله هنوز رسوم و سنّت

راستي زبان و فرهنگ ايران مبدأ تحول بزرگ  به. خورد چشم مي به… نوروز و عيد
  .باشد اجتماعي و ديني و مذهبي در اين خطّه مي

و مثِل مسلمانان اين زبان .  بنگالي هم زباِن فارسي را خيلي دوست داشتندهندواِن
چون در دورة مغول تا قرن نوزدهم ميالدي براي . شوِق فراوان تحصيل كردند را با

در زمان اكبر شاه بخش ماليات .  خاصّي داشتستخدام دولتي، زبان فارسي اهميتا
 زبان فارسي را ِودياساگرين نويسندة راجا پرساد س. كامالً در دسِت هندوان بود

وارن هستنگر . همچنين شاعر معروف بتاچاريه تسلّط بر زبان فارسي داشت. فراگرفت
در سدة يازدهم . نوا كرشن يادگرفتنخستين والي انگليسي نيز زبان فارسي را از راجا 

 و راج ِكرت در درباِر نوابان مرشدآباد رام نَراين پسِر رنگ الل) هيجدهم ميالدي(
ن در قرن نوزدهم و بيستم ميالدي بسياري از يهمچن. بهترين نويسندگان فارسي بودند

نويسندگان بنگاله مانند راجد رام موهن راي، راجا دواركا نات تاگور و مهاِرشي 
در اشعار . عاشِق زبان فارسي بودند رديويندر نات تاگور و پسرش راِبنْدر نات تاگو

الرحٰمن لغاِت  ، شاعر ملّي بنگالدش، شاعر مشرف حسين، كوي شمسقاضي نذراالسالم
ادبياِت «. فارسي، بحر، اوزان، تلميحات، تشبيهات و استعارات فارسي جاي خاصّي دارد

نفوذ فرهنگ عوامل ترين  يكي از مهم. يا دوباشي مرهوِن ادبيات فارسي است» پوتي
آثار صوفيان ايراني در اين خطّه رواج  كه باايراني بر مردم بنگاله تصوف و عرفان است 

دادند و  را سرچشمة روحاني و اخالقي قرارالدين رومي  مردم بنگاله موالنا جالل. يافت
 نيز متون .اند بنگالي نوشته  بهيهاي گرانمايه و ارزندة زياد دربارة موالنا رومي كتاب

فان و مثنوي در خون مردم بنگاله نفوذ و تأثير عر. بنگالي برگرداندندزبان   را بهمثنوي
قدر سرايت كرده است كه تا هنوز در محافل ديني و مذهبي مثنوي رومي را  آن
گفتار و افكار رومي جزو الينفك . كنند رقصند و محفِل سماع برپا مي خوانند و مي مي

شناسي در بنگاله تحث تأثير ديني و مذهبي مردم اين خطّه  رومي. تته اسبنگاله گش
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نامند و ايشان را يك روح بزرگ و چهرة  اهاي بنگاله رومي را پير مرشد ميملّ. است
  .گيرند نگرند و از مثنوي الهام مي تابناك مي

 زبان هاي بسياري به ها و ترجمه در قرن بيستم ميالدي دربارة موالنا رومي، آثار و كتاب
  :دهم هاي مهم آن توضيح مي اختصار دربارة برخي كتاب جا به بنگالي انتشار يافت، در اين

  هاي مثنوي موالنا رومي و ترجمه
 )منظوم ()جلد اول(مثنوي رومي  .۱

  ) م۱۹۶۳ فورية ۱۸ تا ۱۸۹۶(اكرم حسين قاضي : مترجم
  )۹-كتا بك دپو، كلكته ايتيالدين  قاضي اقام: ناشر

  . م۱۹۴۷گول چندر پال، نيو مهامايا پريس، كالج استريت، كلكته، چاپ اول : چاپخانه
  . م۱۹۷۹، ژوئية ، داكاچاپ جديد از بنگال آكادمي: تاريخ انتشار

 .۲۵۳+۱۳: صفحات

 )منظوم) (مثنوي شريِف موالنا رومي(موالنا رومير مثنوي شريف  .۲
  .اظهر علي بختياري، مولوي حاجي: مترجم

  .محمد منيراالسالم، ميچويا بازار استريت، كلكته: ناشر
 . سِن بنگالي، داكا۱۳۶۲ م؛ ۱۹۲۹اوت چاپ اول يكم : تاريخ انتشار

 )ترجمه و تحليل افكار موالنا رومي) (مثنوي رومي(رومير مثنوي  .۳
  .منيرالدين يوسف: مترجم

  .محمد نوراالسالم، عثمانيه بك دپو، داكا: ناشر
  .نگالي ب۱۳۷۳: تاريخ انتشار

 . تاكا۵۰/۵: ؛ قيمت۲۲۴: صفحات

 )قطعة اول ـ دفتر اول(مثنوي رومي  .۴
  .موالنا عبدالمجيد: مترجم

  .كتابخانة امداديه، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۴چاپ دوم اوت : تاريخ انتشار

 .۳۱۲: صفحات
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 ) ـ دفتر اولدومقطعة (مثنوي رومي  .۵
  .موالنا عبدالمجيد: مترجم

  .كتابخانة امداديه، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۴اكتبر : تاريخ انتشار

 ) ـ دفتر اولسومقطعة (مثنوي رومي  .۶
  .موالنا عبدالمجيد: ممترج
  .كتابخانة امداديه، داكا: ناشر

  . م۱۹۸۶سپتامبر : تاريخ انتشار
 .۲۴۸: صفحات

 ) ـ دفتر اولچهارمقطعة (مثنوي رومي  .۷
  .موالنا عبدالمجيد: مترجم

  .كتابخانة امداديه، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۹آوريل : تاريخ انتشار

 .۲۴۸: صفحات

 )قطعة اول(رومي موالنا مثنوي  .۸
  .موالنا عزيزالحق: رجم و شارحمت

  .محمود، محبوب و برادران ديگر، كتابخانة راشديه، داكا: ناشر
  .ق ه ۱۴۰۸االول  ربيع: تاريخ انتشار

 .۳۱۲: صفحات

 )قطعة اول(رومي موالنا مثنوي  .۹
  .موالنا عزيزالحق: مترجم و شارح

  .كتابخانة راشديه، داكا: ناشر
  . بنگالي۱۴۰۴: تاريخ انتشار

 .۳۹۲: تصفحا
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 )قطعة دوم( روميموالنا مثنوي  .۱۰
  .موالنا عزيزالحق: مترجم و شارح

  .كتابخانة راشديه، داكا: ناشر
  .بنگالي ۱۴۰۴: تاريخ انتشار

 .۲۸۶: صفحات

 الدين رومي ابن العربي و جالل  .۱۱
  )استاد دانشگاه راجشاهي، داكا(محمد سليمان ولي سركار : نويسنده
  .دوازده: فلسفه؛ باب: موضوع

  .بنگال آكادمي، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۴ژوئن : تاريخ انتشار

 . تاكا۶۰؛ بهاي ۴۳۷: صفحات

 ١)عاشِق جهان رومي(بسشّو پريِمك رومي  .۱۲
  .الدين محمد اسٰحق شمس: نويسنده

  .، داكابنياد اسالمي: ناشر
  .ايران، داكا.ا. ج م از طرف رايزني فرهنگي۱۹۸۱ م؛ باِر ديگر ۱۹۷۴: تاريخ انتشار

 .)چاپ دومين (۱۹۷: تصفحا

  روميموالنا .۱۳
  .عبدالستار: نويسنده

  .بنياد اسالمي، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۰: تاريخ انتشار

 روميالدين  جالل موالنا .۱۴
  .غالم رسول محمد: نويسنده

  . م۱۹۶۵بوگره، چاپ اول : تاريخ انتشار
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 )نامة حضرت بزرگوار رومي زندگي(حضرت مهاِرشي رومي  .۱۵
  ) م۱۸۷۳-۱۹۶۵(ان بهادر احسن اهللا خ: نويسده

  .محمد رفيق الحسن، كلكته: ناشر
  . م۱۹۵۰چاپ اول : تاريخ انتشار

 .هشت آنه: ؛ قيمت۴۴+۸+۴: صفحات

 )داستاِن مثنوي(مثنوير كهاني  .۱۶
  .نذرالحق: مترجم

  .، داكابنگالدشفريدالدين مسعود، بنياد اسالمي : ناشر
  . م۱۹۸۰مارس / بنگالي۱۳۶۵: تاريخ انتشار

 . تاكا۱۶: ؛ قميت۹۶: صفحات

 ١)داستاِن مثنوي(مثنوي گلپو  .۱۷
  .خليل الرحٰمن: مترجم

  .سعيده خانم، آبها داس لين، داكا: ناشر
  . م۱۹۶۷: تاريخ انتشار

  . هتكوال رود، داكا۴۱۰واري بك سنتر، : چاپخانه
 . تاكا۵/۲: ؛ قيمت۷۲: صفحات

 )داستاِن مثنوي(مثنوير گلپو  .۱۸
  .عبدالستار: مترجم

  .بنياد اسالمي، داكا: اشرن
 .سلطان محمودير دارهي؛  م۱۹۸۰: تاريخ انتشار

 )نثر) (هاي مثنوي رومي قصّه(رشي سلطان محمود  .۱۹
  .محمد فريدالدين: نويسنده

  .، داكا صحيفههنشري: ناشر
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  . م۱۹۹۰: تاريخ انتشار
 .۱۴۳: صفحات

 مثنوي رومي .۲۰
  .موالنا عزيزالحق: مترجم

  .ادران ديگر، كتابخانة راشديه، داكامحمود، محبوب و بر: ناشر
  .ق ه ۱۴۰۸االول  ربيع: تاريخ انتشار

 .۳۱۲: صفحات

 )منظوم) (جلد اول(مثنوي شريف  .۲۱
  . بن مولوي عبداهللا نواكالي) م۱۸۸۴-۱۹۴۹(عبدالواحد، الحاج مولوي : مترجم

  .، داكاچتاگانگكتابخانة : ناشر
  . م۱۹۲۴چاپ اول : تاريخ انتشار

 .دو تاكا: ؛ قيمت۵+۳۹۰+۳۰: صفحات

 نامة رومي ـ ترجمة مثنوي با زندگي) افكاِر شاعر(كوير چنتامني  .۲۲
  .محمد حافظ علي: مترجم

  ).بنگالدش(كتابخانة سونارايي، رنگپور : ناشر
  . م۱۹۰۵ اكتبر ۱۶/ بنگالي۱۳۳۶: تاريخ انتشار

 .۶۰+۹: صفحات

 )جلد اول تا سوم(مثنوي شريِف موالنا رومي  .۲۳
  .ا عبدالحقموالن: مترجم
  .نظم: موضوع

  . بنگالي۱۳۹۵: تاريخ انتشار
۲۴. … 

 تأليف مثنوياحمدالحق، چند كتاب دربارة موالنا رومي و كتاب مشهور : نويسنده
 .نموده است



  ٦٤  قند پارسي

  

  ١هاي بنگالي كتاب
 )تاريخ ادبيات فارسي(شير ساهتير ايتهاس  يارش .۱

  .شري هريندر چندپال: نويسده
  .ي، كلكتهوجيت چودري، پرينتي الئبرير: ناشر

  . م۱۹۵۳/ بنگالي۱۳۶۰: تاريخ انتشار
 .۲۲۳: صفحات

 )دانشمنداِن مسلمان(مسلم نيشا  .۲
  .عبدالمودود: نويسده

  .داكابنياد اسالمي، : ناشر
  . م۱۹۹۴ م؛ چاپ دوم ۱۹۶۸: تاريخ انتشار

 : .صفحات

 )هاي ملّي در ادبيات فارسي افسانه(فارسي ساهتير لوقق اهادان  .۳
  .لستارشاعر عبدا: نويسده

  .بنياد اسالمي، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۰اكتبر : تاريخ انتشار

 .۹۰: صفحات

ادبيات فارسي در بنگالدش (بنگالديشير فارسي ساِهتتو قرن نوزدهم ميالدي  .۴
 )قرن نوزدهم ميالدي ـ

  .دكتر محمد عبداهللا: نويسده
  .بنياد اسالمي، داكا: ناشر

  . م۱۹۸۴: تاريخ انتشار
  .۴۵۰: صفحات

 

                                                   
 .يخ ادبيات فارسي در ايران و ضمناً دربارة موالنا رومي استدربارة تار  .1



  شناسي در ادبياِت بنگالي رومي  ٦٥

  

 ادبيات فارسي در بنگاله غربي(م بنگاله فارسي ساهتتو چش به .۵
  .دكتر محمد عبداهللا: نويسده

  .خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، داكا: ناشر
  . م۱۹۹۴: تاريخ انتشار

 .۱۵۸: صفحات

لغات فارسي و عربي در اشعار قاشي (نذراالسالم كابيو عربي و فارسي شبدو  .۶
 )نذراالسالم

  .عبدالستار: نويسده
  .بنياد اسالمي، داكا: ناشر

  . م۱۹۹۲: تاريخ انتشار
 نامه و آثار شاعراِن فارسي زندگي) (جلد اول(پارشير پرتيبا  .۷

  .بركت اهللا: نويسده
  .كتابخانة ولي اهللا لين، كلكته: ناشر

  . كارنوارس خيابان، كلكته۲۰پوران چندر منّا، بنگال پريس، : چاپخانه
  . م۱۹۲۴ ژانوية ۷نگالي؛ چاپ  ب۱۳۳۰چاپ اول : تاريخ انتشار

 . تاكا۲۵/۱= ييك؛ قيمت پنج س۱۸۱+۲+۱: صفحات

نامه و ادبيات شعرا و نويسندگان  نابغة ايران، زندگي) (جلد دوم(شير پرتيبا پار .۸
 )فارسي
  .بركت اهللا: نويسده

  .دكتر محمد اختر حسين: ناشر
  . م۱۹۳۲چاپ اول : تاريخ انتشار

 . تاكا۲۵/۱= يكيپنج س: ؛ قيمت۳+۱۶۰: صفحات

 )شاعراِن ايران(ايرانير كوي  .۹
  .پروفسور منصورالدين: نويسده

  .فضل ربي، هراكشنا، بنگال آكادمي، داكا: ناشر



  ٦٦  قند پارسي

  

  . م۱۹۷۸ م؛ چاپ دوم ۱۹۶۸ژوئية / بنگالي۱۳۷۵چاپ اول : تاريخ انتشار
 . تاكايازده: ؛ قيمت۳۰۱+۱۲+۴: صفحات

 ) فارسي ساهتير كالوكرم( .۱۰
  ). م۱۹۲۸ ژانوية ۲۰: ت(عبدالستار : نويسده

  .نشر اسالمي، داكا: ناشر
  . م۱۹۸۷ م؛ چاپ دوم ژوئن ۱۹۷۹چاپ اول دسامبر : تاريخ انتشار

 . تاكا۳۰: ؛ قيمت۱۵۹: صفحات

 )ادبيات صوفي در بنگالدش(ر صوفي ساِهتّو بنگالديشي .۱۱
  .سيد احمداهللا حق: نويسده

  .عالمه رومي سوسايتي، چتاگانگ: ناشر
  . م۲۰۰۷ژوئن : تاريخ انتشار

 . تاكا۱۵۰: ؛ قيمت۱۴۰: صفحات

 )افكار و تأثيرات: مسلم فالسفي(چيتنا او پرابها : مسلم درشن .۱۲
  .عبدالحليم: نويسده

  .داكابنگال آكادمي، : ناشر
  . م۱۹۹۸چاپ اول : تاريخ انتشار

 ١مقاالت بنگالي

  )الدين رومي تصوف و جالل(الدين رومي او صوفي باد  جالل -۱
  .محمد ابوالخير: نگار مقاله

  . سِن بنگالي۱۳۷۵، جلد هشتم، ۳۹ماهنامة محمدي، داكا، سال 
 )ي و شمس تبريزيالدين روم موالنا جالل(الدين رومي ابنگ شمس تبريزي  موالنا جالل -۲

  .پرفسور سيد علي احسن: نگار مقاله

                                                   
 .چاپ رسيده است هاي مختلف بنگالدش به مقاالت بنگالي دربارة رومي در مجلّه  .1



  شناسي در ادبياِت بنگالي رومي  ٦٧

  

  . م۲۰۰۰ اكتبر ۶روزنامة انقالب، داكا، 
 )شا مثنوي رومي و فلسفة زندگي(رومير مثنوي او تار جيون درشن  -۳

  .محمد عيٰسي شاهدي: نگار مقاله
  . م۲۰۰۰ سپتامبر ۷، ، داكاروزنامة سنگرام

 ١)عرفاني موالنا روميفلسفة و (موالنا رومير اُدها تنك درشن  -۴
  .محمد عيٰسي شاهدي: نگار مقاله

 )نامه و مطالعاِت موالنا رومي زندگي( جيون او سادهنا )رح(موالنا رومي -۵
  .ي شاهديمحمد عيٰس: نگار مقاله

  . م۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹روزنامة انقالب، داكا، 
 از ديدگاه )ص(حضرت محمد ()ص(موالنا رومير چنتا دهاراي حضرت محمد -۶

 )والنا روميم
  .مليري ِشام نآپرفسور : نگار مقاله

  .نور حسين مجيدي: مترجم
ژانويه ـ (، جلد اول و دوم ۲۲ايران، داكا، سال .ا.دوماهانه نيوز ليتر، خانة فرهنگ ج

  . م۲۰۰۰) مارس ـ آوريل( م؛ جلد سوم و چهارم ۲۰۰۰) فوريه
 )اقبال و رومي(اقبال او رومي  -۷

  . رسولمحمد غالم: نگار مقاله
  . بنگالي۱۳۵۷، جلد سوم، ماِه پوش ۲۲ماهنامة محمد، داكا، سال 

 )الدين رومي عارِف بزرگوار و شاعر جالل(الدين رومي  مهان عارف اوكبي جالل -۸
  .نور حسين مجيدي: نگار مقاله

ژوئن ـ (، ۷ و ۶، جلد ۲۰ايران، داكا، سال مهوري اسالمي نيوز ليتر، خانة فرهنگ ج
  . م۱۹۹۸) ژوئيه

                                                   
 .اين مقاله در سميناِر خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، داكا در ماه سپتامبر خوانده شده است  .1



  ٦٨  قند پارسي

  

نفوذ و تأثيرات پياِم (موالنا رومي اير مثنوي تي حضرت علي اير بايز پروتي فل  -۹
 ) بر مثنوي موالنا رومي)ع(حضرت علي

  .دكتر محمد سيد دامادي: نگار مقاله
 ۱۲-۱۱؛ جلد  م۲۰۰۰) سپتامبر ـ اكتبر (۱۰-۹، جلد ۲۲دوماهانه نيوز ليتر، سال 

  . م۲۰۰۰) نوامبر ـ دسامبر(
 )رومي و اقبال (قبالرومي او ا-۱۰

  .بشير احمد ميان: نگار مقاله
  . بنگالي۱۳۶۵، جلد سوم ماِه پوش ۳۰روزنامة محمدي، داكا، سال 

 )فلسفة عشق در مثنوي رومي(اير پريم تتّو  رومير درشن-۱۱
  .پروفسور لطيفه بيگم، استاد دانشگاه داكا: نگار مقاله

  . م۲۰۰۰، اكتبر ۶۸مجلّة دانشگاه داكا، داكا، شمارة 
 )هاي رومي تصوف در منظومه(باد  تاي صوفي رومير كبي-۱۲

  . م۲۰۰۰ آوريل ۲۸روزنامة انقالب، داكا، 
انتقباِل شاعر بزرگوار رومي (يورپير ساهتيه پراچاري مهاكبي رومير جنوپريوتا -۱۳

 )در ادبيات اروپا
  .ثناءاهللا رومي: نگار مقاله

  . م۲۰۰۰ سپتامبر ۲۹جمعه روزنامة انقالب، داكا، 
  )رح(الدين رومي موالنا محمد جالل-۱۴

  .پروفسور محمد حسين: نويسنده
  



  هاي خطّي آثار موالنا در كتابخانة دانشگاه مركزي بنارس معرفي نسخه  ٦٩

  

  هاي خطّي آثار موالنا معرفي نسخه
  در كتابخانة دانشگاه مركزي بنارس

  ∗سيد حسن عباس

ها در گوشه و كنار  اين نسخه. هاي خطّي آگاه هستيم ما همه از اهميت و فوايد نسخه
هاي دولتي، نيمة  ها و موزه در كتابخانه. كشور وسيع و پهناوِر هندوستان موجود هستند

هاي  هاي شخصي كشورمان اين نسخه ها و در ذخيره مدارس و دانشگاهدولتي، آرشيوها، 
ها  دربارة وضع و كيفيت آن. شوند داري مي هاي اردو، فارسي و عربي نگه زبان خطّي به
ها را مطلوب دانست،  توان آن توان گفت كه بسيار خوب است، باز هم مي اگر نمي

شوند و دولت  ي و ايالتي اداره ميهاي مركز هاي مالي دولت كمك  باها نبرخي از اي
. گيرد اي خاص درنظر مي هاي خطّي و چاپي بودجه داشت نسخه براي خريداري و نگه

هاي  ها و در ذخيره ها، خانقاه هاي نيمة دولتي، مدرسه هاي خطّي كه در كتابخانه اما نسخه
ستند  نابودشدن همعرض بسيار نامطلوب و بسي در ها نشخصي موجود هستند، وضع آ

گونه  فهرست اين. ها بكند داشت آن كس نيست كه فكري براي حفظ و نگه و هيچ
كار  هستند كه عالقه بهها هم آماده و چاپ نشده است و كمتر كساني  نسخه

نويسي دارند و افرادي نيز وجود دارند كه اين كار را يك كار معمولي و  فهرست
  .كنند اهميت تلقّي مي بي

 National Manuscript)ست كه اخيراً ادارة مخطوطاِت ملّي اما جاي خوشبختي ا

Mission)هاي  نويسي نسخه اي در كار فهرست  با كمك مالي دولت مركزي، نهضت تازه
توان اين كار را در راِه احياء و  ميها،  خطّي در هند را آغازكرده و با همه كمي و كاستي

                                                   
  .يار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسياستاد  ∗

 



  ٧٠  قند پارسي

  

كرد و اقدامات ادارة مزبور را قابل هاي خطّي اين كشور، كار مثبتي تلقّي  حفظ نسخه
  .داد ستايش قرار

* 
 در آسيا (Residential)هاي بزرگ رهايشي  دانشگاه هندوي بنارس كه يكي از دانشگاه

 ۱۹۱۶در سال . شود، در شهر بنارس، شهر مقدس هندوان واقع است محسوب مي
راي شخصيت مهم وي دا. گذار شده است توسط پانديت مدن موهن مالويه بنيان ميالدي

رود كه در راه ارتقاء سطح علمي و  شمار مي و در رديف راد مردان كشور بهو بزرگ 
نهاده و تمامي  معنوي جوامع مختلف كشور خود، اين مركز عظيم علم و دانش را بنا

عمر در توسعه و گسترش دادن آن دامن سعي و جهد را از دست نداد و باالخره امروز 
ي بنارس كه نه فقط در هند بلكه در سراسر جهان، شهرت فراوان اين دانشگاه هندو

كسب كرده است و دانشجويان از سراسر كشور و دنياي براي كسب علم و دانش و هنر 
  .شوند شهر بنارس سرازير مي در هر شعبة علوم و فنون به

* 
 است، نام سياجي راو گائيكواد نامگذاري شده كتابخانة مركزي دانشگاه كه نام آن به

  .صورت زير در تابلوي كتابخانه ثبت است به
اين . كنند كتابخانة مركزي، ياد مي آساني و سهولت، مردم آن را فقط بهخاطر  اما به

كتابخانه، طبق آمار جديد كه از طرف كتابخانة مذكور منتشر شده است، داراي 
  :هاي خطّي در مراكز زير تحت نظارت دانشگاه است نسخه

  هاي خطّي در مراكز مختلف هكلكسيون نسخ
   نسخه۷۲۲۷  دانشگاه مركزي 
 نهوبهارت كَالَ ب(Bharat Kala Bhawan)  ۵۰۲۰  "  

  "  ۲۱۸  (.Facultry of S.V.D.V). وي.دي.وي.دانشكدة اس
  "  ۷۵  (Ranvir Sanskrit Pathshala)شاال  رنوير سانسكريت پات

ودانشكدة آرويدا ي(Faculty of Aryudeda)  ۱۶  "  
  



  هاي خطّي آثار موالنا در كتابخانة دانشگاه مركزي بنارس معرفي نسخه  ٧١

  

  الخطّ كسيون براساس رسمكل
   نسخه۱۴۰  )فارسي رسم خط(اردو 
  "  ۵۴۵  بنگالي
  "  ۲  تبتي 

  "  ۳۳۴۰  ديوناگري
  "  ۷۹  عربي

  "  ۱۲  (Grantha)گرنتها 
  "  ۴  تيلگو

  "  ۲۱۶۰  (Sharda)شاردا 
  "  ۹۳۷  فارسي
  "  ۸  (Nevari)نواري 

 و (Bhoj Patra)پاتر   در بهوج۱۲ نسخه روي كاغذ، ۷۱۹۶ (Material)از نظر مواد 
  (Palm leaf = Tada Patra) نسخه بر تار پاترا ۱۹

 ۵۱۲هاي با تصوير نيز كتابخانة مركزي غني است و  ازنظر نسخه: هاي مصور نسخه
  .نسخة مصور در اين كتابخانه موجود هستند

 بهاگوت سپتَم اسكنداترين نسخة خطّي،   در اين كتابخانه، قديمي:ترين نسخه قديمي
(Bhagwat Saptam Skandha)م۱۳۷۵سانسكريت است كه داراي تاريخ   به  /

  .باشد  هجري مي۷۷۷
هاي خطّي اين كتابخانه نيز چاپ گرديده است كه شرح   چند فهرست نسخه:ها فهرست

 :قرار زير است آن به
 ). م۱۹۹۲: م(نوشتة پروفسور حكم چند نَير : نوادر بنارس )۱(

 گروه اردو، دانشگاه هندوي بنارس م چنْد نَير استاد و رئيسپروفسور حكَ
هاي خطّي اردو، فارسي  نويس نسخه عنواِن باال در دو قسمت فهرست دست به

چاپ رسانيده بود كه   م به۱۹۶۶سال در ) يگرلع (اردو ادبو عربي را در مجلّة 
غيره  مصنّف، نام كاتب، تاريخ كتابت و/مرتّب/ها، مؤلّف شامل نام نسخه

  .باشد مي



  ٧٢  قند پارسي

  

در آن موقع (استاد گروه فارسي )  م۱۹۳۰-۱۹۸۹(مِرتْ لعل عشرت پروفسور اَ )۲(
 م، ايشان ۱۹۷۳گروه عربي، فارسي و اردو جداگانه نبود و پس از جداشدن در 

هاي خطّي كتابخانه را با  فهرست نسخه) منتقل شده بودندگروه فارسي  به
 :مشخّصات زير انتشار داد

Dr. Amrit Lal Ishrat: A Descriptive Catalogue of the Persian 
Manuscripts in the Banaras Hindu 
University Library, 172 pages, Rajesh 
Printing Work, Varanasi. 

 م كار ۱۹۶۵شود كه در ماه ژوئن  سال انتشار ندارد، اما از ديباچه معلوم مي
  .پايان رسيده بود نويسي به فهرست

و آريوويدا هاي خطّي سانسكريت  نسخهعالوه بر اين دو جلد فهرست زير از 
(Aryuveda)نيز انتشار يافته است .  

هاي خطّي سانسكريت در كتابخانة گائيكواد، كتابخانة بهارت  فهرست نسخه )۳(
 .١كَال باون و كتابخانة مهاودياله دانشگاه هندوي بنارس

هاي خطّي آريوويدا دانشگاه هندوي بنارس، گردآورنده دكتر  فهرست نسخه )۴(
 .٢ م۱۹۸۴شرما، . وي.ما شنكر تريپاتي، تصحيح پروفسور پيرا

هاي  دهد كه نسخه كه از آماري كه قبالً داده شده، نشان مي در اين كتابخانه، همچنان
هاي خطّي فارسي هستند با وجود اين در عربي و  خطّي عربي و اردو كمتر از نسخه

ت كه فعالً از ذكر آن صَرف هاي معتبر و قابل توجه موجود اس همچنين در اردو نسخه
  .شود نظر مي

هاي خطّي فارسي بايد توجه داشت كه در هر كتابخانه چند  دربارة گنجينة نسخه
ازنظر ها يا  مترجم بودن آن/مؤلّف/خطّ مصنّف نسخة خوب ازنظر هنر خوشنويسي يا به

حصر هاي مهم ادبي و تاريخي و من كاتب و تاريخ و يا داراي مهر و امضاي شخصيت
گونه نسخه وجود  طور در اين كتابخانه نيز اين همان. شود  مياها، پيد فرد بودن نسخه به

                                                   
1. Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Gaekwad Library, Bharat Kala Bhawan 

Library and Sanskrit Mahavidyalay Library, Banaras Hindu University. 
2. A Descriptive Catalogue of Manunscripts on Aryuveda in the Banaras Hindu University, 

compiled by Dr. Rama Shankar Tripathi, edited by Prof. P.V. Sharam, 1984. 
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ها را  گونه نسخه برخي از اين. كنند دارند و اهميت اين گنجينة خطّي را دو چندان مي
جمله راقم سطور معرفي نموده است و بعداً نيز معرفي  محقّقان و پژوهشگران از آن

  .خواهند شد
* 

بهاءالدين  العلما محمد بن حسين خطيبي معروف به الدين محمد بن سلطان موالنا جالل
/ ه ۶۷۲اآلخر   جمادي۵يكشنبه :  م در بلخ و وفات۱۲۰۷/ ه۶۰۴االول   ربيع۶: والدت(

خاطر سرودن  هاي مهم ادبي و عرفاني است كه به يكي از شخصيت) م در قونيه ۱۲۷۳
 هزار بيت دارد، در ادبيات جهاني شهرت فراوان نصيب او ۲۶ كه بيش از معنوي مثنوي

او مانند شاعران . ناميده شده است» هست قرآن در زبان پهلوي« او مثنويشده است و 
قاره نيز محبوبيت و مقبوليت بيش از حد كسب كرده و ابياتي از  ديگر ايراني در شبه

 همواره در سخنان و نوشتار خود  را مردم حرزجان كرده،ديوان شمس و معنوي مثنوي
ها و   سبب شده كه شرحمثنويهمين مقبوليت و محبوبيت . آورند طور مثال مي به

جا انجام شود و صدها كتاب در شرح و ترجمة منثور و  هاي محلّي اين زبان ها به ترجمه
ورت ص زيور طبع آراسته گرديده و بيشتر به ها به وجود آمده كه برخي از آن منظوم به

  .شود داري مي ها نگه هاي خطّي در كتابخانه نسخه
در كتابخانة مركزي دانشگاه هندوي بنارس در ذخيرة الله ِسري رام نيز چند نسخه 

  :شود جا مختصراً معرفي مي  تبريزي موجود است كه اينديوان شمساز 
  ۵۲۷شمارة پياپي  .۱

 برگ، ۱۵۲ستعليق در خطّ ن  است كه بهمثنوي، دفتر اول مثنوي معنوينسخة اين 
نسخه از هر لحاظ خوب .  سطري، عناوين سرخ و محشّي است۱۶هر برگ 

روي صفحة اول و . شود جاي آثار كرم خوردگي نيز ديده مي است البتّه جاي
مانده است و خود عبارت مهر شان باقي بوده كه االن فقط عالمتآخر، دو مهر 

اي  در صفحة اول در گوشه. اند هقابل خواندن نيست، زيرا عبارت را محو ساخت
شود، اين   كه اصالً ناخواناست، فقط چيزي كه خوانده ميشود عبارتي ديده مي

  :است
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  …»مالكه ذره خان ولد فريد خان«
عبارت ترقيمه هم هست اما بيشتر عبارت آن را كسي محو ساخته است و فقط 

  :زير خواناست
  ي شدظهر بتاريخ بيست و هشتم شهر شعبان سپر«… 

  ).۱۵۲: گ(من توفيق اهللا عز اسمه 
  كنـد   ها شـكايت مـي      و از جدايي    كند  حكايت مي  چون بشنو از ني   :آغاز

* 
ــتاب    :پايان ــي شـ ــبر آرد آرزورانـ   صبر كـن و اهللا اعلـم بالـصواب          صـ

. اين نسخة هندي است و قديمي هم است. ها جدا جداست خطّ متن و حاشيه
 . سم۱۳*۹اندازه 

 ۵۲۸شمارة  .۲
خط و زيباست و از ديدن آن معلوم   بسيار خوشمثنوي معنوينسخة اين 
نما،  خط نستعليق ريز و خوش تمام نسخه به. شود كه نسخة ايراني است مي

زر، عناوين سرخ و شامل دفترهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم  مجدول به
نام . برخي صفحات را موريانه خورده است. االول هم است البتّه ناقص. است

  :شود، آغازش چنين است جايي كه نسخه شروع مي. كاتب را ندارد
  چون درين غالب شـدن ديـد او فـساد      عقل ازين غالب شدن كي گشت شـاد    

* 
  يا جميل الستر خواند آسـمان       ز راز و ناز او گويد زبان      چون    :پايان

  . سم۵/۱۶*۱۰اندازه .  سطر دارد۱۶ برگ و متن هر صفحه ۵۸اين دفتر داراي 
  : بعد از ديباچة نثري، آغاز:دفتر سوم

ــسام ــياءالحق ح ــار اي ض ــدين بي   اين سوم دفتر كه سنّت شد سه بـار          ال
* 

ــو    وگـو   گر تو خواهي باقي اين گفت      :پايان ــارم بج ــر چ ــي در دفت   اي اخ
  . برگ۸۱
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  : آغاز پس از ديباچه:دفتر چهارم
  مثنـوي ت از مه بنورت     كه گذش   ييالدين تو   اي ضياءالحق حسام  

* 
  …صورت خويش مصطٰفي به  نمودن جبرييل خود را به:پايان
  كه صورت تست اي خليـل    كه چنان   رييـل ش جب ت پـي  گفـ    مـي  يٰفمصط
  . برگ۶۶اآلخر،  ناقص

  : آغاز:دفتر پنجم
ــنجم اســت   الدين كه نور انجم است      شه حسام  ــفر پ ــاز س ــب آغ   طال
ــي ــساءالحاي ض ــدي امق ح ــ  ن رادال ــتاوســ ــفادان صــ   ادتا را اوســ

* 
  كه بد آن ترياق فـاروقيش قنـد         زان نشد فاروق را زهـري گزنـد       
  الـسالم  وي فاروق دوران و   تا ش   هان بجو ترياق فاروق اي غالم     

  :بر بيت آخر خط كشيده شده است و پس از آن عبارت زير آمده است
  »متّت ٰهذا الد اخلامس من املثنوي    «
دست  از اين قدامت نسخه به. ي درج است هجر۱۰۶۹سپس تاريخ مقابله 

تاريخ موجود  شود و در جاي ديگر هيچ جا اين تاريخ ديده مي فقط همين. آيد مي
  . برگ۸۱. نيست

  :قرار زير است  پس از ديباچة منثور، آغاز به:دفتر ششم
  قسم سادسـي    جوشد به   ل مي مي  الدين بـسي    اي حيات دل حسام   

* 
ـ      ميمنه اسـت نابدر دل من آن سخن ز      :پايان   تب دل روزنـه اسـ  زانكه از دل جان

قد وقع الفراغ من حترير املثنوي املعنوي اهلادي ايل صراط الستوي بعون اهللا و حسن 
  .توفيقه و صلّي اهللا علي سيدنا حممد و آل و اصٰحبه امجعني

بر . اشدعبارت حاشيه را محو نموده شده و احتمال است كه در آن نام كاتب ب
  :بيت زير خط كشيده شده است

  ن واهللا اعلـم الرشـاد     م كـ  هف  ادختم كردم لب ببينم اي جو     
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  »نوراهللا مرقده«  :و زير آن عبات
  ۷۱  

  مثنوي معنويتاريخ   
  .نوشته شده است

نسخه ازنظر صحافي و ِجلد هم خوب بود اما االن ِجلدش شكسته و نسخه هم 
 .مرمت دارد احتياج به

 ۵۲۹شمارة  .۳
. خط نسخ و نستعليق است  كه بهمثنوي معنويدفترهاي اول و دوم و سوم 
ها  محشّي، عنوان. شود  ديده ميم ۱۶۸۴/ه ۱۰۹۶نسخه قدمت دارد و تاريخ 

  . سم۲۰*۱۲ برگ، اندازه ۴۶۴. سرخ، كيفيت نسخه بسيار خراب است
  :آغاز.  مولوي، آمده استمثنوي معنويدفتر نخستين در آغاز نسخة فهرست 

  كنـد   ت مـي  كايا شـ  هـ   داييوز ج   كند  بشنو از ني چون حكايت مي     
* 

ــب  :پايان ــ ص ــي ش   صبر كن و اهللا اعلم بالصواب       ابتر آرد آرزو ران
 حضرت مولوي رومي بروز شنبه بتاريخ مثنوي معنويتمت تمام شد دفتر اول «

  .دست سيد كريم بخش به. ] م۱۷۷۶[  ه۱۱۹۰الحرام  سيزدهم محرم
ـ  بم تهنوش   »نويسنده را نيست فردا اميـد       د سـيه بـر سـفيد   ان
ب شروع  ۱۵۵رسد و دفتر دوم از صفحة  پايان مي  به۱۵۴ تا صفحة دفتر اول

خطّ نسخ است و كاتب سيد كريم بخش صفحات  اصل نسخه به. شود مي
تاريخ كتابت . نستعليق كتابت نموده و با نسخه پيوست كرده است شده را به گم

  .باشد  هجري مي۱۰۹۶الثّاني  االول و جمادي  جمادي۱۹اصل نسخه 
  : آغاز پس از ديباچه:دفتر دوم
ـ  دم ـ    تي اي   مهلتي بايست تا خون شير شـد        ر شـد  خيأن مثنـوي ت

* 
  دي تـم الكـالم    ان سـرم  ناقص  قوم ديگر ناپذيرا ترش و خـام        :پايان

  . ه»۱۰۹۶االول  متت هذه الّد الثاين يف التاريخ نوزدهم شهر مجادي«: ترقيمه
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  .شود  دفتر سوم آغاز مي۲۹۱شود و از ص   تمام مي۲۸۹اين دفتر صفحه 
فهرست دفتر «عنوان   در آغاز اين دفتر فهرست مطالب دفتر سوم به:دفتر سوم

شود و اصل   تمام مي۲۹۷صفحه  آمده است و فهرست به» مثنوي معنويسوم 
  :شود نثر، چنين آغاز ميپس از ديباچة . شود  آغاز مي۲۹۸دفتر سوم از ص 
ــ ــسياءالحاي ض ــدي امق ح ــارال   بـار   اين سيوم دفتر كه سنّت شد سه        ن بي

* 
ــ  وگو  گر تو خواهي باقي اين گفت       :پايان ــي رو دفاي اخ ــر چ ــارم بت   وج
بتاريخ نوزدهم شهر … تمام شد دفتر سيوم از كتاب مثنوي معنوي مولوي«

  .»مام يافتات ه ۱۰۹۶الثّاني روز پنجشنبه  جمادي
 ۵۳۰شمارة  .۴

 از لحاظ مثنوي معنويهاي خوب   اين نسخه نيز يكي از نسخه:اول دفتر
دو صفحة آغازين . خوشنويسي موجود در كتابخانة مركزي دانشگاه بنارس است

هاي رنگين و تمامي نسخه جداول  زرافشان، سرلوح هم زرين، داراي گل و بوته
مير ابوالحسن : كاتب. نستعليق خوب استها سرخ و خطّ آن  عنوان. زرين دارد

 ه ۱۲۰۸الثّاني روز جمعه   ربيع۳: الحسيني رضوي عرف مير كلّن، تاريخ كتابت
  .]م ۱۷۹۳[

  . همان:آغاز و پايان
ياز نتمامي صفحات آن جدا جداست و . وضع ظاهري نسخه بسيار ناگفتني است

  .سم ۳۱*۵/۱۸:  سطر، اندازه۱۲ برگ، ۱۹۹. صحافي جديد دارد به
الدين رومي   حضرت موالنا جاللمثنوي معنويتمت تمام شد دفتر اول « :ترقيمه

هزار و دو صد  يك ه ۱۲۰۸الثّاني روز جمعه  اهللا عليه بتاريخ سيوم شهر ربيعمحةر
يد الضعيف النحيف العبد مير  النّبي صلّي اهللا عليه و آله و سلّم بهةو هشت هجر

فراهللا ذنوبه و ستر عيوبه صورت غير كلّن ابوالحسن الحسيني الرضوي عرف م
  :فرد. تحرير يافت

  »دة گنهگـارم  ن بنـ  كه م   زان  هركه خواند دعاء طمع دارم    
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نواب عبداهللا االحد «نام  اي ملكيت كتاب را به در صفحة آخر نسخه در گوشه
را اند زي رسد كه اين نام را بعداً افزوده نظر مي اما به. نوشته شده است» خان وزير

  .شود خوبي ديده مي عالمت محو ساختن عبارت قبلي به
 ۵۳۱شمارة  .۵

خطّ نستعليق ريز، چهار ستوني، .  استمثنوياين نسخه داراي تمام دفترهاي 
  .عناوين سرخ، نام كاتب و تاريخ كتابت را ندارد

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر اول
  :ستپس از پايان دفتر اين بيت نيز ثبت ا.  سطري۲۵ برگ، ۴۴

  واي اتقيـا  ان پيـش  كنج رحم   اين چنين فرمود موالنا ز ما     
  .همان:  آغاز و پايان:دفتر دوم

  . برگ۴۱. جا نيز بيت فوق آمده است اين
  .همان:  آغاز و پايان:دفتر سوم

  . برگ۵۲، »تمت دفتر سيوم من المثنوي«
  .همان:  آغاز:دفتر چهارم

ـ   ن  م كـ  خت  عرش چه و چرخ چه اي ذولباب        :پايان   م بالـصّواب  و اهللا اعل
  .برگ ۴۴. »التّوفيق ختم اهللا تعاٰلي بالخير والظّفر جلد چهارم باتمام رسيد واهللا ولي«

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر پنجم
  . برگ۴۸. »تم تمت تمام شد جلد پنجم از مثنوي مولوي موالنا روم«

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر ششم
  در بگويم آن دلت آيد بـدرد       درت بــم آن راسـ گـر نگــوي   :پايان
  .اآلخر ناقص

شود كه با اين   آغاز ميمثنويپس از پايان رسيدن نسخة مذكور، نسخة ديگر از 
خط نستعليق، چهار ستوني و هر  نسخة زير بحث هم به. نسخه مجلّد است

عناوين سرخ، محشّي، ترقيمه هم دارد اما نسخه چنان .  سطري است۱۹صحفه 
شود هرچه اينجانب  است كه عبارت آن جاي جاي خوانده نميپوسيده و خسته 

  .آورد توانسته است، آن را مي
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 ةتمت الكتاب بعون الملك الوهاب الحمدهللا اوالً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلٰو
علي سيد بخاليق الورٰي محمد المصطٰفي و علي اصحابه مصابيح السالم  و

الدين احسنوا … رته ازواجه و ذرياته و اهل بيتهالدٰجي و آله و عت الظالم و
و صاحب قاب … نجوم سماءالعلي بعدد الحٰصي و الورٰي… بالحسٰني و عٰلي

باتمام كتابه هذا المثنوي المعنوي الرومي … قوسين او ادٰني بفضلك و كرمك
في سنه الف و اربعين … الحق محمد بن محمد بن حسين البلخي الدين و جالل
  .خواجه عبدالحق… ة من الهجرو سبع
ــ… … …   :آغاز ــانــ   پيش امرش موج در پائين كوش       روشدر خــ

* 
ــ  :پايان ــج ــام گ ــردون را ازو آي   كره شش باشد هميشه زان هوا       واد ن

  .وضع صفحات پاياني نسخه بسيار ناجور است
 ۵۳۲شمارة  .۶

 ۲۴/ م۱۸۲۸يل  آور۱۰خطّ نستعليق، عناوين سرخ، تاريخ كتابت   به:دفتر اول
خوردگي دارد،   سطري، اثر كرم۱۶ ص، ۲۹۲، محشّي،  ه ۱۲۴۴ المبارك رمضان
  . سم۲۷*۵/۱۷: اندازه

  . همان:آغاز و انجام
الرحمه بتاريخ دهم ماه   ملّا روم عليه مولويمثنوي معنويدفتر اول « :ترقيمه
ر مقام  هجري د۱۲۴۴المبارك  رمضان چهارم ماه ]و[ م مطابق بيست ۱۸۲۸اپريل 
 مبنابر مالحظة شيخ غالم غوث صاحب تحرير يافت، تمت تما) كذا(مهمرا 

  .»شد
 .نسخه مجلّد است

 ۵۳۳شمارة  .۷
ندارد، را خطّ نستعليق، نام كاتب و تاريخ كتابت   به استمثنوي دفتر چهارم

 برگ، ۱۴۶. همان است: آغاز و انجام. عناوين سرخ، ظاهراً نسخه خوب است
  . سم۵/۱۸*۵/۱۱:  سطري، اندازه۱۵
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 ديوان شمس تبريزي: ۲۵۱شمارة  .۸
ها تخلّص  الدين تبريزي ساخته و در غزل نام مراد خود شمس آن را بهكه 
 .١آورده است» شمس تبريزي«و » الحق شمس«و » شمس«

. باشد ترتيب الفبايي مي داراي مثنوي و غزليات بهديوان شمس ، اين نسخه از 
 ۲۰۳. ل سرخ، كاغذ هم خوب و محكم استخطّ نستعليق ريز و خوش، جداو به

   هجري۱۲۲۷الحجة   ذي۲۷تاريخ كتابت .  سم۲۷*۱۶: برگ، اندازه
  .، نام كاتب احتماالً محمد ابرار است] م۱۸۱۲[

ــص   الـرحيم  حٰمنهست بسم اهللا الر     :آغاز ــفحم ــ آي ــديات اس   مرار ق
*  

   غـزا  رع از بهـ   كر جمـ  كرد لش   حاكم آن ملك روزي از قـضا     :پايان
پس از آن . شود  غزليات آغاز مي۹۷ ورق آمده و از ورق ۹۶مثنوي مذكور در 

  .برخي صفحات افتاده است
  :آغاز غزليات

  سر دو جهان كمن هويدا
ــ  اي ساقي جان پركن آن ساغر پيـشين را       ــاي ــ ان راهوزن دل را ن راه ــر دي   ن راب
*  

  ي اهللاذر ز ما سـو    گفتا بگ   مخويش  ي به مد گفتم بنما   :پايان
ر بوده كه آن را محو در آخر نسخه يك مهر مدو. است«ه» غزليات تا رديف 

 .اند نيز يك سطر را با جوهر مشكي خراب نموده» خاتمه«اند و از  كرده

 تاجينالمحدمرا: ۵۹۴شمارة  .۹
  مراد علي بن سيد عبدالعزيز بخاري: تأليف

 بر نظم و نثر از كتاب فوق در واقع يك مجموعة مناجات است كه مشتمل است
  :گويد جمله موالنا مؤلّف مي شاعران و نثرنگاران مختلف از آن

                                                   
ان و مركز تحقيقات فارسي اير، )١(ها  منظومه، هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: احمد منزوي  .1

  .٢٠٧، ص ٧، ج  هجري١٤٠٨ تا ١٤٠٦/ش ه ١٣٦٥ماه  ارديبهشتآباد،  پاكستان، اسالم
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جهت فرزندان و دوستان خود اول تيمناً و تبركاً  براي فالح و نجات خود و به”
 اهللا عليه و علي اوالده و ازواجه و ةاز كالم حضرت اميرالمؤمنين علي صلٰو

هاي   نظم است نوشته و بعد از آن از كتبطور ا كه بهعالد احبابه مناجات يا سامع
 شيخ الطير منطقي و ي حكيم سناحديقة موالنا روم و مثنويمنظومه مثل ) كذا(

 ملّا جامي و از الذهبسلسلة شيخ سعدي شيرازي و بوستانفريدالدين عطّار و 
و از تصانيف اكابر و از نثر اهللا عليهم اجمعين محةغيره بزرگان ر كالم خسرو و

ف بزرگان دين تأليف نموده و اكثر ابيات مشكله را شرح از خود بر تصاني
  .“ها نوشته شد حاشيه

  :قرار زير است شرح آن به. رسالة مزبور مشتمل است بر دو باب
  .در مناجات، مشتمل بر دو فصل: باب اول
  .در مناجات منظومه: فصل اول
  .در مناجات نثر: فصل دوم
قضا و قدر و توكّل و  از آيات قرآني و رضا بهدر تلقين ذكر و فكر : باب دوم

رضا و تسليم و بيان احوال پيري و ترك التفات از دنيا و مافيها و حب جاه و 
 نهاده مرادالمحتاجينمهلكات ديگر و انواع فوايد ديني و دنياوي و نام اين رسالة 

  .شد
خ كتابت را خطّ نستعليق، عناوين سرخ و نام كاتب و تاري در اين رساله كه به

مناسبت   موالنا بهمثنويهايي از هر شش دفتر   برگ است، گزيده۱۸۵ندارد و در 
 نيز مثنوي سلطان ولد و ديوان شمسموضوع آورده شده و همچنين انتخاب از 

اين مجموعة . ها برخي از ابيات را شرح نيز كرده است مؤلّف در حاشيه. دارد
 مثنويجه است و ازنظر انتخاب از مناجات ازنظر موضوع خود بسيار قابل تو

 .توان قرار داد موالنا، بزرگترين مجموعه، مي
طور جملة معترضه بايد عرض كنم كه در اين مجموعه بيتي از  در آخر كالم به

زيب  نيز يك بيت از اورنگ) ۷۱شمارة (در نسخة بياض . شود زيب نيز ديده مي اورنگ
  :گير را ديده بودم كه اين است عالم

  ل بـود  ل غافـ  ات عمـ  از مكاف   ما خوب نكرد   ه بد كرد به   هرك
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  مولوي و خواستة مشترك انساني
  ∗احمد غني خسروي

مولوي طي هشت قرن گذشته  زمايي فراوان وجود دارد كه باعث تها شاخصه  وها زهممي
چند مورد   بهجا ين ادر. جهاني ساخته است و گير ي عالمشخصيتاو  عالم گرديده از در
  .نماييم  گذرا ميةفرد مولوي اشار  بههاي منحصر ويژگي از

  انديشه نا وموال
  آزمايشةمثاب به. يك نياز دروني است  بهمثابه پاسخ گفتن  بهراي مولوي انديشيدنب

  .دارد مي بر محور جهان زنده نگه براي هميشه را داند او شخصي كه مي خصوصي و
 ، در كالمي بنشيندي بخواهد مستقيماًا آگاهي دريافته بود كه اگر انديشه مولوي با

 .كاربرد  بهآثارش، اكمل در م ومعناي اتّ به اين بود كه خود آن را شود،ي حس بايد زيبا و
  :رقصان اج ومو همين سبب سخن مولوي زالل است و به

  روي بر بام ما خوش مي ،نام ما اي يوسف خوش
  اـده دام مـدري اي بر ا،ـته جام مـكسـش دراي 

  ما ورـت منصـدول اي ا،ـم ورـاي س ا،ـم اي نور
  ورماـود انگـش» مي« تا ،ما  سورره دـجوشي بن

  ـود مابـمع ه وـلـاي قب ،اـود مـ مقصو رـاي دلب
  دود ما ن درــاره كظّـن ا،ـود مـع ش زدي برـآت

. اج مولوي استمو  زنده وشمسيات درخشان و پرشكوه ادب فارسي دري، ةنمون
. خورد يچشم م  بهمثنوي ي ازها گوشه  و شمسياتات مولوي درروحي  ازاي پاره

                                                   
  .رئيس گروه زبان فارسي دانشگاه هرات، افغانستان  ∗
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ط نوازنده صوفيانه است كه توس  ريتمي ملفوظ با رقصي شاد وها گونه سروده اين
 ها صوت و ها روي كلمه  بهي متواليها نواختن ضربه ماهري چون مولوي با زبردست و

 وجود آورده، هب عواطف بشري را جاست كه خط منحني عميقي از  اين.آيد صدا درمي به
فضاي نامتناهي  در سوي ديگر از  و،اآگاه ما فرورفتهن اعماق ضمير در سو يك از

عبارت ديگر  به. ها دارد پيام ها و كه در باطن هم خيلي حرف درحالي. شود مي گم
  .ي مخصوص اوستا فلسفه

، طلبد  مي عارفانهةباد زند، صالي صوفيانه مي. ظاهر مخمور شبانه است  بهمولوي
 زمين بيني مشتي از مي عمق كار نه وكُ ا درخواند ام سرود مي، سرخوش است مست و

 عقلي را ي وحس تمام كاينات اعم از شرايع و  اوهام وةصحن آسمان نيز آخته است و به
 گاه عجيبش در پيرايه و بي، همان اشعارساده گيرد با استهزا مي باد تمسخر و  بهنيز

  . هنجار برتراه قول امروزي به است و حقيقت نمط عالي هنر مثنوي كه در  وشمسيات
  دهـ صورت آمنقش و در، اي عشق چون آتشكده

  يـتـافـ ي،ان دهــدم ام كـي، ر كاروان دل زدهـب
  نـ مبرم تا روز  ميشب، نـم سوز در ش وـدر آت

حاس الضّـاز روي آن شم، نــروز مـ پيِخاي فر  
  كنم ش ميـب سالمـل بي، مـتن  ميبرگرد ماهش

   كو گويد سالمزنم زان پيش زمين بر مي خود را
  وها  زمانهةفكر هم فرد، زبان و  بهمنحصر مولوي چون هنرمندي بزرگ و

  .بيدار تاريخ حيات اجتماعي انسان است او موج بلند و. عصرهاست
  :منتقد معروف انگليسي و رمتفكّ  شاعر،،قول درايدن به
 طبيعت بشري سرزنده از دست دادن تصويري درست و ه بادبيات ةوظيف اگر”
 اگر يا و  وضع انسان استة نوعي روشنگري دربارادبياتهدف  يا اگر  وستا

  .“اخالقي خوبستـ   اوضاع اجتماعيةكه زاييد ست اهنرخوب آن
  : انگليسيةپرآواز  سيدني شاعرةگفت به باز و
  .“حقيقت است  بهاخالص شخص نسبت ايمان و شعر اگر”

  . مولوي نهفته استكالم ها در اين از هاي فراتر مزيت ها و  اينةهم
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  مولوي و عشق
كار  عشق نباشد هيچ از ديدگاه او تا.  عشق استةعهد  به،نقشيت سخن مولوي تمام در

  كي؟ چه و  بها عشق ام.آيد  نميوجود هقولي هيچ شعري ب  بههنري يا
 عشق، مولوي را ه هموار.ي ديگري داردا ايده برداشت و  مفهوم،،عشق مولوي از

اين  به. بوده او اش اين عشق با  زندگيةلحظه لحظ ي در حتّ،كردهسرودن   بهوادار
سرايش عشق  ي و همين است كه هنگام تغنّ،لحظه است  بهصورت در مولوي عشق

 براي او صورت كلّ هب. رسد تابي محض مي خودي و بي بي ي ازا مرحله  به او،گونه مولوي
 اگر باشد هم، پوچ و . ممكن نيستاصالً. ي نداردممفهو زندگي بدون عشق هيچ

  .معناست بي
 حيات بشري پيماِن ر و پةهست،  طبيعت زندگي استءديد مولوي عشق، جز از
  :مفهوم و معناي واقعي زندگي است  بهلفظ ديگر، تعبير و  بهيا. است

  جز نشانت همنشين جستيم، نيـست      غير عشقت راه بين جستيم، نيـست      
  ري در زمين جستيم، نيست    زانك يا   بعد از ايـن بـر آسـمان جـوييم يـار           

  زمان مولوي و
الوجوه مفهومي در ذهن  من هيچ وجه هزمان ب از او. شعر مولوي زمان مطرح نيست در

. ابدي لحظات مطرح است جريان ازلي و يد ووجا براي او پيوستگي مداوم و. ندارد
براي . نسبي براي اوست خيالي و، دادي، غيرواقعي ي قرارها  مفهوم،آينده گذشته و

آن دم ،  لحظه استةدر حقيقت او بند .ه هيچبقي  وجود واقعي دارد و،مولوي تنها حال
  .تسخير كرده است را آن زماني كه او

ــر حجــت    بر نقـد بـزن، مگـو كـه فـردا            حاجــت بنگــر، مگي
  ات، اي درخـت خرمـا       در سايه   خـسپم   بگذار مرا، كه خوش به    

  ن حلـوا  كر درو چون قند و شـ      تهاي عشق تو، در دلـم سرشـ     
گياهي . ي اجتماعي روز محدود نيستها محدودة پسنديده زوال در ر بيتفكّ شعر و

هنر چيزي است  شعر و. يا آن سو متمايل شود، اين سو  بهنيست كه در اثر وزش نسيمي
اصطالح   بهنوع يك. نوع اشراق است در حقيقت حاصل يك مرز سنجش و بيرون از
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شاعر هنرمند يت اهم. اجتماعي دة منطق سياسي ومحدو باالتر از. گسترش عاطفي است
ي ذهني ها تاقيخلّ  بهي اجتماعي را نپذيرفته، تنهاها قالب يك از ست كه هيچ ادر اين

  .خود بيانديشد
تصوير   راها  زمانهةهميت  صميمي، واقعةگون  بهسخن مولوي و شعر ين راستا ادر

 از سوي ديگر در امروز ش درگذشته،سو پاي يك تي كه اگر ازواقعي. كند تجسيم مي و
  .است

 ديگر، انديشه ويت ها مز ستودني است در پهلوي ده  بزرگ و،آنچه براي مولوي
چه حوادث جاري در آن جاي  تر از آن ر ناظر بر سخن وي است كه در فضاي وسيعتفكّ
ر ست، چون د امحدود نبودن آن سخن در يك شعر ويت ابد. نمايد  ميفوران گيرند، مي

. رود آن هدف هم ازبين مي  بهاصل سخن محدود، غير آن صورت با زوال آن هدف
زمان   بهاند، چون محدود شان را از دست داده ت هويبزرگان كه ايم كه چه بسا از ديده

 انديشه و، جامعه، مكان، مرز زمان آگاهي از كه مولوي با زيركي و درحالي، اند خود بوده
  .ت رسته استملّ

ــو  ــاقي ت ــان راس ــراب المك ــي   ش ــشان ب ــام و ن ــشان را آن ن   ن
  بشكن تو سبوي جسم و جان را        چون چشمه بجوش ازدل سنگ    
  بگـــشا ســـر خُـــم آســـمان را  بـــستم سرســـفرة زمـــين را  
ــين را  ــد دو چــشم عيــب ب   بگشاي دو چـشم غيـب دان را         بربن
ــن و آن را    تــا مــسجد و بتكــده نمانــد     ــشناسيم ايـ ــا نـ   تـ
  درآرد، ايــن جهــان رادر بانــگ   خاموش كه آن جهان خـاموش     

  زبان مولوي و
هدف شود يعني  درآيد و هوسيله بت أهي گاه كه از آن .براي مولوي زبان وسيله است

آن  ي كه دريها داند براي بيان ايده ي ميا او زبان را وسيله .متالشي شدن آغاز انحطاط و
  .سوي زبان هستند

احساس ، كند مان مي ل جذبوخوانيم بار ا ي را ميا  سطحيدانيم كه وقتي شعِر مي
ا سومين بار  ام،شويم مي تر خوانيم خالي كه مي دومين بار، شويم  سرشار مي، نمودهحظّ
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 خوانيم ل كه ميبار او ست، اسخن مولوي عكس آن شعر و. خوانيم  آن را نمياصالً
درك نموده احساس  بار سوم هست كه قدري آن را، فهميم  نميدوم هم بار، فهميم نمي

 تفسير برو ها شرح  كه از زمان موالنا تا امروز ده ست اهمين. كنيم شادي مي ت ولذّ
پايان او دست   بيةتجرب اندكي از زواياي انديشه و  به ولي تا هنوز،نوشته شده اشعار او

 قرآنترين كتاب و  س مجيد مقدقرآن شريف او پس از مثنويجاست كه  اين. ايم يافته
  .هل فارسي زبان استزبان پهلوي براي ا به

  :بايد پذيرفت كه  كانت راةپس گفت
  .“دنيايش آشناشوي  بهاثر هنري را چندين بار بايد بخواني تا”

با حركت، نه مثل بعضي  دست مولوي جان دارد چون يك پديده زنده و كلمات در
ادب   بهكاي مولوي اتّ.اند گار عاريه نآ، جان ندارند روند و  كه زيربار معنايي نميها كلمه

برده  دري بهره جا كه امكان داشته از زبان فارسي آن تا. ست اآن قبل از پارسي دري و
طول تاريخ زبان فارسي چند فرد محدودي توانسته باشند چون مولوي  شايد در. است

  .دري سود برده باشند ادب فارسي غناي زبان و همه از اين
اش محصور  شناسي يرة زبانشكلي كه دا  به،سخن مولوي زبان محدود نيست در

گير در زبان راهي  پا قيود دست و به  و، باور نداردزبان اصالًيت محدود  به او.باشد
  .دهد نمي

راهي وسيع در ، بالغت زبان، بايد گسترده بوده  زيبايي شناسي و،ديد مولوي از
اژة مفهوم و معنا براي او هاي بي ست كه گاه صوت اخاطر همين هپيش داشته باشد، ب

  .دهد مي با معنا را مستقل و
هماهنگي  موسيقي و وزن،، چيز احساس نظم ما در هر، زمان ين اقليم و ادر

،  ما كه حاصل الفتةانديش احساس و، ذهن ما، ذوق ما حقيقت گوش ما، در. كنيم مي
 موسيقي و، وزن، ين نظم اتاريخ بشري ماست از گذشته ما و ما ويت ترب انس و

ي ديگر نيز ها زمانه اقليم و كند واي بسا كه در ت ميلذّ  آرامش وهماهنگي احساس
 موسيقي و، وزن، از نظم حق مملو  بهشعر مولوي. چنين خواهد بود، كه بوده همچنان

  .هماهنگي است
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 راحتي از به اگر هنرمند باشي خيلي ساده و تو هنر در دشواري است و« گويند مي
  .»گذري ها مي روي اين پل

العبور هنر  صعب هاي باريك و روي پل سادگي از  بههنرمند،  شاعر وبلي مولوي
 پيش ساخته و ولوژي ازئيك ايد نبايد با پس افسون هنري مولوي را. گذشته است

  .پرداخته اشتباه كرد
 زندگي مولوي مملو .پيام مولوي است ص محتوا ومختّ  خاص وها بدعت بدايع و

كشاند كه  جايي مي به هاست كه مولوي را بدعت وهمين بدايع . ستها بدعت بدايع و از
  .سازد مواردي ناممكن مي در با فهم، دشوار و افراد آگاه و  بهيحتّ گاه شناختش را،

 زمان و، تملّ، جامعه  بهص نه تنها مختّ،بينشمند ر ومتفكّ، مولوي اين انسان هنرمند
عناصر يكي از ترين اعضا و اسمكان خاص نيست كه حس ها و رين نقطهت اسحس 

  .استيت  درخت آدمهاي پيكرة شاخه
 شعار حد  بهگاه شعر را مولوي هيچ. نشيند  نميجاي شعر  به شعار،در كالم مولوي

 اين يكي از داده است و خدمت شعر قرار به شعار را فكر و او. تنزيل نداده است
  .را جاودانگي بخشيده است ي اساسي است كه سخن اوها نكته

ي ها هبلندترين قلّ ترين احساسات و لطيف، ها ترين انديشه صل عالي حا،مولوي
  .روحي انسان است

 بيان تاريخ درست روزگار،  آنوظايف شعر نه اهم  يكي از،خصوص  بهدر شرايط«
چنين  گيرد، در مي تجاوز قرار روزگاري كه اين درستي مورد حمله و در ست،ا

احساس  فكر و، نيز انديشهيت  اين مز.»ودش ي شعر تنها سند تاريخ شمرده ميا مرحله
  .دهد مولوي را تشكيل مي

  خودي بي مولوي و
 قيد و كه از اختيار اوست، همين است هنگامي سرودن بي مزاياي كالم موالنا گفتن و از

 را دريابد و آن، طرز خاص زندگي روحي خود تواند با يابد مي  ميبند گران منطق رها
 از .ي دنياي بيرون اوستها مانند پديده ع طرز كار ذهن او كامالًتعيين نمايد، با اين وض

  .گردد م ميمسلّ او هويدا و ي برجهان ماد جاست كه راز وحدت ذاتي دنياي درون و اين
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پود  و تار كتابي كه در.  كتاب زندگي استها همه زمانه كالم موالنا براي همه و در
. دارد او گام برمي با خورد و ده آن ورق ميخوانن ناظر بوده با حاضر و آن موالنا خود

  .اند دريافته رفاه، براي مردمي دارد كه چگونه زيستن را سخن مولوي پيام خوشبختي و
 شريف، نجيب،، يافته است كه موالنا انساني آزادهامروز جهان پس از هشت قرن در

اي واقعي بوده معن  بهانساني دوست و انسان نيك نفس،، عاكم اد، تبلندهم، پاكدامن
  .است

شود  ديده ميشكل اخصّ  بهشعر مولوي  درسه ويژگي مهم .صنايع   بههعدم توج
مواردي در   بههعدم توج قالب و جاي شكل و  بهمفاهيم محتوا و  بههتوج، معنويـ  لفظي

  .گيرد مي را كالم او و فوران شعري زبان كه جلو دستور

  سازي ملموس مولوي و
طريق است كه  اين شود از اعصار ديگر مي از، انسان مترجم انسان ديگر، ادبياتطريق  از

 حال از حال و  بهگذشته از. آورد  ميدست هب خود رايت انسان مفهوم عميق تاريخ
ي نياز داريم كه جوابگوي اين يها وريئت  بهازنظر ادبي. شود گذشته ساري مي به

  .هاست كالم مولوي جوابگوي اين برداشت ها باشد و برداشت
 سازد و ملموس مي كامالً اشيا را  وها دهد، پديده ما نشان مي به مولوي همه چيز را

نيز  ما شعور  بهوقوف با نشان دادن و دهد و مي ما وقوف نيز  بهاين نشان دادن خود، با
  .دهد مي

، آيين، مذهب، تملّ هر  بهوابسته را سخن او و شعر دوست داريم؛ همه مولوي را
يت همة جهان بشر  بهقمتعلّ او نوشيم زيرا نژاد كه باشيم چون شربت گوارايي مي زبان و
 همين خاطر هب، ايم ت يافتههم آزادگي او وارستگي و مدد يافته از فكربلند او از. است

  .داريم آرامش روح همراه مي ت وبراي لذّ را ست كه، پيوسته كالم اوا
 در. او هميشه مصاحب ماست .مولوي مديون هستيم يت بهام جهان بشرتم  ما وةهم

 مطبوع ساخته؛ را ما عمر آور ساعات مالل. دهد ما آرامش مي هتوفاني ب ج ودقايق متشنّ
 اميد بخشيده و حالي را نشاط و بي  سستي و.نشاند فرومي زندگي ما را آور تب سرسام

 هرچه و جاست كه از ين ادهد، در مستي مي ما عشق و ههنگام خوشي مانند بادة روشن ب
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معمولي   وعاديهاي  درصف آدم رات ما فرودآورد وآسمان تصو از كه مولوي را، هركه
نااميدي خويش محتاج   و يأس ازين زندگاني مملو اما در. يمكن  اجتناب مي،درآورد

از  ارند؛ند را آلودگي ما  ويأس اشخاصي كه ،هاي خدايي هستيم شخصيت سيماها و
 كنند؛ اين خاكدان نگاه مي  بهزيبايي فراز آسمان عشق و و از باال از اند؛ هها منزّ حقارت

مولوي  به خرافات؛ اوهام و مولوي آزاد از، به ؛ها زبوني  وها مولوي وارسته از بيهودگي به
عل ف انديشه و زبان، مولوي كه با به .نيازمنديم بديل انساني او، بيشخصيت  نوراني و

اصالت پيچيده  ص وتشخّ، وقار  ازاي ههال روش متعارف كناره گرفته در راه و از خود
  .شده است

  ست كو را، نام نيـست    اين وطن جايي    اين وطن مصر و عراق و شام نيـست       
انديشمندان و، فالسفه عداد حكما، در  است كه مولوي رايهاي تچنين مزي 

  .ران بزرگ عالم درآورده استمتفكّ
، حقايق مكتومة زندگي راه يافته به، كرده ها عمر كسي است كه قرن ا همانندموالن

  .بخشد  نميشا شادي موهومي ديگر رنج و را موهومي او
با اين سيماي ، عرفان بشري ل معنوي انساني وتحو پس مولوي اين منتهي اليه سير

  نگيرد؟ ي قراره عمومتوج معمولي چگونه مورد ستايش و  وعادي متمايز از متعالي و
 بلكه شيوة بيان گويندگان بزرگ ،ها نيست ي موجد سبكموازين فنّ ادب و قواعد

قريحة مولوي .  بزرگ مولود قريحة اوستةسبك هرگويند. آفريند مي است كه قواعد را
 معنا، كلمات عاري از .آورد درمي سبك خود او به را  چيزةقدري قوي است كه هم هب

 ظهور نو درخشندگي تازه و كالم مولوي جال و زبان و  دريعادهاي  مضون و ها صوت
  .گيرد مي خود هب

زبان سادة اوست؟ بالغت كه انتقال مفهوم  و ها تمثيل  در،ت زبان مولويقو سر آيا
ثير أت سر. شود  كمال ديده ميحد  بهمولوي اكمل در م واتّ طور هب، ذهن ديگران  بهاست

  . استين نكته ابيان مولوي ناشي از
براي روح  عرفان مولوي حصاري بسازند و  زبان و،هاند براي انديش  كوشيدهيبعض

 كه ميل خودشان اي هطبق اند در خواسته اصرار با بلندپرواز او قالب جامدي بيافرينند و
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ذهن  چه ما در آن از برتر مولوي تنها مولوي است و، بايد گفت .دهند قرار را بوده او
  . داريم اوانديشة  بهمان نسبت

  از درون من نجست، اسرار مـن        هركسي از ظن خود شد يار من      

  گرايي عقل مولوي و
نه طريقت عايق  نه شريعت و را خيال او گري است كه پرورش فكر و مولوي انديشه

  .فلسفي ي فكري وها سيستم نه هم الحاد و شود و مي
  روزامـ تم مـن    برون رو كز تو وارسـ       گرفتم گوش عقل و گفتم اي عقـل       

. ماند  نميمادي محض استوار امور  بههتوج و رتفكّ ل وبناي اجتماعات صرفا با تعقّ
 عقل جاي نفوذ در به ل جست ودامن احساس توس  بهقيد ناماليمات بايد براي رهايي از

مولوي . حقايق زندگي دست يافت  بهت خيال دقّةجبه از قلب پرداخت و ثير درأت به
  .نمونة اين دريافت عميق است مردي است كه الگو و

ــ  اندر اين ره گرخرد ره بين بـدي     ــفخ ــر رازي رازداِر دي   دين ب
* 

ــ  حاصل عمرم سه سخن بيش نيست     ــدم، پخخ ــام ب ــه ش ــت   تموخدم، س
 ة مرحل.م پشت سرنهادگونة منظّ به ترتيب و به دانش بشري را مولوي سه مرحله از

چه از  دوم آنةمرحل، اصل شدذهن وي ح راه حواس در چه از آن، لاو تصديق  و رتصو
 مرحله است كه محسوس و  نتيجة اين دو،واقع علم وجودآمد كه در ه وي بةانديش در

آن عرفان است كه علم عالي  عقل است، و  و سوم كه فوق حسةمرحل معقول است و
  .اند نامش نهاده

  ما درون را بنگريم و حال را        ما برون را ننگريم و قـال را    
*  

  ترك دنيا، ترك عقبي، ترِك ترك       ه تـرك  د سـ  باشـ   ر مي در كالم فق  
* 

  دموسيي با موسيي در جنگ شـ       رنگي اسير رنگ شد     كه بي   چون
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مسيحي  گريد؛ هم مي يهود نالد؛ مرگ مولوي مسلمان هم مي همين است كه پس از
بوب گويد من مح ناله مي ه وضج هريكي با سوزد و زردشتي هم مي زارد و  ميهم

گونة   بهكه همه است، نه اين  بهقمتعلّ حق محبوب همگان و به او. يافتم او در خويش را
 شرق و  بشري درة جامعجاست كه امروز كلّ اين .يا آن باشد اين و  بهقخاص متعلّ

نام  هب سالي را بينند و مي او دررا  مشترك بشري ةدانسته، خواست خود از را غرب عالم او
  .كنند مي او

آن  از كنيم كه زيباست و احساس مي، كنيم ت ميسخن مولوي دقّ  بهتيوق
شود انگشت روي  نمي. تحليل كرد و ،هتوجي تفسير،را شود آن  ي كه نمييها زيبايي

همه  وجود اين با و نشان داد را سحربيان او زيباي مولوي گذاشت و يك اسرار يك
  :كالمش از تفسير و توجيه

ـ  خم يـك كوچـه     اندر هنوز   ماي
 گاه صريح صريح و، آرايش يافته ن وگاه مزي پيرايه و بي زبان مولوي گاه ساده و

مفاهيم  ات ومعنوي  بهگاه پردازد و  ميمحسوسات  بهگاه، تمثيل  ازاي افهلفّ گاه پوشيده در
 مزبانش مترنّ پيرايه و گاه عاشقي است بي، الوجودي عرفاني وحدت ـعميق ديني 

 ها بيشتر همة اين با. حرمان  ازاي هپرد زير گاه عشقش در و، تاكيفي شرح عواطف و به
ين ولد الدءبها درسي كه از. كاينات است اوضاع جهان و انديشه در و رمصروف تفكّ

كالم مولوي  سويي در از. شمس تبريزي آموخت ق ترمذي وين محقّالد برهان پدر،
 رنج،، ملّأسخنش ت درسويي  از زند و شوق موج مي و شور، مناعت، طرب، صراحت

 گاه غرق در گاه مست مست است و .شود محبوب استشمام مي دوري از خستگي و
  .انديشه و رتفكّ

 بريم حقيقت جويي است،  ميمثابة يك خالق ادبي  بهسخن مولوي  كه ما ازاي هبهر
شناسايي انسان است نه  .رات براي دنيانه وضع مقر شناخت دنياست،. نه تعيين تكليف

  . دستوركسب
همين  حقيقت است بر  بهاخالص شخص نسبت ايمان و، موالنا دريافته بود كه شعر

  .سرود همه شعر اساس خالف خواست جامعه آن
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كردن معارف بشري  فرما وحكم ش نشر غم همةهم مولوي مردي است كه آرزو و
  .يگرقرني د  بهيك قرن از آن سوي جامعه و  بهين سوي جامعه اانتقال آن از است و

 دشوار، ناهنجار، ي كه خشن،يهمه چيزها معرفت را از ها رنج برد تا مولوي سال
ترين  مهم از. داآن جنبة انساني د به  وانحصاري بود پيراسته ساخت اي و حرفه، انتزاعي

ر ثّؤم ال ونيز فع دانا گروه درس خوانده و خارج از كه معرفت را ست اابتكارات او اين
چون   وها زمانه همة اعصار و انديشة قابل قبول در صورت فكر و هآن را ب ساخت و
  .ل ساختوحالوت براي همگان مسج منبع نور

 تا زمان او بها است از نهايت گران بييت ي مولوي براي بشرها كرده  وها داشته
ادبي  آثار ها خواهد گذشت و قرن ها و هم نسل باز ها گذشته و قرن ها و امروز نسل به

تابنده خواهد ماند   ولي نام مولوي همچنان پاينده و، روي هم انباشته خواهد شدفراوان
روي  انسان صاحب معرفت در  قلب هر،جهان شمول شنيدن نام آن عارف نامي و با و

ترين  قريحه كه نام با خواهد افزود احترام او شور گرديده، بر شادي و زمين مملو از
  .نخواهد داشت ر راثيأهنرمندان برجسته، آن ت افراد و

  چنين است؟ چرا
 هوشمندي را بناي حيات و معرفت جنبة انساني داد و  بهكسي است كه چون او

، نور حالوت و، يكلّ عقل حقيقي و معرفت، انديشه، ر،تفكّ براي نشر او. وسعت بخشيد
فرما  روي زمين حكم باب معرفت در در ارادة واقعي الهي را خرد و ي كوشيد تاحد هب

  .زدسا
، دمشق است قونيه و بلخ و خراسان و عاليق شرق و  بهد مقيمولوي جسماً اگر

 خواهم بگويم كه يكي از شما اجازه دهيد مي ي اگرحتّ است ويت  فرزند انسانروحاً
 بنام او باعث شده كه سالي را اويت همين مز است ويت معنوي انسان پدران واقعي و

 سند نجابت و حقيقت قباله و  مولوي در.او بدانند ه بوابسته رايت نموده تمام بشر
، زباني، سمتي، مكاني، گونه محدودة زماني بدون هيچ المخلوقات بودن انسان را، اشرف

  امضا نموده است، يا عقيدتي
  نبينـد  خدا جز بهجايي كه     به رسد آدمي 



  مولوي و خواستة مشترك انساني  ٩٣

  

 اعم موالنا همة آثار در. ت لسان اوستعفّ خصايص موالنايكي هم پاكي زبان و از
 او. خصايص مولوي است طلبي از تعفّ. بينيم نمي نظم عبارات مستهجن را نثر و از

غايت   به مردي است.كند  نميمشروع تجاوز حدود گاه مغلوب نفس نشده از هيچ
 همواره از او. طبع حكيم و،  لطيفحس ذوق سليم،، قلب رقيق، نظربلند با، اخالقي

سازد كه عمل  ه ميبننيز مت ه دارد ما راه خود توجك كند همچنان يا تنبيه حاصل مي قضا
 مقصد و  بهگاه انسان را نادرست هيچ راه كج و همراه داشته و  بهالعمل بد بد عكس

  .رساند مقصود نمي
  پاي معناگير، صورت سركش اسـت       توش اســاران خــار بــا يــاد يــاتّحــ

* 
  آبگره بوديم و صافي همچو    بي  م همچون آفتـاب   يك گهر بودي  

* 
ـ   آن ـ  چ از دري ـ   ها ب   رود جا مي   جا كآمد آن    از همان   رود  ا مـي  دري

بزرگترين و موالنا جز ساير آثار  شمس وغزليات، مثنوي معنويم است كه مسلّ
 آثاري ،هاي منسوخ دنيا ي زبانحتّ، هاي معمول جهان زبان در  ما.ادبي جهان است ذخاير
  .كم داريم  رامثنويچون 

را  احي چون موالناطر و گر تمثيل، نقش پرداز، شورآفرين، نمامعجزه ، سراي غزل
  .ندرت داريم به ها بسيار لسان قلمرو دامان كشورها و در

ــان  ــدو و تــرك همزب ــسا هن   اي بسا دو تـرك چـون بيگانگـان      اي ب
ــاني بهدلي از همهمــ  پس زباِن محرمي خود ديگر است        تتــر اســزب

 آتش پردازد و  ميارشاد  بهقونيه  هفتم درقرن باالخره موالنا اين مرد بزرگ در
 برد كه جايگاه و  ميسرزميني به زبان فارسي را اندازد و  ميجان هزاران سوخته دل به

  .م آن نبوده است تكلّمحلّ
بيانديشد ايجاد   خودكه نآ او بي شعر،. سخن موالنا اصل فطرت است و شعر

م تجس به خيال را خيال و  بهساس رااح خروشد؛ مي جوشد؛ مي نمايد؛  ميهيجان شود؛ مي
  .سازد ل مي مبد،است اجتماع انسان موجود طبيعت و چه در آن
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ٩٥

  

  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي
  ∗نرگس جهان

  :نويسد علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة ابليس مي
معني   بهظاهراً از كلمة يوناني ديابلس؛ لغويون عرب آن را از مادة ابالس”

اند و آن نام مهتر ديوان است كه پس از نفخ  نوميدكردن يا كلمة اجنبي شمرده
ة آدم سرباز زد مطرود گشت و او تا روز چون از سجد, روح در جسد ابوالبشر

نظير اهريمن دين . رستاخيز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند كرد
 ديو، مهترديوان, ابولبيني, شيخ نجدي, ابومره, بوخالف, اسعزازيل، خنّ, زردشت

  .١“جمع آن اباليس و ابالسه است, پدر پريان) اسامي في االسامي(
  :ر ضمن توضيح، ابيات زير را از موالنا نقل كرده استعلي اكبر دهخدا د

ـ     چـو ابليـسي كـه گفـت اغـويتني           هم  هـر دسـتي نبايـد داد دسـت         هپس ب
  او نبــــودي آدم او غيــــري بــــدي  پس اگـر ابلـيس هـم سـاجد شـدي          
ــود ــود    آن بلــيس از خمــر خــوردن دور ب ــر و ز جح ــود او از تكب ــست ب   م

  ور بليــسي كــرد مــن پوشــيدمش     ست مـن بخـشيدمش     ا گفت اگر ديو  
ــ ــآن بل ــري يس از نن ــار كمت   خويـــشتن افگنـــد در صـــد ابتـــري  گ و ع

ــي كــم  پــر هنــر را هــم اگرچــه شــد نفــيس ــيس پرســت و عبرت ــر از بل   گي
  يك نشد با جان كه عضو مـرده بـود           آن بليس از جـان از آن در پـرده بـود      

ــه ن  ربــ خ يده بــ نــ ال بر از حــ يــآن ام ــبــك   ٢رظــانه نسليــز بودش ج

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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  ٩٦  قند پارسي

  

علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة شيطان توضيح . گر ابليس شيطان استاسم دي
  :دهد مي
شطوناً يعني دور شد دور شدني و وجه تسميه آن , شيطان، ابليس از مادة شطن”

اند از  بعضي گفته. است كه از درگاه حضرت آفريدگار مطلق رانده شده است
ين وزن آن فعالن اربناب. معني هالك شدن است  بهباشد كه مادة شاط شيطاً مي

  .“است و وجه تسميه نيز ظاهر است
  : گفته استالسلوك مجمعدر 
تاريكي كفر است در جسم و روان   بهشيطان آتشي است نا صاف كه آميخته”

  .“آدمي مانند جريان خون روان است
و اين  اختالف دارند ١»نِجالْ  وِسنِا الْنيِطٰيش«مبارك آية علما در تفسير اين لفظ از 

اند جز  قول اول آن است كه شياطين همگي فرزند ابليس. اختالف بر دو قول است
قسمتي را مأمور وسوسة بني نوع ساخت .  وي فرزند خود را دو قسمت ساختكه ناي

پس قسم اول شياطين انس و قسم دوم شياطين .  كردجنمور وسوسة أو قسمت ديگر م
اند جن .د نافرماني از نوع قول دوم آن است كه هر متمرو انس را شيطان نامند و از جن 

شيطان االنس و شر هل تعوذن باهللا من : ابوذر فرمود  بهاين رو پيغمبر صلّي اهللا عليه وسلّم
مگر براي بني آدم هم شيطان وجود دارد؟ فرمود بلي شياطين انس : ؟ ابوذر گفتناجل

س است كه امام فخر رازي در تفسير بيان و اين قول ابن عبا. اند جنشريرتر از شياطين 
 و روايات اسالمي آمده كه وي قرآندر … )اف اصطالحات الفنونكشّاز (كرده است 

رد از الم امتناع كالس نخست فرشته بود و چون از امر الهي مبني بر سجده كردن آدم عليه
ي دكتر از فرهنگ فارس(اغوا و اضالل خلق پرداخت   بهت رانده شد ودرگاه احدي

  ).٢معين
  :نويسد ابليس مي به راجع االنبياء قصصحسين عمادزاده در 
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ٩٧

  

. سجود بودند  بهست كه ابليس از فرشتگان نبود و تنها فرشتگان مأمور ااين… ”
: دهد  نيز توضيح مي.١»مآدا ِلودج اسِةكَِئلٰۤملْا ِلنلْ قُذْ ِاو«: كند و آيت زير را نقل مي

 كعنا مم«: ده نبود زيرا ملك نبود و لذا موقعي كه خطاب شدسج  بهابليس مأمور
ولي تكبر . سجده نبودم  بهعرض كرد من فرشته و مأمور. ٢»كترم اَذْ ِادجسا تلَّاَ

 ن ِمهتقْلَخ  وارٍٍ نن ِميِنتقْلَ خهنر ميا خناَ«ورزيد و زيربار فرمان نرفت و گفت 
 نفس آدم در حالي كه شرافت آدم  به اين جا قياس كرد نفس خود رادر. ٣»ٍنيِط
عالوه بود وي در صف مالئكه بود و بايد در حين امر   به،ت استجان آدمي به

بايد از يت جمهور محترم است و اقليت پيروي فرشتگان سجده كند كه راي اكثر
  .كثرت پيروي نمايد

 الَقَ«:  بهشت رانده شد و خطاب شدسبب همين تكبر و خودپسندي از  بهابليس
) اي شيطان: (ترجمه. ٤»�ِني الدِمو يٰيل ِاةَنع اللَّكيلَ ع انّ و�ميِج ركنِاا فَهن ِمجراخفَ

اي و لعنت بر تو باد تا روز جزا بنابراين  پس تو رانده شده. از بهشت خارج شو
بب حسادت او شد و در مقام سيت ت بيرن شد و اين محرومجنّشيطان از 

حضرت امام … ه تناول نموداغواي آدم برآمد تا او را اغوا كرد و از شجره منهي
 زيرا او از آتش ،روي جهل او بوداز تكبر شيطان : جرير فرمود  بهصادق بالحق

ت از خاك پس ابليس بر است و آتش از چوب است و چوب از درخت و درخ
  .٥ابا از سجده نمايدآدم خاكي افزوني نداشت تا 

 در ضمن بيان ٣٤آيت , ٢ نخستين بار اسم ابليس در قرآن كريم در سورة بقره
 و .٦»ِاذْ قُلْنا ِللْملِٰۤئكَِة اسجدوا ِلآدم و«. آدم آمده است  به ابليسةامتناع كردن از سجد

. مگر ابليسپس سجده كردند , آدم را سجده كنيد:  آنگاه كه فرشتگان را گفتيم]يادكن[
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  ٩٨  قند پارسي

  

، ١٨؛ سورة كهف ٦١، آيت ١٧) اسرائيل بني(؛ سورة اسراء ٣١، آيت ١٥در سورة حجر 
  . ابليس را با نام ابليس يادكرده استقرآن ٧٤، آيت ٣٨ و در سورة ص ٥آيت 

فوسوس اليه  ١٢٠، آيت ٢٠ ٰه با اسم ديگر او كه شيطان است در سورة ٰطقرآنو 
  . نام برده است.فوسوس هلما الشيطن ٢٠، آيت ٧ و در سورة اعراف .الشيطن

  :كند موالنا نيز شيطان را با نام ابليس ياد مي
  ١گفت نامم فاش ابليس شـقي اسـت         گفت هي تو كيستي نـام تـو چيـست     

  كـر ريخـت   چارگان زين م    نون آن بي    اش را كوفت شيطان و گريخـت      سينه
ين سبب شيطان هم  به.عقيدة اسالمي ابليس از آتش خلق شده است و آدم از گل به

: كند  اشاره ميقرآن كه نچنا. داند و اين امر مانع سجده او شد خودش را بهتر از آدم مي
. ٢»ٍني ِطن ِمهتقْلَخ  وارٍٍ نن ِميِنتقْلَ خهنر مي خاناَ الَ قَكترم اَذْ ِادجس تآلّ ِاكعنا م مالَقَ«

تو فرمان دادم؟   بهشت تو را كه سجده نكني آنگاه كه چه باز دا]خداي گفت[: ترجمه
  .و بهترم مرا از آتش آفريدي و او را از گلامن از : گفت

  :كند همين موضوع اشاره مي  بهقرآنجاي ديگر 
من : گفت: ترجمه. ٣»ٍنونس مٍام حن ماٍلصلْ صن ِمهتقْلَ خٍرشب ِلدجساَ ِلنكُ اَم لَالَقَ«

اي  ي بويناك آفريدهجنّنم كه براي بشري كه او را از گلي خشك برآمده از لنه آ
  .سجده كنم

  :كند جاي ديگر اشاره مي
آيا كسي را سجده كنم كه از گلي : گفت: ترجمه. ٤»اني ِطتقْلَ خنم ِلدجساَ  َءالَقَ«

و  امن از: گفت. ٥»ٍني ِطن ِمهتقْلَخ  وارٍٍ نن ِميِنتقْلَ خهنر مي خاناَ الَقَ«اي؟  آفريده
  .بهترم كه مرا از آتش آفريدي و او را از گل
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  :كند موالنا اشاره مي
  ١گفت من از آتـشم آدم ز طـين      تو همان ديدي كه ابليس لعـين    

  :كند موالنا اظهار مي. همين سبب خودش را برتر از آدم دانست به
  ٢ير دم شـيطاني اسـت    كه انا خ    تســ لطانياز ســ  بــهبنــدگي او

 يعني خير قرآناز همان كلمة » برتر و بهتر«بايد تذكّر داد كه موالنا براي صفت 
كند كه خود را بهتر دانستن الف شيطاني است نه  دوم اظهار مي. استفاده كرده است
بلكه عاجزي و انكساري و بندگي فعل آدم است و اين بهتر از  ،يتصفت آدمي و آدم

 المخلوقات گرديد و ابليس سبب بندگي اشرف  بهس است، زيرا كه آدمسلطاني ابلي
  .سبب تكبر و خودپسندي راندة درگاه شد به

  ٣سيلــــر ببــــدگي آدم از كنـــ ب  فرق بين و برگزين تو اي حبـيس       
  .سبب خودپسندي و خودبيني در زمانه رسوا شد  بهكند كه ابليس موالنا اظهار مي
  ٤از ضعيفي راي آن توبـه شـكن         نمــردد در زرة ابلــيس گــمــسخ

 فعل بد از اينداند و مردم را  موالنا اين خودپسندي و خودبيني را فعل ابليس مي
  :كند آگاه مي

ــسانچــش ــددم به را يكــم ابلي   چند بيني صورت آخر چند چنـد        بن
 اشاره قرآن. ابليس از سبب خودپسندي نافرماني تا روز محشر راندة درگاه شد

  :كند مي
: گفت: ترجمه .٥»� يوِم الديِنٰ و انّ علَيك اللَّعنةَ ِايل�الَ فَاخرج ِمنها فَِانك رِجيمقَ«

. اي و همانا تا روز پاداش و كيفر بر تو لعنت است  بيرون شو كه تو راندهجا نپس از آ
  :كند همين موضوع اشاره مي  بهموالنا

ــ ــايـ   ٦تا كه شد ملعون حق تا يـوم ديـن           نيعـــس ليال آورد ابلـــن مثـ
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  ١٠٠  قند پارسي

  

موالنا نيز در بسياري از ابيات . كنند بعد ابليس را با نام ابليس لعين ياد مي  بهاز آن
جا يك دو بيت براي نمونه نقل  اين. خود ابليس را با همين صفت يادكرده است

  :شود مي
ــيفـــگ   ١دام زفتي خواهم اين ِاشـكار را        ين دادار راعـــس لت ابلـ

و از اين . ابليس شد  بهبعد اين فعل خودپسندي براي هميشه منسوب  به ايناز
  :فرستند لعنت بر ابليس مي. دهد مناسبت هر كس كه اين كار را انجام مي

ـ  چ   ٢هر كه خست او گفت لعنت بر بليس         اد آن رئـيس رين ره خـار بنهـ  ون ب
  :داند موالنا براي اين كار لعنتي ابليس را پيشوا مي

ـ      پيش او    ٣كو شكار آمد شبي كـه جـاه را          ن راه را   ابلـيس بـود اي
 سبب يكي از اينكرد و  عقيدة اسالمي ابليس صدها هزار سال خدا را عبادت مي به
كند موالنا اشاره مي. بان خدا و اميرالمؤمنين بوداز مقر:  

ــ  صد هزاران سال ابليس لعين     ــود اب ــؤمنيندال و اميب   ٤رالم
  . لذا رسوا گشت،دم جنگ كردولي او از ناز خود با آ

ــنپ ــج ــ ه زد ب ــازي ك ــا آدم از ن   ٥چو سرگين وقت چاشت     گشت رسوا هم    ته داش
  :كند موالنا نظر مي. تواند سروري و رياست آدم را قبول بكند  جهت او نمياز اين

  ٦كه چرا آدم شود بر من رئـيس         شد عزازيلي از اين مستي بليس     
داشت ولي از  كرد لذا نام نيكو مي  خدا را عبادت ميها نظر موالنا چون ابليس سال به

  .سبب نافرماني رسوا شد و باعث اين رسوايي نامش ابليس افتاد
ــيا ابهــ الســ ــكــو نــس نيل   ستشت رسوا بين كه او را نـام چيـ      گ  تسام زي

ــدر ج ــه ــان مع ــدي عروف ب   ٧عكس اي واي او     روضي به گشت مع   اي اولي
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠١

  

جز طين آدم هيچ   بهكند كه چون او گيري مي  نخوت ابليس نتيجهموالنا از تكبر و
  .فضيلتي در او نديده بود لذا از سجده امتناع كرد

  ١س جـز طينـي نديـد     دة ابلـي  دي  مثـل و نديـد      ز آدمي كه بود بي    
 موالنا اين عزّت و ذلّت را در ٢ من تشاء و تذلّ من تشاءو تعز است قرآنآيت 

  .يندب صورت آدم و ابليس مي
  ٣خوان نـشانش    ز آدم و ابليس بر مي       شدگانت و آِن بنــزّت آن اوســعــ
نگرند فعل  نظر حقارت مي  بهديگران كه به نكند، آنا گيري مي  نتيجهاز اينموالنا 

  :سرايد  موالنا مي.دهند ابليسانه را انجام مي
  ٤س لعـين ر كردسـت ابلـي    كاين نظـ    طـين   شاه دين را منگر اي نادان بـه       

زيرا كه , صورت از گل سرشته مردان دين منگر  بههرگز, نوا  تو اي نادان بييعني
  :سرايد نيز جاي دگر مي. آدم انداخت  بهايست كه شيطان اين همان نظر خودبينانه

  ٥اين جهان ديد و آن جهان بينش نديـد         دديـــ ش ننن آدم و ديـــ يد طـــ ديـــ
ها نظر كني وگرنه  يس اعوري بر حقيقتكند كه نبايد كه مثل ابل و مردم را آگاه مي

  :مثل او هالك خواهي شد
  ٦نيم بيند نيم نـي چـون ابتـري         چو ابلـيس اعـوري      تا نباشي هم  
تكبر و . مثالً بليس و بليسي. كار برده است  بهعنوان تخفيف  بهموالنا كلمة ابليس را

  :كند ه ميهمين معني استفاد  بهموالنا از واژة بليسي. غرور كه صفت ابليس است
ــري ــاز ح ــم در آن روي قص ك   شوعهــرة خــر كــم در آن چكبــوز ت  وعن

ــ  ن از بخل كـم در روي جـود      چني  هم ــ س چيوز بل ــرة خ ــه   ٧ودجوب س
ــب  ن تـو اي حبـيس  ن و برگـزي   فرق بي  ــي آدم از كدگنــ ــر ببــ   ٨سيلــ
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  ١٠٢  قند پارسي

  

كبر كرد لذا از و چون ابليس كبر ت. در ابيات فارسي ابليس مظهر كبر و غرور است
شمرند و از اين زشتي  شعراي عارف كبر را فعل شيطان مي. درگاه خداوند رانده شد

آدم   بهابليس و بندگي را  بهموالنا نيز مانند شعراي عارف كبر را. كنند مردم را آگاه مي
  :آورد طور مثال مي  بهالسالم منسوب كرده و فرق هردو را عليه

  ١گير از بلـيس  پرست و عبرتي   كم  د نفـيس شـ ز اگـر با ر را نيـ رهنـ پ
صفت ابليس مكر و حيله است و بسياري از مردم از اين نوع هستند كه بنيان 

ابليس و آدم «موالنا اين نوع افراد را با عنوان . نهند كارهاي خودشان را بر حيله مي
  :ياد كرده است» روي

  ٢سـت تي نشايد داد د   پس بهر دس    چون بسي ابليس آدم روي هست      
ها  آن، »و ام لشياطني يف صوراالنسان«:  هست)ص(حديث رسول اكرم  بهاشاره

ظاهر   بهاند كه اين نوع افراد درنظر مولوي مانند آن درويشان. ابليسان آدمي رويند
آن اقطاب و مرشدان است كه   بهنيز اشاره. اند ولي در باطن ابليس صفت درويش صفت

موالنا در مصرع دوم آگاه . سازي نزديك  و بهانهگويي دروغ  بهاز حقيقت دور ولي
  .كند كه هر دستي يعني مرشد براي بيعت كردن نيست مي

 كريم اشاره شده است كه خداوند قرآندر . افروخته چوب و ذغال و جز آن: آتش
يان را از آتش و همين باعث مانع سجدة جنّكريم آدم را از خاك آفريد و ابليس و 

 يِنتقْلَ خهنر مي خاناَ الَ قَكترم اَذْ ِادجس تآلّ ِاكعنا م مالَقَ«: گويد  ميرآنق. آدم شد  بهابليس
را از سجدة بر و  چه چيزي ت]شيطان[ بهگفت خدا: ترجمه. ٣»ٍني ِطن ِمهتقْلَخ  وارٍٍ ننِم

  .٤او را از خاكاي و  ويم مرا از آتش آفريده امن بهتر از: ؟ گفت.آدم مانع آمد
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٣

  

 ن ِمنَّآج الْقلَخ  واِرخفَالْ كَالٍٍصلْ صن ِمانَسنِا الْقلَخ«: كند جاي ديگر اشاره ميقرآن 
اِرمٍج منآفريد آدمي را از گِل خشك مجوف چون گِل پخته و آفريد : ترجمه: ١»اٍر ن

  .جنّيان را از آتش متحرك
  :كند موالنا اظهار مي

  وزير هفتم خاك بـا تلبـيس شـ          وس شـ  را بـرو ابلـي    گفت آتـش    
ــ  و برشــها رو تــي بــ اكآدم خــ ــاي بلــيس آت ــريش رو ت   ٢ا ث

 قياس اول كسي كه در مقابلة نصّ:  در دفتر اول يك عنوان استمثنوي معنويدر 
مولوي در ابيات زير اين عنوان هدف و مقصود را براي انسان . نفس آورد ابليس بود

كند موالنا اظهار مي. ر كرده استقدم عشق مقر:  
  ودس بـــيلـــدا ابوار خـــش انـــيپـــ  ودمـ ا نهـ  اسكس كـاين قيـ    اول آن 

ــ  شك بهتر است    گفت نار از خاك بي     ــم ــاك اكدرار و او ز خــن ز ن   تس
ـ     پ ــت مــ او ز ظ  ش كنـيم  لر اصـ  س قياس فـرع ب ــلم ــا ز ن   ٣مينور روش

معني   بهقياس در لغت: دهد ياس را توضيح ميدكتر سيد صادق گوهرين كلمة ق
اندازه و اندازه گرفتن دو چيز و برابر گردانيدن در فكر يكي را با ديگري در حكمي 

 ،بر زيادت از يك قول جازم است و در اصطالح اهل منطق، قياس قولي باشد مشتمل
.  الزم آيدن بر سبيل اضطرار از وضع آن قولها بالذات قولي ديگر جازم معيكه نچنا
) ١٨٦االقتباس ص  اساس(ست و حيوان جسم  ا گوييم هر انساني حيوانكه نچنا

جزئي   بهشود كه ذهن را از كلّي گونه استدالل اطالق مي آن  بهست كه قياس اغرض آن
 مقدمه كلّي كه انسان از اينمثالً . موارد اطالق آن برساند  بهقانون نتيجه و از  بهيا از اصل
  …)نامه لغت(رسيم كه پرويز در ضمن فناپذيرست  اين نتيجه مي  بهتفناپذير اس

قول   به.هدف است ابليس بود  بهاين قياس در نزد صوفيان كه تنها وسيلة رسيدن
  :كوب دكتر عبدالحسين زرين
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  ١٠٤  قند پارسي

  

كاربرده است كه عيناً لفظ   به اين كلمات رامثنويالي  هچنين موالنا در الب هم”
مثالً كلمة .  راه پيدا كرده استمثنوي در زبان قرآن ا از طريق نيست امقرآن

يات كه هرچند چنين تعبير الحاق ذر هم. شاءاهللا گفتن است استثنا در معني ان
  .“١»مهتير ذُمِها ِبنقْحلْاَ« قرآن نيست از آيت قرآنصورت در  بدين

  :كند موالنا اشاره مي
ــمه” ــچـ ــيو ابلـ   ٢وگـو  ر جنگ و اندر گفـت   با خدا د    ات اوس و ذريـ

وسيلة داستان و حكايت   بههمين طور موالنا بسياري از نكات علمي و عرفاني را
اي از مدارك اسالمي ندارند  سرچشمه ها هيچ بيان نموده است كه اين نوع داستان

مثالً در داستان بيداركردن . طور مثال آورده است  بهولي موالنا براي بيان مقصود
  .“يهمعاو  بهابليس

اسم و آفرينش ابليس و   به از طريق اين داستان موالنا مكر و فريب ابليس و راجع
  .كند تلبيس وي اشاره مي

عناوين زير مطرح   به در دفتر اول داستان ابليس و معاويه رامثنوي معنويمولوي در 
  :كرده است

  .گاه است بيداركردن ابليس معاويه را كه وقت نماز بي .١
 . معاويه راجواب گفتن ابليس .٢
 .باز جواب گفتن ابليس معاويه را .٣
 .كردن معاويه با ابليس عنف .٤
 .حق تعالي از مكر ابليس و نصرت خواستن  بهناليدن معاويه .٥
 .تقريركردن ابليس تلبيس خود را با معاويه .٦
 .باز الحاح كردن معاويه ابليس را .٧
 .اقرار آوردن معاويه ابليس را به .٨

                                                   
، ١ج , كوب از دكتر عبدالحسين زرين مثنويرح تحليلي و تطبيقي شنقد و , ني سر؛ ٢١آيه , )٥٢(طور   .1
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٥

  

 .هراست گفتن مكر خود را با معاوي .٩
 .تتمة اقرار ابليس با معاويه مكر و فريب خود را .١٠
 .كردن معاويه ابليس را در آن قول تصديق .١١

 .وسيلة اين داستان مولوي چند مسئله را مطرح كرده است به
چه حكمتي داشت كه خداوند شيطان را كه موجب پليدي و گمراه كننده است بر  -١

  .ها مسلّط نمايد انسان
 آفرينش ضرورت داشته است؟آيا وجود شيطان در دستگاه  -٢
 تواند شيطان را از خود دور كند؟ آيا انسان مي -٣
 .بايست پياده شود آيا موضوع شيطان از يك نقشه قبلي بود كه مي -٤
 .شود وسيلة او تفكيك مي  بهنيست، بلكه خوب ا ز بديت  جبري معصعلّتشيطان  -٥
 كند؟ آهنگ گشته يك كار را ايجاد مي همشر آيا خير و  -٦
رحمت الهي دارد؟ و اگر اميدوار است اين اميد اثري خواهد   بهان اميديآيا شيط -٧

 داشت؟
  .١گفتن ذاتاً بد است آيا راست گفتن ذاتاً نيك و دروغ -٨

  :كند محمد تقي جعفري دربارة داستان معاويه و ابليس اظهار نظر مي
اسالمي يك از مدارك  در هيچ, كند  نقل ميمثنويالدين در  داستاني را كه جالل”

الدين از بيان  فقط مطالب مختصري در اصل هدف جالل. ديده نشده است
  .٢…داستان در احاديث و كلمات علماي اسالمي وجود دارد

.  معاويه فرزند ابوسفيان و از دودمان اميه بن عبد شمس است:معاويهيت شخص
 زمان عثمان و  او دريها گري الم و اخاللالس ف او از بيعت اميرالمؤمنين عليهتخلّ

ساختن  ل دادن خالفت الهي اسالم را تا حدود شهريار ماكياولي و مسلّطباآلخره تنزّ
  …جوامع اسالمي و مصالحة او با امپراطور روم  بهفرزندش يزيد را

                                                   
قسمت سوم، دفتر دوم انتشارات , الدين محمد مولوي تفسير و نقد و تحليل مثنوي جالل, محمد تقي جعفري  .1

  .٦٤٠- ٤٢، ص ٥ شمسي، ج ١٣٦٢, اسالمي
  .٢٠٢، ص ٥ج , محمد تقي جعفري  .2



  ١٠٦  قند پارسي

  

كه . اي از قصرش خوابيده بود در داستاني چنين آمده است كه معاويه در گوشه
: گفت.  معاويه از آن كس اسمش را پرسيد….د كرمناگهان مردي او را از خواب بيدار

چون وقت نماز : معاويه پرسيد چرا امروز از خواب بيدار كردي؟ ابليس گفت. ابليس
كه  :معاويه در جواب گفت. است و پيشواي اسالم را نبايد از حقايق اغراض نمايد

ني؟ طرف هدايت راهنمايي ك  بهچطور ممكن است كه تو مرا. هرگز هدف تو اين نبود
شيطان در جواب . مثل تو مثل همان دزد نابكار است كه در لباس پاسباني آمده بود

جاي   بههاي پيشين جزء فرشتگان بوده و از جان و دل اطاعت خدا را ما در دوران: گفت
راز سالكان راه حق و حقيقت بوده با ساكنين عرش كبريايي محرم  ما محرم. آورديم
گويي؟ تو مگر همان شيطان نيستي كه صدها هزار  راست مي: معاويه گفت… بوديم

 تو همان پليد نابكاري كه در روز خدا با او… اي؟  را منحرف ساخته)معاويه(مثل من 
با چه … ها كردي و ها گفتي و از او سوال او پاسخ  بهخيال خود  به پرداختي وگفتگو به

رنگون شده است و چه وسيلة تو دينش را از دست داده تا قعر دوزخ س  بهكهمسلمان 
  .ر ساختيو ه پارساياني چو صيصا را در كفر غوطهدها را نا اميد كر بلعم

ــ ــدر خب ــر آم ــه آن معد ك   خفته بود در قصر در يك زاويـه        هاوي
*  

ــاگن ــهـ ــيـــردي ورا بان مـ   چشم چون بگشاد پنهان گشت مـرد        رددار كـ
*  

ــو  ــد كـ ــدبري را ديـ ــس  از پـــس در مـ ــي   در پ ــان م ــرده نه ــرد رو پ   ك
  سـت  لـيس شـقي   فت نامم فـاش اب    گ   تو چيـست؟    نام ،گفت هي تو كيستي   

ــردي  ــرا ك ــدارم چ ــت بي ــهگف ــد  ب   راست گو با من مگو برعكس و ضـد          ج
ــي   گفــت هنگــام نمــاز آخــر رســيد     ــسجد زود م ــد ســوي م ــد دوي   باي

ــ ــجـــن كمـ ــا بـ ــ  م آن دزد راناور كـ ــي دانـ ــدزد كـ ــواب د ثـ   زد راو مـ
ــ گ ــت ش ــه بيف ــطان ك ــم ــ  نيويتا اغ ــرد فك ــع ــود نل خ ــوده ــي ان دي   ١ن
 ِضراَ الْي ِفمه لَننيزاُي لَِنتيوغْا اَم ِبب رالَقَ«: آيت قرآني  بهجا اشاره است اين

ِوغْاُلَ وينهاَم جِعميا ِعلَّ ِا�نبادِمك نهالْم مِصلَخيا ِصذَ ٰهالَ قَ�ناطٌرلَ عيم سِقتيِعنَّ اِِ�م اِدبي 
                                                   

  .١٤٨٨شمارة بيت , دفتر اول, مثنوي معنوي  .1



  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٧

  

! اي خداي من: شيطان گفت:  ترجمه.١»�نيِوٰغ الْن ِمكعبتا ِنا ملَّ ِاانٌطَلْ سمِهيلَ عك لَسيلَ
بدان جهت كه مرا اغوا كردي من هم در روي زمين براي اوالد آدم اشيا را زيبا و جالب 

  .خلصت راكرد مگر بندگان م نشان داده همه را اغوا خواهم
داند نفس و  عنوان يك اغوا كنندة خارجي مي  بهموالنا در بيت باال وجود ابليس را

  :هاي داخلي عنوان اغواكننده  به حيواني رازايرغ
  ايـم   جان پيموده   به راه طاعت را    ايـم   ل فرشـته بـوده    گفت ما او  

ــ ــالس ــكان راه را مح ـ  ساكنان عرش را همـ      ديمرم ب ديمدم ب  
*  

  ب را و نقــد راكــم قلــن محمــ  گشا اين عقـد را    گفت ابليسش   
از فرزندان يت  صد در صد و جبري براي صدور معصعلّتشيطان مانند يك 

 او موجودي است خارج از وجود ما كه داراي عقل و ادراك و ،آدم نيست
صورت   بهدادن كارهاي ناشايست كار شيطان اغواگري و جلوه. باشد اختيار مي

بنابراين كساني از اغواي شيطان گمراه خواهندشد كه . نيكو و شايسته است
هاي آدميانند سركوب  خودشان عقل و وجدان را كه پيك امين الهي در جان

نقد .  شيطان موجب تفكيك نقد از قلب استكه نست معناي اي ااين… كنند مي
  .٢هاي مختل شده است همان عقول و وجدان

ش ساخته است، هيچ ذهن او را مشومردي كه بدگماني : معاويه گفت  بهشيطان
  ٣…حقيقت و راستي را اگرچه صد نشان هم داشته باشد نخواهد پذيرفت

 زيرا كه هميشه. بيني كني و تلبيس خود را نمي گنه ابليس را لعنت مي اي انسان دانا تو بي
  .كند، هستي زار زندگي مي دنبال زندگي پرعيش و عشرت مانند دنبه كه در سبزه  بهتو

ــي ــه لعگ ب ــن ــت كن ــي ابن   س راود آن تلبــينــي از خــچــون نبي  س رايل
  ٤روي  وي دنبـه مـي    سـ   كه چو رو به     توست اي غـوي   نيست از ابليس از     

                                                   
  .٤٢ تا ٣٩آيه , )١٥(حجر   .1
  .٢٣٦، ص ٥ج , محمد تقي جعفري  .2
  .٢٥٧ص , همان  .3
  .٢٧٢٢شمارة بيت , مدفتر دو, مثنوي معنوي  .4



  ١٠٨  قند پارسي

  

  :پرسد ار كردن او را ميديب ببس ناطيش زا هرابود هيواعم
ــ ــلگ ماي س ــع ــون ج ــوواب م ــ  ن بگ ــ يتراسـ ــگـ ــي را مو و دروغـ   وجـ

ــ  ن نجويم كوست غيـر من ز شيطان اي    ــ هك ــرا بم ــدار گي ــهردان ــخ د ب   ١ري
  :معاويه گفت  بهابليس راست مكر و عذر خويش

  ٢مير ازو نشنيد و كرد استيز و صـبر          گفت بسيار آن بليس از مكر و عـذر        
 ها را نپذيرفته  اما معاويه هيچ يك از آن،شيطان سخنان فريبندة زياد گفت”
اي ندارد از ته دل و با كمال  شيطان كه ديد چاره. ه دادستيزه و پيكار خود ادام به

كه اگر نماز از تو : كه چرا او را از خواب بيدار كرده و گفت: خلوص گفت
گشت، دنياي روشن در مقابل ديدگانت تيره و تارگشته و از مغبون  فوت مي

شد و خود  سرازير مي، هايت مانند مشك شدن و احساس درد ترك نماز چشم
 مغبون شدن و اندوه اين كه چه شد آن نماز و چه شد فروغ نيازاحساس 

جا   بهدرگاه الهي صد نماز براي تو مفيد بود، زيرا هر كس براي خود ذوقي در به
تواند تحمل ترك وظيفه را  كه نمي طوري  به.دست آورده است  بهآوردن تكليف
  .٣“داشته باشد

  منابع
 . كريمقرآن .١

, جلد پنجم, الدين محمد بلخي و نقد و تحليل مثنوي جالل تفسير :قيتمحمد , جعفري .٢
 .ش ه ١٣٦٢, انتشارات اسالمي

كوشش و اهتمام رينولد   به, مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي جالل بلخي، موالنا جالل .٣
 .ش ه ١٣٧١, انتشارات بهزاد, با مقدمة دكتر قدم علي سرامي, الّن نيكلسون

زيرنظر دكتر محمد معين،  ،نامة دهخدا لغت :بن خانبابا خانعلي اكبر  دهخداي قزويني، .٤
 .ش ه ١٣٢٥, چاپخانة مجلس، تهران, جلد اول، ابوسعيد
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٠٩

  

زيرنظر دكتر محمد معين،  ،نامة دهخدا لغت :علي اكبر بن خانبابا خان دهخداي قزويني، .٥
  .ش ه ١٣٤١, ١شمارة حرف ش , ٧٢شمارة مسلسل 
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ن تهرا, كتابفروشي زوار, جلد هفتم,  فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي:گوهرين، سيد صادق .٨
 .ش ه ١٣٦٢

  



  ١١٠  قند پارسي

  

  مثنويواليت در 
  ∗صفويسيد سلمان 

مهمقد  
) Near East University(دعوت دانشگاه خاور نزديك   به ميالدي٢٠٠٥در دسامبر سال 

المللي مولوي  ، براي سخنراني از لندن در كنفرانس بين»نيكوزيا«قبرس شمالي در 
جا   آنهاي تركيه، آمريكا و انگليس نيز در شركت كردم كه سخنراناني از دانشگاه

  .حضورداشتند
ه از شهداي دشت كربال با احترام و در آن روزها، هر شب در مراسم سماع مولوي

ه شدم كه برخي كنندگان در كنفرانس، متوج وگو با شركت طي گفت. شد اندوه ياد مي
رومي «نيز در كتاب خويش با نام » فرانكلين لوئيس«كه  ع موالنا هستند، چنانمنكر تشي

زبان فارسي نيز ترجمه شده،   بهكه)  ميالدي٢٠٠٠(» حال، شرق و غربگذشته و  ـ
 مثنوي معنوي ةع موالنا را برپايلذا بر آن شدم كه تشي. موالنا را حنفي قلمداد كرده است

  .تبيين كنم
» عموم و خصوص من وجه«رابطه ) شريعت(ع فقاهتي ع معرفتي با تشيه تشيالبتّ

  .ه تشيع معرفتي مولوي تأكيد شده استدارد و در اين نوشتار، بر جنب
دنيا معرفي   بهكه تركيه، موالنا را عارف و شاعر بزرگ ترك آور اين باز نكات تعج

 ٢٠٠٤كه در نمايشگاه بزرگ تاريخ تمدن امپراتوري عثماني، كه در سال  كند، چنان مي
 هم بر در لندن داير شد،) Royal Academy of Art(ميالدي در آكادمي سلطنتي هنر 

دانند و   ت زادگاهش بلخ، افغاني ميعلّ  بهها نيز موالنا را افغان. اين مسئله تأكيد شده بود
                                                   

  . لندنمطالعات ايراني دررئيس آكادمي   ∗

 



  مثنويواليت در   ١١١

  

ها او  ، تاجيك»فرانكلين لوئيس«د موالنا توسط عنوان محل تولّ  به»وخش«پس از معرفي 
 ميالدي، هردو جزو ١٩تا قرن » وخش«و » بلخ«خوانند، هرچند   را اهل تاجيكستان مي

  .د شده است ميالدي متول١٢٠٤ّ بزرگ در ايران بوده و موالنا در سال خراسان
د يا وفات يافته باشد، تأثيري بر ، موالنا در هركجا تولّ»آرنري«قول پروفسور   بهليك
ايراني  ـ گذارد كه او يك ايراني است، چراكه از فرهنگ اسالمي م نميت مسلّاين واقعي

زبان فارسي و حامل تعاليم   بهران است و آثارش خراسان بزرگ ايةكرده و زاد تغذيه
  .١اسالمي است ـ فرهنگ و تمدن ايراني

 فراتر از نژاد ماًا پيامش مسلّكه موالنا ايراني و مسلمان عارف است، ام با وجود اين
ت، واليت و خداپرستي استو جغرافياست؛ پيام موالنا، صلح، دوستي، معنوي.  

حقيقات آكادميك تفسير متن شامل رويكرد مفهومي، هاي ت با تكيه بر برخي تكنيك
ساختار و سيكل هرمنوتيكي   بهه، توجSynoptic Approach((نگري  رويكرد جامع

واليت   به، حضرت موالنا وفادارمثنوي مولويبراساس ) گفتمان جزء و كل، كل و جزء(
 و )ع(ؤمنين علي اميرالمقمريهالعارفين، سرلشكر واليت  االقطاب الموحدين، قطب مولي
ه نوريه واليت ةاح سلسلمدد حضرت ختمي مرتبت، شمسيو واليت )ص(ي مصطٰفمحم 

  .بيت است  اهلقمريهنور 
اتع، مبتني بر اصل امامت يا واليت يا انسان كامل در اساس تشيعرفاني و ادبي 
اعتقاد و)ص(بيت پيامبر  و اهل)ع(ت و تبعيت از مقام و منزلت امام عليمعرفت و محب  

اي از  ، جنبهمثنوي معنويهاي موالنا در  در عمق انديشه. ي استي و تبراصل تولّ به
و آل)ع(ت و تبعيت از امام عليمعرفت، محب  معنا و   بهع علي نهفته است كه با اساس تشي

  .مفهوم عام، قابل تطبيق است
 و )ع(مام عليا  بهپيروي از واليت و ضرورت معرفت  به، از سوييمثنوي مولويدر 

ت انسان كامل و ضرورت آل علي تأكيد شده است و از سوي ديگر، موالنا بر اهمي

                                                   
 ,Arberry; A.J: Classical Persian Literature, Londan: منابع زير مراجعه كنيد  بهيشتربراي اطالع ب  .1

1985; Richmand: Persian Sufi Poety, 1997:  



  ١١٢  قند پارسي

  

كه معادل اصطالح امام در علم كالم و ولي يا  پيروي از مرشد و شيخ و قطب ـ
  .ـ تأكيد بليغ دارد  استقرآناالمر در  اولي

مقام امامت و واليت و مرشديطلق، حضرت د است؛ ولي مت، داراي مراتب متعد
 اهللاةبقي تا حضرت )ع( اطهار از امام علية جالله است و پيامبر اسالم و ائمحق جلّ

لذا از آن جهت كه . االعظم، ولي كامل و مصداق بارز انسان كامل در عرفان هستند 
رود و انسان كامل  شمار مي  بههات و اركان عرفانبحث انسان كامل و واليت از ام

  .است» ع حقيقيتشي« عرفان برمبناي اصل ةع است؛ پايمت در تشيمترادف با اصل اما
  :طور كل، در عرفان واليت بر دو قسم است به
   واليت عامه:الف
 كريمه ة و اولياي الهي كه مفاد آي)ص(خدا و رسول خدا  بهواليت حاصل از ايمان  ـ١

  . است١»…وانمٰا نيِذ الَّيِل واُهللا«
 و انتهايي است؛ ابتداي آن تخليه و تحليه و انتهايش، مقام اين واليت داراي ابتدا

قرب نوافل است كه در اين مقام حق تعالي چشم و گوش و زبان بنده خويش 
  .رسد اليقين مي مقام حق  بهشود و سالك مي

بقاي سلطان   بهارباب قلوب و كامالن كه فاني در حق و باقي  بهواليت مختص  ـ٢
  .است» مقام قاب قوسين «وجودند و پايان آن نهايت

 و اوصياي خاص حضرت از )ص(محمدب ـ واليت خاصه، كه مختص حضرت 
  .ـ است السالم عليهم بيت و عترت ـ اهل

و » ي ذاتيت تجلّمقام مظهري« بهشود و آغاز مي» قاب قوسين«اين واليت از انتهاي 
  .رسد مي» يمقام او ادٰن«

. اهللا مجيد هستند نزله بطن هفتم كالمم  به)شمسيهواليت (صاحبان واليت خاصه 
  .٢»انّ للقران ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا، ايل سبعة أبطن«
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  مثنويواليت در   ١١٣

  

منزله سايه   به…همانند درختي عظيم و ابدال، نقبا، اوتاد و) شمسيهاولياي (اقطاب 
  .١آن هستند كه در هر عصر، تنها يك قطب وجود دارد

  :گويد  ميمثنويموالنا در 
  …ن ظـاهر كـي شـوند      ا خلق ةشهر  رونـد   هـان مـي   قوم ديگر سـخت پن    

  …شــان را نــشنود ابــدال هــم نــام  شان هم ايشان در حـرم      هم كرامت 
  ٢هر طرف كه بنگري اعالم اوسـت        شش جهت عالم همه اكرام اوسـت      

  واليت خاصه: ب
ه است كه وجود جزيي و يمحمد، واليت شمسيهمظهر واليت  :شمسيهواليت   ـ١

  . است)ص(ي مصطٰفمحمدت شخصي حضر
 .بيت است  از اهل)ص(محمدكه واليت اوصياي خاص حضرت : قمريهواليت   ـ٢

 واليت ، مقاميهة، با رويكرد قرينمثنوي معنويل  دفتر او٢٩٥٩-٨٠ براساس ابيات
 همان دفتر، واليت ٣٧٦١-٦ه است و برمبناي ابيات يمحمدعلويه مندرج در واليت 

  . استت حضرت ختمي مرتبيةشمس، مندرج در واليت )ع( عليقمريه
 خاتم واليت عامه )ع(ي مسيحمعتقد است، حضرت عيٰس) شيخ اكبر (الدين محي

  .٣ صاحب واليت خاصه است)عج(است و حضرت مهدي موعود
  :ه گويد در جزء سوم فتوحات مكيالدين محي

اي است و در آن دوران كه روي زمين را ظلم و ستم فراگرفته  خداوند را خليفه”
او از اوالد . شد، او با قيام و خروجش، جهان را پر از عدل و داد خواهد كردبا

ش نام رسول خدا و جد  است، هم)س( و از فرزندان فاطمه)ص(اهللا عترت رسول
  .٤“ است)ص(اهللا لقش همانند رسولدر خُ.  است)ع(علي بن حسين

  :اق كاشاني گويدعارف بزرگ، عبدالرزّ
                                                   

 ،٢٠٠٣بيت  هادي سبزواري بر ارح ملّش ؛١٩٢٤-٢٣٠٥ دقوقي، ابيات ة قصّ،دفتر سوم ،مثنوي  بهرجوع شود  .1
 .مثنويدفتر سوم 
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4.  ٣٢٧-٩ ص ،چاپ كشميري  به، چاپ دارالكتب العربيه معروفهفتوحات مكي.  



  ١١٤  قند پارسي

  

نهايت كماالت رسيده است، جز يك   بهي نموده وخاتم واليت كه مقامات را ط”
نهايت   بهدست وي  بهنفر نخواهد بود و او، همان است كه صالح دنيا و آخرت

  .١“ است)عج(كمال رسيده و او همان مهدي موعود
 شيعه ة ـ كه هردو فرق»من كنت مواله فعلي مواله«موالنا بنابر حديث شريف نبوي 

ه حضرت ، مقام واليت خاصّمثنوي معنويبارها در  د ـان ي، آن را روايت كردهو سنّ
  . را مطرح كرده است)ع(علي

مثنوي معنويل موالنا در آغاز دفتر اولين داستان ـ داستان شاه و كنيزك  در او
لقب حضرت   بهكند؛ سپس را طرح مي) ٦٣-٥ابيات (ـ حكيم حاذق   پيرةمسئل ـ

  :نامد م را موالي قوم ميكند و اما اشاره مي» يمرتٰض«، يعني )ع(علي
  ان تغب جاءالقضا ضـاق الفـضا      يي يـا مرتـضٰ    مرحبا يا مجتبٰ  «

  ٢»ين لـم ينتهـ    ا لئ قد ردي كلّ    انت مولي القوم من ال يـشتهي   
در توصيف صاحب نفس مثنويل موالنا در داستان دوازدهم در پايان دفتر او ،

 عنوان مصداق ولي  به)ع(حضرت علي  بهتفصيل راجع  به٣٧٢١-٣٩٩١نه، در ابيات مطمئّ
، بار ديگر مفاد حديث نبوي را مثنوي معنويگويد و در دفتر ششم  خاصه سخن مي

  :گويد  طرح كرده در مورد واليت حضرت مي)ع(باب حضرت علي در
  ٣ت مـوالي اوسـ  )ع( من علي ابن عم   تكو را منم مـوال و دوسـ        گفت هر 

. يابد شود و پايان مي  آغاز مي)ع( با اصل واليت عليمثنوي مولوياين ترتيب،  به
ـ در وصف حضرت  داستان دوازدهم  ـمثنوي معنويل موالنا در آخرين داستان دفتر او

  : گويد)ع(علي
عنوان آغازين داستان دوازدهم ـ خدو انداختن خصم در روي (اميرالمؤمنين   ـ١

  .))ع(اميرالمؤمنين علي
  :)٣٧٢١مصرع اول بيت  (اخالص عمل  ـ٢

ــاز ع   لمــالص عوز اخــمــي آل
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  مثنويواليت در   ١١٥

  

  :)٣٧٢١مصرع دوم بيت  ( شير حق،علي  ـ٣
  له از دغـ   زّير حق را دان منـ     ش

  :)٣٧٢٣مصرع دوم بيت  ( افتخار هر نبي،علي  ـ٤
ــر نبــي و هــار هــافتخــ   ير ول

  :)٣٧٢٣صرع دوم بيت م ( افتخار هر ولي،علي  ـ٥
ــ و هــر نبــيار هــافتخــ   ير ول

  :)٣٧٢٤بيت  ( آورد رخي كه ماه بر آن سجده،علي  ـ٦
  گـاه  ش او در سجدهسجده آرد پي    آن خدو زد بر رخي كه روي ماه       

  :)٣٧٣٢ت بي(اني  شير رب،علي  ـ٧
ـ  ت شـ  اعدر شج  نيـستي  اير رب   ت خود كه داند كيستي    در مرو  

  :)٣٧٤٥بيت  ( عقل و ديده محض،علي  ـ٨
ـ    و از آن  گـ  اي وا   همش  اي  عقل و ديـده    ةلاي علي كه جم      اي  هدچـه دي

  :)٣٧٥٠بيت  (باز عرش  ـ٩
  تا چه ديدي اين زمان از كردگار        شـكار  رش خوش بازگو اي باز ع   

  :)٣٧٥١يت ب( مدرك غيب ،ـ علي١٠
  ران بردوختـه  هاي حاض   چشم  چشم تو ادراك غيب آموختـه    

١١ي مرتٰضـ علي) ٣٧٥٧ل بيت مصرع او(:  
ــش ــا اي عراز بگ ــٰضي مل   يرت

  :)٣٧٥٧ دوم بيت مصرع (القضا سن ح،ـ علي١٢
  ضاالقـ  ضا حسن الق اي پس از سوء   

  :)٣٧٥٩-٦١ابيات ) (قمريهواليت ( قرص ماه ،ـ علي١٣
  زنـي   پرتـو مـي   » ماه«زبان چون     بي  از تو بر من تافت پنهان چون كنـي        
ــبروان را زودتــــر آرد بــــه  ليك اگر در گفـت آيـد قـرص مـاه             راه شــ

ــ از غ ــط ايم ــل ــونن ش   ود بر بانـگ غـول  شبانگ مه غالب      ولد و از ذه
  :)٣٧٦٢بيت  ( ضياء اندر ضياء،ـ علي١٤

  چون بگويد شد ضياء اندر ضياء       اد رهنمـ  ن چـو باشـ    تگفـ  ماه بي 
  :)٣٧٦٣بيت ) (هيمحمدعلي باب واليت ( باب مدينه علم ،ـ علي١٥



  ١١٦  قند پارسي

  

  لـم را  تـاب حِ  عاعي آف چون شـ    چون تو بابي آن مدينه علم را      
أنا مدينة العلم و علي باا فمن اراد العلم «ف نبوي حديث شري  به اشاره)ص(پيامبر

  .١»فليأت الباب
  .)٣٧٦٥ اول بيت مصرع( باب رحمت ،ـ علي١٦

  ت تـا ابـد    مـ اب رح باز باش اي ب   
  )٣٧٦٥مصرع دوم بيت ( بارگاه ما له كفوا احد ،ـ علي١٧

  دوا احــ ا لــه كفــ ارگــاه مــ ب
  :)٣٧٧٣-٥ابيات ) (شيخ كامل(مثابه خورشيد   به،ـ علي١٨

ــؤمنين    ــا اميرالمـ ــا يـ ــت فرمـ   تـن در چـون جنـين        تا بجنبد جان به     گفـ
ــدبير رو   از ســتاره ســوي خورشــيد آيــد او     چـــون جنـــين را نوبـــت تـ

  نيعـــردد مان گـــش آن زمـــابتـــآف  كه وقت آيد كه گيرد جان جنين       چون
 را  اوقمريهواليت . بيت است كه از اهل خاطر آن  به)ع(واليت شمشير علي  بهاشاره

از سوي ديگر، اشاره .  يكسان دانسته است)ص(ي حضرت مصطٰفشمسيهواليت  با
شيخ «شيد كه مظهر ر همانند خو)ع(اند و علي كند كه شيوخ ديگر همچون ستاره مي
  .٢است» كامل

  :)شمسيهواليت (مثابه آفتاب واليت   بهـ علي١٩
شمس تبريزي نيز در .  و مقاالت شمسمثنوي معنوي در )عج(همچون امام مهدي

واليت علوي، سالك روح   بهكبا تمس. آفتاب تشبيه شده است  بهمثنوي مولوي
  :يابد سلوك را درمي

  ٣كافتابش جان همي بخشد شتاب      در جنبش آيـد ز آفتـاب    ن  اين جني 
جز نقش، چيز ) تر از واليت علوي مرشدان پايين(از ستارگان ) سالك مبتدي(جنين 

) سالك(بر آن جنين ) واليت علوي علي ـ(ي كسب نكرده تا زماني كه آفتاب ديگر
  .بتابد و تربيت حقيقي او آغاز شود
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  مثنويواليت در   ١١٧

  

  :)٣٧٧٩بيت (ـ پيوند باطني سالكان با واليت علوي ٢٠
  ــآف  ت ماسـ از ره پنهان كه دور از حـس ــت ــاب چ ــ س دادهرخ را ب   تاس

  منظور از آفتاب، واليت علوي است     
يابد كه اين راه از  پيوند مي) واليت علوي( از راهي پنهان با آفتاب )سالك(جنين 
  . حواس ظاهري بيرون استةحيط

  :)٣٧٨١-٢ابيات ( راه واليت ةمثاب  بهـ علي٢١
  وان رهي كه برق بخشد لعل را        آن رهي كه سرخ سـازد لعـل را    
  د كـاليوه را  وان رهي كه دل ده      وان رهي كه پخته سازد ميوه را      

  . نازل شده است)ع(كه در شأن امام علي) ١٠٠(» العاديات «ةسور اشاره به
  )٣٧٨٣مصرع اول بيت ( باز پرافروخته ،ـ علي٢٢

ــازگ ــبـ ــهروخاز پرافو اي بـ   تـ
  :)٣٧٨٣مصرع دوم بيت ( شاه حقيقي جهان هستي ةپرورد ـ علي، دست٢٣

  تـه دتش آموخ ه و بـا سـاع     با ش 
  :)٣٧٨٤بيت (ـ علي، باز عنقاگير شاه ٢٤

ــ ــب ــاز گ ــاز عنو اي ب ــق   خود، ني با سپاه     اي سپاه اشكن به     اهر شــا گي
٢٥٣٧٨٥بيت ( واحده ِتـ علي، ام(:  

  باز گو اي بنده بازت را شكار        امت وحدي يكي و صد هزار     
  .٢»تاًاِن قَةًم اُانَ كَمياِهرب ِانَِّا« ةو آي ١»ةًداِحة وم اُاس النانَكَ« ةآي  بهاشاره

 كه خاشع لق بالقوه و بعضا بالفعل تحت واليت علوي هستند؛ همان وليهمه خ
  .خداوند است

  :)٣٧٨٦بيت ( خداوند ةـ علي، بند٢٦
ــ  زنم  گفت من تيغ از پي حق مي       ــةدبن ــ،م حقّ ــ ن ــأمه م   منور ت

  :)٣٧٨٧مصرع اول بيت (ـ علي، شير حق ٢٧
ــسير حقّــشــ   وار هــيتم شــم ني
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  ١١٨  قند پارسي

  

  :)٣٧٨٧صرع دوم بيت م(او ـ فعل علي، گواه دين ٢٨
  ن من باشد گـوا    فعل من بر دي   

  :)٣٧٨٩بيت (ـ علي، مظهر و مصداق صادق اراده و فعل الهي ٢٩
  من چو تيغم آن زننده آفتاب       تم در حـراب   ما رميت اذ رمي   

آيه  بهل، اشاره داردمصرع او :» وما رميذْ ِاتر ميتِك ٰل واَهللان ١»يٰم ر.  
  :)٣٧٩٠ل بيت مصرع او(اني فاهللا و باقي باهللا ـ علي ف٣٠

  تمن زره برداشـ   ود را م  ت خ رخ
  :)٣٧٩٠مصرع دوم بيت (ـ توحيد علي، توحيد ذاتي صمداني، نه توحيد عددي ٣١

  تمدم انگاشـ  ن عـ  ق را م  غير ح 
  :)٣٧٩١ع اول بيت مصر( الهي ةـ علي، ساي٣٢

  تـاب م آف دايكـه خـ   من  ام    هساي
  .ا از واليت الهي گرفته استخويش ر واليت )ع(علي

٣٣٣٧٩١مصرع دوم بيت (ت ـ علي، حاجب بارگاه احدي(:  
  حاجبم من نيستم او را حجـاب      

  :)٣٧٩٢مصرع اول بيت (ـ وجود علي، سرشار از گوهرهاي وصال ٣٤
  من چو تيغم پر گهرهاي وصـال      

  :)٣٧٩٢مصرع دوم بيت (بخش  ـ علي، حيات٣٥
  لزنده گردانم نه كشته در قتـا      

  :)٣٧٩٣بيت (الدرجات و اخالق الهي  ـ علي، صاحب ذات رفيع٣٦
  غ مـرا ا كي بـرد ميـ    باد از ج    ر تيـغ مـرا    د گوه خون نپوش 

  :گويد  ميمثنوياكبرآبادي، شارح 
 است و باد، )ع(الدرجات حضرت اميرالمؤمنين تيغ و ميغ، عبارت از ذات رفيع”

كه اوصاف  خالق الهي؛ حاصل آنكنايه از اخالق نفساني و گوهر تيغ، عبارت از ا
٢“آيد  غالب نمي)ع(ه حضرت علينفساني بر صفات كمالي.  
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  مثنويواليت در   ١١٩

  

  :)٣٧٩٤بيت (ـ علي، كوه حلم و صبر و داد ٣٧
ــ  كه نيم كوهم ز حلم و صبر و داد           اددبنــد تايــي در ربوه را كــك

  :)٣٧٩٧بيت (ـ هستي علي از بنياد شاه حقيقي ٣٨
   بادم باد اوست   ،ور شوم چون كاه     تي من بنيـاد اوسـت     م و هس  كوه

  :)٣٧٩٨بيت (ـ سردار وجود علي، عشق احد ٣٩
   سرخيل من  ،نيست جز عشق احد     نل مــد ميــنبــاد او نجبــ ز بــهجــ

  :)٣٧٩٩بيت (ـ علي، كاظم غيظ ٤٠
ــش  خشم بر شاهان شـه و مـا را غـالم           ــسخ ــم ب ــ تهم را ه ــامام زي   ر لگ

  :)٣٨٠١مصرع اول بيت (ـ علي، غرق نور ٤١
  غرق نورم گرچه شد سـقفم خـراب       

  :)٣٨٠١مصرع دوم بيت (ـ علي، گلشن الهي ٤٢
  روضه هستم گرچه گـشتم بـوتراب      

  :)٣٨٠٣بيت (ـ احب اهللا، نام علي ٤٣
 تا كه ابغض هللا آيد كام من نـام مـد نـب اهللا آيـا احـت

  :)٣٨٠٤مصرع اول بيت (اهللا  ـ بخشش علي، مصداق اعط٤٤
   مـن تا كـه اعطـاهللا آيـد جـود       

  :)٣٨٠٤مصرع دوم بيت (ـ امساك علي، مصداق امسك هللا ٤٥
  تا كه امسك هللا آيـد بـود مـن       

من اعطي هللا و منع هللا و ابغض هللا و «، مقتبس است از حديث ٣٨٠٤ و ٣٨٠٣ابيات 
هركس براي خدا ببخشد و براي خدا امساك كند و براي . »انكح هللا، فقد استكمل االميان

دا دشمن بدارد و براي خدا ازدواج كند، همانا ايمانش خدا دوست بدارد و براي خ
  .١»كمال يافته است

  :)٣٨٠٥مصرع دوم بيت (ـ وجود علي، سراسر از براي خدا ٤٦
   كـس  ام نـيم مـن آنِ       جمله هللا 
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  . در اراده حق، فنا و بقا يافته است)ع(اراده علي
  :)٣٨٠٦بيت (ـ عمل علي از براي حق، حاصل علم شهودي او از باري تعالي ٤٧

ــچــو آن ــن يه هللا م ــم تقك ــستلي   نيست تخييل و گمان، جز ديد نيست        د ني
  . علم شهودي است، نه علم حصولي)ع(علم علي

  :)٣٨٠٧بيت (ـ دست علي بسته بر دامان حق ٤٨
    ام آستين بر دامن حق بـسته     ام  ي رسته ز اجتهاد و از تحر  

  :)٣٨٠٨يت ب(ـ وجود علي ملكوت الهوت و شاهد مدار حق تعالي ٤٩
  ور همي گردم همي بينم مدار       رم همي بينم مطـار    گر همي پ  

مصرع دوم بيت  (شمسيه و حضرت حق ولي مطلق قمريهـ علي، صاحب واليت ٥٠
٣٨٠٩(:  

  ماهم و خورشيد پيـشم پيـشوا       
  :)٣٨٤١مصرع اول بيت ( علم الهي ةـ علي، درواز٥١

  ادم مــر تــراانــدرآ مــن در گــش
 )ع( وصال حق تعالي باشد، بايد از باب واليت علي اعاليةهركس خواهان مرتب

أنا مدينة العلم و علي «: )ع(حديث نبوي در شأن اميرالمؤمنين علي  بهاشاره. وارد شود
؛ من شهر دانشم و علي دروازه آن، هركه »باا، فمن اراد املدينه و احلكمه فليأا من باا

  .١وازه آن درآيدبخواهد بدين شهر و فرزانگي درآيد، بايد از در
  :)٣٨٢٣بيت (پيروان وفادار واليت علوي   بههاي جاودان  گنجةـ علي، بخشند٥٢

  اوداناي جـ  هـ   ا و ملـك   هـ   جگن  پس وفاگر را چه بخشم تو بدان     
  :)٣٩٤٢بيت ( روح ةـ علي، خواج٥٣

   نه مملوك تنم   ، روحم ةخواج  غم شو شفيع تو منم     ليك بي 
  :)٣٩٤٣بيت (ـ علي، رادمرد رادمردان ٥٤

  م فتي ابن الفتـي    تن خويش  بي  پيش من اين تن ندارد قيمتي     
  :)٣٩٤٦-٧ابيات (ـ علي، راهنماي اميران و ثمربخش درخت خالفت ٥٥
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  مثنويواليت در   ١٢١

  

ــد راه و حكــم     ظاهر كوشد اندر جاه و حكـم        زان به  ــا اميــران را نماي   ت
ــ ــا امت ــي ــري را ده ــاند ج ــ  ري دگ ــت ــد نا ده ــل خخ ــت را ثالف   رم

  :)٣٩٨١مصرع اول بيت (با خوي الهي، ترازويي در عدالت و درستي ـ علي ٥٦
  »اي  تو ترازوي احد خود بوده    «

  :)٣٩٨١مصرع دوم بيت (ـ واليت علي، ميزان واليت همه واليان نور ٥٧
  »اي  بل زبانه هر تـرازو بـوده      «

  :)٣٩٨٣بيت (گرفته از نور واليت مطلقه حضرت حق  ـ نور واليت علي، نشأت٥٨
  كه چراغت روشني پذرفت ازو      م جـو ن چراغ چـش   من غالم آ  

  :)٣٩٨٤بيت (ـ علي، گوهر درياي نور حضرت حق ٥٩
  كه چنين گوهر برآرد و ظهور       من غالم موج آن درياي نـور     

بيت را  ، ساالر شهيدان و اهل)ع(، امام حسينمثنوي معنويموالنا در دفتر ششم 
  .كند ني معرفي ميشاهان دين و عاشورا را روز عزاي جان و برتر از قر

 كه عشق چنان دانسته، هم)ص(پيامبر  به را در ادامه عشق)ع(امام حسين  بهوي عشق
  :)٧٩٠-٩٢ابيات . (گوشواره را در پي دارد  بهگوش، عشق به

  تاسـ  ماتم جاني كه از قرنـي بـه         دانـي كـه هـست       روز عاشورا نمي  
  قدر عشق گوش، عـشق گوشـوار        خوار هپيش مؤمن كي بود اين غصّ     

  د توفـان نـوح    د ز صـ   تر باش   رهشه   روحم آن پــاكن مــاتش مــؤمپـي 
 را روح سلطاني؛ يعني همان روح قدسي و اعلي )ع(موالنا در ادامه، روح امام حسين

  :)٧٩٧-٨ابيات . (كند  ارواح توصيف ميةمرتب
ــست  ــداني بج ــلطاني ز زن   سـت انيم و چون خـاييم د     جامه در   روح س

  ادي شد چو بشكستند بنـد    وقت ش   اند  كه ايشان خسرو دين بوده     چون
  : هماييالدين قول مرحوم استاد جالل  بهلذا
”باشد، در روح مولوي كامالً)ص( و خاندان رسول)ع(ع كه معرفت علياساس تشي  

ت و سنّ گونه كه در روح بسياري از علما و بزرگان اهل  همان. رسوخ داشت



  ١٢٢  قند پارسي

  

بات جاهلي و  تعصّةپردا در  اربعه وجود داشت، امةي ائمجماعت و حتّ
  .١“هاي شوم پوشيده شده است سياست

و ) Discourse(، شامل دوازده داستان بلند مثنوي مولويگانه  هريك از دفاتر شش
  . داستان است٧٢در مجموع 

دوازده   بهفاقي نيست، بلكه اشارتي، اتّمثنوي معنويتكرار عدد دوازده در شش دفتر 
شهداي كربالست كه در سماع   به اشاره٧٢است و عدد بيت نبوت و رسالت  امام از اهل

حضرت موالنا در ةدر مقبر. شود ياد مي» شهداي دشت كربال«نام   بهه نيز از آنانمولوي 
وضوح، بيانگر   به شده است كهقونيه نيز نام چهارده معصوم در گرداگرد سقف حك

  . بلخي خراساني استمحمد الدين تشيع حضرت موالنا، جالل
اي از  شده در اين نوشتار، استقصاء و استقراء كامل نيست، بلكه نمونه طالب ارائهم

 است، وگرنه در ديوان كبير و ديگر آثار مولوي، مثنويهايي از  ديدگاه موالنا در بخش
  .ن شده است بيا)ع(مطالب بسياري در باب واليت علي
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  موالنا و شمس  ١٢٣

  

  موالنا و شمس
  ∗قمر غفّار

ين  جاللنازندگي موال ترين موضوعاتي كه در يكي از مهماز اي درپرده رومي هنوز الد 
چه  آن هر. موالناست شمس باة رابط، كاو قرارگرفته مورد كند و كمتر ابهام باقيمانده و

، العارفين مناقب  افالكي درتوسطمقتبس از رواياتي است كه  ،ين ارتباط نوشته شده ادر
 الدين جالل نامه موالنا زندگي در الرافريدون سپهس، ولدنامه مثنوي سلطان ولد در

  واالنس نفحات حمان جامي در عبدالرالديننور موالنا، ةسفرنام بطوطه در ابن، مولوي
همه كه  نه شده ضمن ايئ افراد فوق هم اراتوسطآنچه . ستالشعراةتذكر دولتشاه در

مبالغه  گاه خالي از ها اين گفته، هاست ترين آن ك منبع كه آن هم قديميي  بهگردد برمي
 ه صورت گرفته كه قطعاًهاي مردم عام توج نقل قول روايات و  بههم نيست چون اغلب

  .نيستمبالغه  هاي عامه خالي از نقل قول روايات و
 ند مالك وتوا مي  بيشترولدنامه مثنوي طان ولد فرزند ارشد موالنا درلهاي س گفته

مصاحبت  آغاز كه وي در  ايناول: تچند علّ  به نظر،حقيقت قرارگيرد  بهنزديك معيار
محرم آنان  ي مصاحب وحد تا داشته و  مناسبي قرارسن نسبتاً درتقريباً موالنا با شمس 

سوي   از وي شخصاً، شمساولغيبت  كه پس از دوم اين .حاالت عادي بوده است در
 .قونيه برگرداند  به تا شمس راشود  ميدمشق فرستاده  به بيست نفريهس گروأر پدر در

 ي مقرونا قابل مالحظه حد  تاولدنامه مثنوي  ولد درسلطانهمين اساس روايات  هب
وقتي ميان . منافع است اغراض وو به ئنوع شا مبالغه و هر خالي از حقيقت و به

 كه سخن شود  ميخوبي دريافته ه ب،افالكي مقايسه صورت گيرد هاي سلطان ولد و نوشته
                                                   

  .نو رئيس بخش فارسي جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗
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روي  كه از درحالي .گويي است گزافه خالي از بيني و واقع وي برخالف افالكي همراه با
 راه خالف را بود كه چنين نبوده، هرگز  ميفرزندي بايد چنين عواطف پدر احساسات و
  .نپيموده است

ز ابهام باقيمانده  ااي هاله شمس هنوز در  موالنا باة رابطةهرصورت قسمت عمد هب
ين  اانه دارد تا قسمت زيادي ازمحقّق دار و پژوهش دوام تحقيق و زمان،  بهكه نياز

  .واضح گردد ابهامات روشن و
 موالنا آثار ساير شمسيات موالنا با آن حجم عظيم وبي مانندش و، مثنويگرچه 

تحقيق وةزمين خذ درأم ترين منبع و مهم  أ ولي مت،ص بودهتفحآثار موالنا تا همين فانهس 
بازبيني و انه موردمحقّقبا ديد ، كامل صورت جامع و هين ديدگاه ب ا ازاقلّامروز حد 

  :تحقيق قرار نگرفته است
  مـن  ت اسـرار  درون من نجس   از  من  خود شد يار   ظن هركسي از 

  شمس كيست؟
منابع  ة هم،دمشق موالنا در با او نخستين برخورد قونيه و  بهقسمت نزول شمس در

فاق نظر اين باشد كه علل اين اتّ شايد يكي از، القول هستند فقمتّتقريباً جديد  گذشته و
كتب تاريخ  و ها فان تذكرهؤلّمكه  نبدون اي، افالكي است  روايات هماناةمنبع اصلي هم

  .تحقيق اقدام نموده باشند پژوهش و  بهخود
دولتشاه سمرقندي  .ز بودداد از مردم تبري  بن علي بن ملكمحمد الدين شمس

نومسلمان از نژاد بزرگ   بهحسن معروف الدين فرزند جالل را  اوالشعراةتذكرصاحب 
  .داند مي، در الموت را داشتهيت  هجري حاكم۶۰۷-۶۱۸هاي  سال اميد كه در

مريد شيخ ابوبكر  شاگرد و را الدين  شمسالعارفين مناقب چند جاي از افالكي در
شيخ ابوبكر   بهمريدي شمس نسبت چگونگي دوران شاگردي و د ولي ازدان باف مي سلّه

فقط  .دهند دست نمي هالعي درست بنه هم ساير منابع اطّ باف نه افالكي و زنبيل
  :كه اين  بهمقاالتش اشاره دارد جا از يكي دو قدر هست كه شمس در همين
  .“بدين مرتبه رسيده است يافته تا ها ازو جمله واليت”



  موالنا و شمس  ١٢٥

  

 تبريزي و الدين  شمساالنس نفحات حمان جامي در عبدالرالدين نورموالنا
كبري يا  الدين از خلفاي نجم، كمال خجندي يافتگان بابا يتترب از  عراقي راالدينفخر
نظر   بهعراقي قدري مشكل  بهاين روايت نسبت .آورد  ميحساب  بهدايه الدين نجم
هند طي  لتاني دركرياي مزمت شيخ پنج سال در خد رسد چون عراقي بيست و مي

  .مقامات نموده است
دانند كه شيخ   سجاسي ميالدين يافته ركنيت ترب مريد و  هم شمس رابعضاً

ارشاد يافت كه ازنظر  ويت سجاسي ترب الدين  كرماني نيز نزد همين ركنالديناوحد
  .شود تاريخي اشكالي ديده نمي

 گاه غيبت و، داري  گاه مكتب،الس موالنا گرددوارد مجكه  ني اقبل از الدين شمس
همين جهت است كه  از .نموده است عبادت سپري مي رياضت و  بهها را تگاه هم مد

  .گفتند او را شمس پرنده يا كامل تبريزي مي
بحثي صورت   كرماني ديدار والدينحدوشيخ ا باري در سفر بغداد ميان شمس و

 .بينم  ميچيستي؟ گفت ماه را در طشت آب رد ”پرسد شيخ مي شمس از .گيرد مي
  “بيني؟ آسمان نمي گردن نداري چرا در اگردنبل در: فرمود

جهان با همه پهنايش براي ، جهان مادي پشت پا زد همه قيودات زندگي و  بهشمس
بيشتر تقريباً شمس  .يافت نمي مكاني استقرار همين خاطر در هيچ  به،نمود او تنگ مي

ا نه مثل ام، يابد ي براي استقرارر را زير پا گذاشت تا شايد محلّشهرهاي آن روزگا
 سياحت سير و  بههمين بود كه باز .ي براي بيتوته كردن او نبوددنيا محلّ دركه  ناي

  .گشت شده خود مي وار دنبال گم ديوانه پرداخت و مي
 ةسرمايريا  زهد و  بهتظاهر ق وتملّ، خود برتربيني، فروشي ام كه خودآن اي در

روي   بهكه آن درحالي  بهبدبيني نسبت شمس با نفرت و، داد اصلي زندگي را تشكيل مي
حقيقت پايگاه اصلي تظاهر  خانقاه را كه در حدود مسجد و، انداخت  ميها تف  اينةهم
 گاه نسبت بي  كه ديگران گاه وشد  مي همين امر باعث،كرد مي رعايت ن،ريا شده بود و
  .لعن دهند طعن و  رااو ظنين شده او به

تربيه كه همراه  تعليم و  بهگشاد و ت ميهمكران بال و پر  فضاي آزاد و بيشمس در 
برخالف علماي زمان  او .اعتنايي نداشت قال مقال بود كوچكترين باور و با حدثنا و
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قطره  .انديشه  دانش باشد وة زايندةهركس بايد از خود چشم ”خود عقيده داشت كه
  .“صل سازدخشك ناشونده كمال متّ پايان و درياي بي  بهمثال را

مراقبه   بهكه شمس درحالي، شيوخ كه بحث داشتند علما و  ازاي جلسه چه در چنان
حدثني قلبي  شما از  يكي از،نازيد مي ها ين حديث اتا كي از”نشسته بود فرياد برآورد 

ست كه هريكي در اارييد سخنان مردم آن روزگگو  مياين سخنان كه .ي نگويدعن رب 
چون مردم اين عهد شماييد . گفتند خويشتن معاني مي از مسند مردي نشسته بودند و

  “سخنان شما كو؟ و اسرار
 الدينءبها آثار خواندن كلمات و ر بود كه موالنا را ازتفكّ شمس با همين عقيده و

قيد مانند اين  گفتار اسرار عالم گرم شود نه ةمطالع  بهاز موالنا خواست وداشت  پدر باز
  .آنو 

  شمس نخست ديدارموالنا با
 موالنا كه ال شمس ازؤس ه وموالنا را اكثر منابع با همان قصّ نخستين برخورد شمس و

 آغازي از  بههر صورت بايد هب .آغازند  ميپيامير اسالم چنين، يزيد چنين گفت وچرا با 
 قول افالكي  بهاشت چه آن محلنظير ميدان باور د نخستين رويارويي اين دو شير بي

 جمعي از  كه موالنا باالمضيه الكواكب مؤلّف الدين محي ةگفت بهچه  فروشان و بازار پنبه
 پرسيد اين چيست؟ تعليم بود كه شمس وارد گرديد و طالبان علم مصروف درس و

حوض انداخت پس از ناراحتي  در شمس كتب را موالنا گفت اين علم قال است و
 موالنا كه سؤالدر برابر  آب بيرون آورد و از ها را ياران با عالم حال خشك آن وموالنا 

  .پرسيد اين چيست؟ گفت علم حال
سجاسي پير ومرشد شمس وي  الدين بپذيريم كه شيخ ركن چه روايت دولتشاه را و

بايد زد كه او نيز  مي آتش درنهاد او ي است وا روم برو كه در آنجا سوخته  بهراگفت
 قونيه موالنا را ديد شهر در روم نهاد و  بهشمس روي .دل جهاني خواهد زد  بهشآت
علم  تكرار مجاهدت و غرض از ”موالنا پرسيد از .ركاب اويند موالي كه در جمعي از با

 ظاهر علم ةها هم اين، شمس گفت. آداب شريعت ت وچيست؟ موالنا گفت روش سنّ
  :خواند يي رابيت معروف سنا  و“معلوم رسي  بهاست كه
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ـ  زعلم كـ   ـ  وت   بسيار بود  به آن علم  جهل از   تاندرا بنـس  و  ت
  .ساخت ربا اين سخن خود سخت متحي موالنا را و
دادن   حلوافروش وةقص ه كنيم وتوج  اوةسفرنام روايت ابن بطوطه در  بهچه هم و

 موالنا داد و ه ب حلواي كهةقطع. خوردن حلوا تغيير حال موالنا با موالنا و  بهقطعه حلوا
 لباس حلوافروش خود را رساند كه در مي را بطوطه خضر بناكه منظور  ديگران بنداد به
  .نماياند موالنا به

 العارفين مناقب يابيم كه روايت افالكي در كنيم درمي ه ميروايات فوق توج  بهوقتي
ه شمس از  است كسؤالنحوة  يكي ولي اختالف درتقريباً  الشعراةتذكر دولتشاه در و

  عظمت وة چون موالنا با هم،نمايد مي تر ولي روايت دولتشاه ضعيف .پرسد  ميموالنا
 تدريس ة ترمذي اجازمحقّق الدين از سوي برهان تعليم ديده و  درس وةهم كسي كه آن

از  ر وكوچكي متحي  ساده وسؤالبرابر چنين  ارشاد يافته بعيد است كه در و
  خود گردد؟ خودبي

نمايد  مردم عادي نقل مي زبان راويان و قول خودش از  بهبن بطوطه هم كهروايت ا
ن اين ارخّأمت ن ونه هم ازاميكي نه از متقد غير آن هيچ در. بطالن آن امري حتمي است

  .تكرار ننموده است روايت ابن بطوطه را
ضعف  چون دولتشاه خالي از كه روايت افالكي نيز گردد ص ميت بيشتر مشخّبا دقّ

سرد  همه گرم و آن پنجاه سال دارد وتقريباً سال كه  آن سن و چون موالنا در. نيست
ي كه ا  سادهسؤالچنين  تدريس يافته از كرسي ارشاد و چشيده و عرفان را  وتصوف

 خود و بي خودگونه از اين ،رو گردد هبا آن روباست مريدي ممكن  شاگرد و هر
رگردد؟متغي  

داشته چون  را ي است كه موالنا با شمس نخستين ديدارقطع م وولي اين امر مسلّ
هفت هشت تقريباً آن زمان موالنا  هم در آيد و ميمقامات شمس اين موضوع بر هم از

  .شام مقيم بوده است حلب و سال را در
موالنا   به»كاله نمدي نمد سياه و ميدان دمشق مردي با روزي در«آورد كه  افالكي مي

آن شخص   و»درياب را اي صراف عالم ما«: يدگو  ميگرفته  رادستش  وشود  مينزديك
  .شمس بود
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يا خود لاوم كه مرا با كرد  ميعحضرت حق تضر به”خوانيم  در مقالت شمس هم مي
را با يك ولي هم صحبت و خواب ديدم كه مرا گفتند ت  بههم صحبت كن و  اختالط ده 

  “…در روم است الخ،  كه گفتندشب ديگر خواب ديدم  به؟گفتم كجاست آن ولي، كنيم
  آب هم گويد كه كوآن آب خـوار       ه كـو آب گـوار     د ك يگو   مي تشنه

ارتباط نزديكي موالنا   درولدنامه مثنويصاحب  سلطان ولد پسر ارشد موالنا و
  :يدگو  ميشمس با

داشتن مقام  خضر كه با  بهي استشمس چون جستجوي موٰس  بهعشق موالنا”
موالنا  .كرد  ميطلب كليم اللهي باز هم مردان خدا رارتبة  رسالت و نبوت و

شمس را كه از كه  نگذراند تا اي طلب اكملي روز مي جالل در اتمام كمال و هب
 سر در قدمش نهاد و مريد وي شد و دست آورد و همستوران قباب غيرت بود ب

  .“ خويش خواندةخان به را او انوار او فاني گرديد و باره در يك
  :دهد نه ادامه ميگو اين و

  همتاسـت  بـي  نظيـر و   او بي كه    نآ  كلـــيم موالناســـت   ازغـــرِض
  بود از جهان هميشه جهـان     كه    نآ  جهـان   بـه كس نبود چون اوكه    نآ
ــه  نآ ــدرك ــود   ان ــايق ب ــوم ف   ســري شــيوخ اليــق بــود     هبــ  عل
ــتفم ــان گيــ ــزيــ   ان گـردش  جـ  زده ز  هـا   فهمه ص   ردشاگده شــ

بزرگي  به د كه موالنا از آغاز عاشق مردان حق بوده وآي  ولدي برميمثنويابيات  از
 و ها را ديد آن نشانه الدين چون شمس واصالن آشنايي داشته و نشان كامالن و و

ي ا چهره كرانه جمال آن معشوق لطيف است در درياي بي  بهصالاتّ ها كه ديدار و تازگي
 كه با معدني دلفريب وگيرايي نفس او دانست  از گرمي و ديد و دلفرب او اب وجذّ

آن  قدمش نهاد و سر در جان برداشت و دل و دست از كان دلربا پيوند يافته است و
فرصت ظهور را  شور پرده در كه ساليان دراز درنهاد موالنا مستور و چون و عشق بي

صوفي  روزن جان آن عاشق پارسا صورت و سر از مستهز بود، تاب مستوري نياورد و
صالي عشق درداد  عالم انداخت و شورمستي در خودي و نواي بي و دمفتي شكل برآور

  :كه
ــد  مــيشــكايتهــا  جــدايي وز  كنـد   مـي  ني چون حكايت   بشنو از    كن
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ــرا كــز ــا م ــستان ت ــده ني ــد ببري ــده   وز  ان ــرد وزن نالي ــرم م   انــد نفي
  اقيترح درد اشــ م شــگــوي ا بتــ  فراق سينه خواهم شرحه شرحه از    

 . نيازمند دامن شمس گرديدشمردند عمالً نيازش مي  بيروز خلق آن موالنا كه تا
 خانه بر خيال غيردوست بسته داشت در دل بر دركه  نچنا خلوت نشست و  بهوي با

كرسي  ترك مسند تدريس و منبر زد و محراب و آتش استغنا در بيگانه ببست و آشنا و
. گشت  نوآموزهمه استادي با در خدمت پير زانوي عشق بر زمين نهاد و. وعظ گفت

  .با كليم اللهي مريد خضر شد همچنان موٰسي
در جاي ديگر  چهل روز و دورة تنزيه موالنا با شمس را افالكي نخستين خلوت و

  .داند سه ماه مي
  :نمايد گونه وصف مي ه را اينقلّ دو سلطان ولد دوران خلوت آن

ـ         تــاب نــورش فــي گـشت فــاني ز   وي هناگهان شمس دين رسـيد ب
ــشق آواز از ــان عـــ ــي  وراي جهـــ ــانيد بـ ــي دف و برسـ ــاز بـ   سـ

ــشوق شــرح كــردش ز   عيــوق ش گذشــت ازتـا كــه ســر   حالــت مع
ــه  ــت ارچ ــهگف ــوگرو   ب ــاطني ت ــ   ب ــاطن ب ــن،ب ــشنو  اطنم م ــن ب   اي

ــند   نــــور انــــوارم و اســــرار ســــر ــااولنرســ ــهيــ ــرارم  بــ   اســ
  ست پـيش مـن مـرده        زنده عشِق  راه مـــن بـــود پـــرده عـــشق در

  عرب خواب ترك و    به كه نديد آن    جهــان عجــب در دعــوتش كــرد
ــوز  ــشت نوآمـ ــتاد گـ ــيخ اسـ   خـدمتش هـرروز     به درس خواندي   شـ
ــاز    ــد ب ــدي ش ــود مبت ــي ب   مقتــدا بــود مقتــدي شــد بــاز      منته

ــ ه درگرچــ ــِمعل ــ فق ــر كام ـ  عل  ودل ب ـ  م ن ـ    و ب   مـود وي بن  هود كـان ب
 علم و همه عظمت و با آن با چه فسوني توانست موالنا را و، اين شمس كي بود

مجلس . همه چيز بريد ي كه از همه كس وحد ه خود سازد؟ بةفريفت ته وتدبير شيف
چرخيدن  رقص نشست و مجلس سماع و  بهجاي كرسي تدريس هب وعظ را كنار نهاد و

فحص غرق نغمة جانسوز  بحث و قال مدرسه و جاي قيل و هب. شور مستي آغاز كرد و
  .ترانه دلنواز رباب گرديد ني و

  :پردة اسرار باقيمانده شمس در گزيني موالنا با خلوت ني ونشي ههرچند جريان چلّ
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  دهانش دوختند  كردند و  هرم  حق آموختنـد   راراس هركه را 
گزيني  خلوت نشيني و هچلّ ين باورند كه موالنا پس از ا راويان ومنابع برةولي هم

  .موالناي ديروز نه كه مولوي امروز گرديد با شمس ديگر
 خودي در خود بي از عشق و، بر مشرق جان موالنا تافتكه آفتاب شمس  هنگامي

  شمسةاشار به. رهبري خود گزيد ارشاد و، مرجع پيري به شمس را دل او كارگر افتاد و
عبادت  زهد و، ات كه از پرهيزتجلي آن حاالت و آن حالت بيش از سماع درآمد در به

  :يدگو  ميولدنامه لد درسلطان وكه  نچنا، گر شد صورت سماع بر او جلوه ديد در مي
ــود  جـان  زالـدين   وصل شمس  پيشتر از  ــت زر در ب ــبان زان و و طاع   ش
ــد   مـه پيوسـته آن شـاه گـزين       سال و  ــوم زه ــشغول عل ــود م ــن و ب   دي

  آفريــد   مــيزهــد ره  تقــي و بــا  آن ورزش رســـيد آن مقامـــاتش از
ـ     اندر حق نو سـبق    از برد  مي دمي هر  حـق  دش جلـوه ز  آن مظهـر ب…  

  سـت د بـاغ ر ش صـ  دل سماع اندر  از  تشد سماعش مـذهب وراي درسـ      
 شاگردان منقطع گرديد و ياران و شمس مستغرق گشته از مطلع انوار موالنا در

  :ست اصحبت مردان كامل براساس روش مكشوفه خويش كه كمال در
  ست ا حرفت آموزي طريقش فعلي     علم آمـوزي طريـق قـولي اسـت        

ــب ه ازر و نـــتـــراه دف ه زنـــ  انجــ ان زتاند جــســ را ش آندانــ   انيـ
* 

ــودگي ايمــن بــود روي او ز  من بود ؤ م ةمن آيين ؤمكه    نچو   آل
ـ     س آيينه يار زني جـان دم مـ     ا  نهبر رخ آيي    نزَت جان را در ح  

 دار و از، هرچه داشت و دامن صحبت شمس محكم كرد ا درموالنا دست تمنّ
 اطرافيان موالنا را شاگردان و ،اين وضع خامان .كرد  ميندارش همه را نثار قدوم شمس

از  دور  مردي الابالي و،با ناآگاهي  شمس را،آلود آنان با ديدگاه غرض. افتاد  نميخوش
علما  اد وزه، اكابر، اهل قونيه .پنداشتند  مياش مايه بي و خوار .شمردند دايرة معرفت مي
 و. يرمفيد خواندندغ تغيير شيوة موالنا را ناپسند و، از در مخالفت همه برآشفتند و

  :شكايت آغاز نمودند
  بهــر چــو او گنــد زپــشت بــر مــا ف  چـه رو  گفته بـاهم كـه شـيخ مـا ز         

ــدار ز ــه نام ــا هم ــسب اصــل و م   طالــب رب  صــالح و  صــفر در از  ن
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ــادقيم در  ــدة صــ ــيخِهر بنــ    شـــيخِهر مـــا همـــه عاشـــقيم در   شــ
  زو بــريم ســبق مثــل و اوســت بــي  يقـين كـه مظهـر حـق        را شده مـا  
ــه از ــظ او هم ــشتيم  وع ــين گ ــشتيم دل غيردر  چن ــر او كــــ   مهــــ

ــرديم   ــيدها ك ــاز ص ــون ب ــه چ   شـــاه آورديـــم   بـــه صـــيدها را  هم
  دشــمنش مقهــور دوســتش شــاد و  شــد زمــا شــيخ در جهــان مــشهور

  ورا جــ ك كهيــوبــا چمــ رد ازبــ  او را شـيخ مـا  ه ك نچه كس است اي  
 موالنا  ولي،خشم يكي شده سرزنش و تمام مردم قونيه در شاگردان و، مريدان

، گذشت مي چه در اطراف او آن  بههيترين توجككوچ، معرفت درياي عشق و غرق در
قراطاي  الدين چه روزي جالل چنان، كرد  ميپيش شمس پرستي بيشتر از .نداشت

اكابر را دعوت  و، اعيان، خاطر افتتاح مدرسة خود مجلس عظيم برپا داشته تمام شيوخ هب
موالنا   بهغرور نشسته بود روي با. آن جمع بود ي هم دربنو الدين نمود موالنا شمس

  صدرچه جاي راگويند؟: نموده پرسيد
صدر  كنج خانه و صدر عرفا در ه است وفّميان صُ موالنا فرمود صدر علما در

كنار  همانا برخواست و. كنار ياراست در مذهب عاشقان صدر ه وفّصوفيان بركنار صُ
غضب  خشم و س مشهور مقهور قونيه گرديد وهمان روز بود كه شم. شمس نشست

  .معاندان چندين برابر
. سوي دمشق ترك گفت به قونيه را حد عداوت مردم قونيه از چون دشمني و

  .)ه ۶۴۳ال شو ۲۱پنجشنبه (
 پي هم قاصد و سوخت و طلب آب مي غيبت شمس چون ماهي در موالنا پس از

ت درد شد  بهتمد ين ا سوزناك او درات غزلي.فرستاد تا شمس دوباره برگردد  ميپيام
  :كند  ميواگويه جدايي شمس را

ـ  ــي  ســت هازل بــود خــدايي كــه در هب ــا ودا  وحـ ــادر و نـ ــ قـ   ومقيـ
  معلـوم  سـر  هـزار  كه شـد صـد     تا  هـاي عـشق افروخـت      شمع او نور
  محكـوم  عـشق حـاكم و     عاشق و   شــد جهــان پــر يكــي حكــم او از
ــوم    طلـــسمات شـــمس تبريـــزي در ــايبش مكت ــنج عج ــشت گ   گ

  حالوت جـدا شـدم چـون مـوم         از  دم كه تـو سـفر كـردي        آن كه از 
  انگبين محـروم   تشش جفت وز   آ ز  سـوزم  همه شب همچو شمع مـي     
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ــ در ــراق جفـ ــاِنهـ ــ تـ   و چون بـوم  اجان از جسم ويران و   ا راو مـ

  قونيه  بهبازگشت شمس
 ت شمسمد ين ا دريدگو  ميدولتشاهكه  ناي .پانزده ماه بودتقريباً قونيه  غيبت شمس از

  .اساس است  بيتبريز رفت كامالً  بهموالنا نيز براي آوردن او تبريز رفت و به
قونيه  ترك شمس از غيبت و ،غيبت شمس موالنا آناني را كه باعث رنجش پس از

  .بخشيد،  بسيارةالب توبه و شده بودند پس از
  :ق فرستاددمش  بهت بيست نفرمعي همراه پيام در را موالنا سلطان ولد

ــار  ــان بكــشيد ي ــد اي حريف ــا بروي ــ هبــ  را م ــارا  صــنم گريــزكمــن آوريــد آن   پ
  را بكشيد سوي خانه مه خوب خوش لقا        هـاي مـوزون    ترانه  به  شرين هاي  بهانه به
ــاو راگــ   شـما را   بفريبـد او   ،دده مكر باش  همه وع   مايد دم دگــر بيــده گويــوعــ ه ب

. گوشة خلوت يافتند در ار شمس راجستجوي بسي همراهان پس از سلطان ولد و
با اينها  موالنا: شمس گفت .تقديم شمس كرد تحايف موالنا را سلطان ولد پيام و

 گردد همين است كه دوباره برمي .كافي است را بفريبد فقط پيامش ما را خواهد ما مي
  .)ه ۶۴۴( قونيه به

 يبت شمس راغ عامالن رنجش و حسودان و موالنا با آمدن شمس دوباره شگفت و
  .بخشيد

 و چون بهاران سبز شادماني گرديده باري ديگر و  سماع سرورقونيه دوباره محلّ
  .طراوت شد با

 و پيچيد شكرآويز را دستار. پشم عسلي كالهي از فرجي هندي پوشيد و موالنا
 غوغاي عاشقان همه جا شور و سماع نهاد بنياد باز .شش تاره كنند رباب را داد دستور

 ذوق خيلي از ، بهقبل از بيشتر وجد و شور افراط، با،  چنين وضعيتيطبعاً. اختپرس را
 اين عمل مولوي را هاي اهل ظاهر آدم عين ومتشر اغلب فقها،. آمد درنمي جور ها آدم

 كه عامل آن هم مردي چون موالنا كه خصوصاً. دانستند ناپسند خوانده زشت و حرام مي
  .ارشاد دارد درجه پيشوايي و امامت و منبر كرسي و، صاحب مسند فقاهت

هاي موالنا  ديدند خلوت مي اين باركه  نويژه اي هاحي شد بطر ة ديگرئبازتوط
  .كرد  مينيز جلوگيري ورود مريدان نزد موالنا ي شمس ازگاه حتّ شده و شمس بيشتر با
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زنان حرم  تن از  كيميا خاتون يك،شمس پايبند ازدواج گرديده بار هرچند اين
ي رسيد كه يجا هرفته رفته ب ها بدبيني ت يافتن اختالف و ولي شد،زني گرفته به موالنا را

 الدينءبار عال اينكه  ناي خصوصاً. كرد  ميبراي ابد رها موالنا را بار شمس بايد اين
  .ئه عليه شمس شريك گرديده بودتوط نيز در  موالنا كوچكپسر

  غيبت واستتاردوم شمس
شمس  كين وي كمربستند  بهمخالفان شمس  ولدي چون معاندان ويمثنوبنابه روايت 

او  خبري از هرگز رفت كه ديگر جايي مي به بار اين بايد و ترك نمايد قونيه را مجبور
  :كند  ميگونه تصريح اين سلطان ولد اين موضوع را. شد مين

  كــين از آن گــروه پــر كــه شــدند  چون شمس دين بدانست ايـن      باز
ــاز  شـــان ت برفـــت از دلآن محبـــ ــشان   ب ــون آن گل ــد دل زب   ش

ــاز در  يدندهــاي خبيــث جوشــ   نفــس ــيدند  بـ ــاه كوشـ ــع شـ   قلـ
  شـقا همـه دمـساز      چون شـدند از     گفت شه بـا ولـد كـه ديـدي بـاز           

ــرا  ــه مـ ــضور از كـ ــا حـ   دانـا  نيـست هـادي و     كه چون او    موالنـ
ــدا و ــدم جــ ــد دور فكننــ   بعد من جملـه كـان سـرور كننـد           كننــ

ــا    كانچنـان رفــتن  بــار خـواهم ايـن   ــسي كج ــد ك ــه ندان ــنيك   م م
  زان هرگــن نــشمــ س زندهــد كــ  زاجب عـــطلــ  د درردنــ ه گمــ ه

دانيم  آن مي آنچه از هر. باقيمانده است اسرار  ازاي هدرپرد غيبت دوم شمس بيشتر
افالكي  مثالً. است گاه متناقض يكديگر مختلف وتقريباً اند  آن ذكر كرده منابع از و

 بيرون نشسته بود از موالنا خلوت با شمس دربندگي و«:  كهكند  ميازسلطان ولد روايت
 ف بسيارتوقّ زا خوانند بعد كشتنم مي  بهگفت را شمس موالنا خواستند و را اشارتي او به

، ناكس، گويند هفت كس. مصلحت است ١» اُهللاكرٰبت رماَالْ  وقلْخ الْهلَ الَاَ« پدرم فرمود
 پيكر  بهتشد به برآوردند و كاردي را خيل بودند آنهاين ماجرا د احسود در عنود و

هوش  هوقتي ب هوش شدند، شمس نعرة بزد كه آن هفت همگي بي شمس فروبردند و
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رسيد  حضرت موالنا  بهوقتي خبر. قطره خون چيزي بيش نديدند چند غير از آمدند
  .٢»ديِراي ممكُحي«و  ١»آُءشاي م اُهللالُعفْي« گفت

 چون سايرين اين روايت را نيز ورد گويا اوآ را مي جامي درست همين قولموالنا 
  .آورند  ميهمين شيوه به جريان را كتب تذكره نيز كثيري از جمع. افالكي گرفته است از

فرزندان  يكي از جمعي از ”كه، يدگو  ميقول مردم قونيه دولتشاه سمرقندي از
 اين قول دولتشاه در. “هالك گرديد او ديواري بر شمس انداخت و خواستند تا موالنا

  .رسد مي نظر  بهنيامده است كه عدم صحت آن قطعي منابع ديگر يك از هيچ
ديده كه  وقتي شمس مي .مشكل نيست جامي هم خالي از جانبي قول افالكي و از

 برايش اين رخصت را چگونه موالنا باز خواهند چگونه خود رفته و كشتن مي به را او
خواست  به هرگاه موالنا نظر، درست باشد ها  اينةغير آن بگذار كه هم در .داده است

براي يافتن  جستجوهاي بعدي او، قتلگاه برود  بهپروردگار برايش اجازه داده است كه
دروغ   بههركسي كه همه ابيات پرسوز سروده و شمس چه مفهومي داشته است كه آن

  بخشيد؟  ميآن شخص  بهاشت بالفاصلهكف د چه در آن هر ورده اوآ شمس مي خبري از
الع ين حادثه دردانگيز اطّ اهم از موالنا. قونيه پيچيد قتل شمس در غيبت و خبر

  :خواند مي اين دو رباعي را گشت و صحن مدرسه مي بام و آشفته بر او .داشت
  برين بيـزي  عن زلفين تو  شب گشته ز    خيـزي  هرطرف يكي شب   عشق تو  از

ــ ــاش ازل ننقّ ــق ــيرطد هش كن ــ از  رف ــ هب ــه ــ رارر ق ــن تبدل م   زيري
*  

ــرد    كه گفت كـه آن زنـده جاويـد بمـرد           ــد بم ــاب امي ــه آفت ــت ك ــه گف   ك
ــ ــين خمآن دش ــورش ــد برآم   گفت خورشيد بمـرد    دوچشم ببست و    امد برب

  :خواند اين رباعي را بزرگان باز ي ازمجمع در و
ــز خنجــر جبريــل امــين ز  بمـرد  كه گفت كه روح عشق انگيز        بمــرد تي

ـ  دارد كـه شـم    پن مي  بمرد ستيز س درا ابلي كس كه چو   آن   ردبمـ  زس تبري
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 او. نااميدي سرگردان بود ميان اميد و خروش و جوش و آن واقعه در پس از موالنا
دلش آرام  رفت و طرف مي آن طرف و پايان اين ميان امواج بي چون كشتي شكستگاني در

  .نداشت قرار و
 حزن سكوت و  همه جا،نداشت خروش هميشگي را قونيه ديگر جوش و

گرفته  جذبه را و شور، سماع، مبهم جاي موسيقي سكوت تاريك و. رسيد مشاهده مي به
سوز حرمان  با موالنا. ماتم بود ناآرامي و غرق در بود چون شاه واقعي قونيه يعني موالنا

  .گرفت مي هركسي سراغ شمس را از
  كنيد ريز ة آن غمزة خون    قصّ اي  هلحظ  يـز كنيـد  ر تبةه كنان قصّ قصّاي  هلحظ

بعد . گفت غزل مي و شعر. پيچيد  ميخود بر روز آشفته حال شب و و قرار موالنا بي
هندي  برديماني و از. دستارسپيد برسرننهاد ديگر دستاردخاني برسرنهاد و چهل روز از

  .لباسش بود عمر آخر اين تا فرجي ساخت و
، سماع  بهميل مردم آمده از ارموي جمع الدين سراجنزد قاضي   بهباري جمعي

مسند  در فضال موالناست و سرور و يس علمائرباب شكايت كردند كه ر موسيقي و
. يابديت طريقت تمش اين چنين بدعتي پيش رود و اهللا چرا قام رسولم مئشريعت قا

  علوم ظاهرةهم در  مويد من عنداهللا است و،گفت اين مرد مردانه الدين قاضي سراج
  .شما نه من و، خداي خود داند با بهتر نبايد پيچيدن او او مثل است با بي

  دمشق به مسافرت موالنا
 داده ناآرام و كف توان از قبل تاب و از موالنا بيشتر بار اين، غيبت دوم شمس پس از

هرطرف  در چشمان منتظر با، الفتي داشته باشد كسي انس و باكه  نبدون اي .بود قرار بي
باقي  خود اثري از نموده هيچ شمس كه چون كبوتري سبكبال پرواز. جست  ميشمس را

  .نگذاشته بود
گرديده  غيبت او ساز زمينه، شمس گشتهيت اذ و  آزارةكه ماي آناني از موالنا بار اين

شمس  نبود ند باكرد  ميناآگاهي فكر با ها قبالً آن. كرد  مياحساس دوري بيشتر، بودند
كه  نآ از خبر  ولي بي،سر خواهد برد هب آنان روزگار يه برگشته بااولحالت   بهنا دوبارهموال
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گذشت  نه تنها ديگرخاموش نشده كه با، دل موالنا افروخته كه شمس در آتشي را
  .گردد مي ورتر هرلحظه شعله

ناحية كه  در، دمشق شمس در آفتاب عشق او ،كرد  ميدلخوشي فكر با موالنا
 حسودان روزگار حسد كينه و از ابدال هست دور هفت تنان و  مردان خدا واقامتگاه
همين ناحيه ديده  در را او  نيزاولغيبت  همين اميد كه چون در  بهجانبي از. برد بسرمي

كسب   بههمين ناحيه در دمشق و ها در خود سال موالنا .دمشق كرد بودند عزم سفر
ياد  ها و  اينةهم.  آشنايي كامل داشتجا آن  بهآموزش گذرانده نسبت تحصيل و

  .جا كشانيد بدان را اميد وصال محبوب او نوجواني و روزهاي خوش جواني و
  :هست سرود او ت سفركه علّ راه غزل زير را در موالنا

  سـوداي دمـشقيم     به دل بسته  جان داده و    شـيداي دمـشقيم    عاشـق سرگـشته و     ما
  سحرمست سحرهاي دمـشقيم    شام و  هر  آن سـوي   از يـد تابن آن صبح سعادت چـو    

ــام   از ــوي شـ ــار سـ ــازيم دگربـ   ة چــون شــام مطــراي دمــشقيمطــر كــز  روم بتـ
ــ از ــسكن م ــولأم ــا وف چ ــت دل م   ابنــاي دمــشقيم  ليف زأمــا طالــب تــ    بگرف

  ه مـوالي دمـشقيم  چـ  م و قيموالي دمـش    جاست آن الحق تبريز چو   مخدومي شمس 
 او. درد عارفانه سوز و باآن هم  ت بخشيد مجالس سماع شدبر دمشق  موالنا در

اشك  دل و سوز با. جست مي برزن شمس را كوچه و هر شيدايي تمام در و شور با
گونه  آفتاب زندگي او هيچ سرود ولي از شدة خويش غزل مي شمس گم خاطر هديده ب

  .شنيد كوبيد جواب ال مي دروازه را كه مي موالنا هر. خبري نبود
ـ  خا  به را طلب خانه  و  م ت چند كن    كو بهگوشه كو   به چند گريزي ازبرم گوشه     در هنه درب

مردم آن  كثيري از دمشق بود جمع تي كه موالنا درمد ين اروايت سلطان ولد در به
 هزاران عاشق و. نمودند قدوم او چه داشتند نثار آن دل هر ته از او گرويدند و  بهديار

  .ندشد  ميآن يگانة دهر پردةسرس مريد و، ديدن موالنا آن آفتاب عالم افروز شيدا با
 بزرگي، افتخار، عزت،، آن شهرت ديدند موالنا با مردم قونيه وقتي مي بديهي است

 كه مردم او، گردد نشان چون شمس مي نام و بي شده و عرفان دنبال درويش گم علم و
چيزي  معرفت هيچ مردمي كه از. خوردند ف ميسأگاه ت ب وشمردند تعج هيچ مي  بهرا

  .ه داشتندظاهر توج  بهتنها  وشد مين نسرشا
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 هجري ۶۴۷سال  در بود چهارم سفر وي بدين ديارتقريباً دمشق كه  به موالنا سفر
  .شمس بود دوري از فشار قونيه و دمشق همانا دلتنگي از  بهت سفرعلّ. فاق افتاداتّ

 نبود ه بااعيان اشراف قوني فضال، امرا،  مردم،العارفين مناقب روايت افالكي در به
 روم  بهر خواهان برگشت موالناتحايف مكر ها و  پيامةوسيل هسخت دلتنگ شده ب موالنا

 اهالي آن ةدست داده هم از را رمق خود نبود موالنا قونيه روح و چون با. ندشد مي
  .كف داده بودند از مرشد دل دماغ زندگي را ولي و دوري از محزون با افسرده و شهر؛

. سوي قونيه ترك گفت به دمشق را موالنا مجبور رهاي مكر درخواست پس از
ت اقامت مد در موالنا. توانست فراموش كرده نمي  هم شمس رااي هگرچه براي لحظ

 طرح دوستي انداخته الدينار بنام شيخ حميدعارفي تمام عي  ويول ادمشق ب خود در
  .نيه رفتقو  بهدمشق گذاشت و خود تنها در را او ولي هنگام بازگشت

وجود  موالنا باارتباط محرمانة او  زندگي شمس و ني ازواهرحال نكات مبهم فرا هب
  .آورد درنمي آن سر كسي از باقيمانده و اسرار  ازاي هدرپرد دارد كه هنوز

چون . بازگو نمايد خواسته حقايق عارفانه را آگاهي نمي پختگي و نيز با موالنا خود
  .نسازد هويدا را  بايد دهان خويش دوخته اسرارداشته كه عارف باور عقيده و

 دوران تحصيل راكه  ناي پس از آيد موالنا برمي موالنا  آثارةمطالع كه از جايي آن تا
رهبري   ارشاد وةاجاز سوي او از  اكمال رساند وةپاي  به ترمذيمحقّق الدين نزد برهان

اقصا بالد آن  ة شهرت او درچه آواز  چنان،بود ارعارف تمام عي و عابد يافت عالم،
  .روزگار پيچيده بود

چهره و موالنا حق بايد بپذيريم كه از  بهدميد جسم او روح و آنچه شمس در اام 
موالنا بود ولي ، بود موالنا  نميشمس هم درست است كه اگر. ساخت گريتي دشخصي

شمسيات  ي ازچه بخش مهم  ومثنويموالنا چه  فراموش نكنيم كه قسمت اعظم آثار
ترين  پس شمس مهم. غيبت او سروده شده است شمس و موالنا با همه پس از حشر

  . پرشور مولوي بوده استغزليات منبع الهام افكارعارفانه و
منبع نور براي  قبله و، شمس آن آفتاب جهان افروز، گفت شود  ميصورت ن ايدر
 ،هشت قرن  كه امروز پس ازسويي سوق داد سمت و به او موالنا را بوده است و موالنا

 لذا بايد قسمتي از. بالد  ميخود سخن او بر انديشه و، فكر، ياد، نام هجهان همچنان ب



  ١٣٨  قند پارسي

  

شمس دانست كه توانست   بهمنسوب وااليي موالنا را تراوش فكري و جاودانگي و
 ةآن هم مولوي باصورت   اينغير در. رهبري نمايد چنين جايگاهي هدايت و به را موالنا

  :گفت نمي  هرگز،متعظ
  »خــداي مــن شــمس مــن و«
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  اقبال و موالنا
  ∗الدين نورالدين شمس

 بيني يـگر نمـيتان دـمرا بنگر که در هندوس
 ز استي روم و تبريرمزآشنا يا زاده برهمن

 ۲۰زبان قرن  ير و شاعر فارسن متفکّيتر بزرگ) ۱۹۳۸-۱۸۷۷ (ي اقبال الهورمحمد
ن و فرهنگ و خ تمديش در تاررينظ ي و استعداد ناتکرار و آثار بشخصيت با هقار شبه

.  دارديا ندهي و خارج از آن نقش تازه و مقام پاي ممالک قلمرو زبان فارسيشعر اسالم
 يشه و حکمت و نظم انقالبي بدون نام، انديدن بزرگ ادب فارسن تميصدسالة آخر ا

الشعرا بهار است که فرموده جانب ملک  بهحق. ستير ناو متصو:  
  گـشت قرن حاضر خاصة اقبـال      

 از ي رومالدين  اقبال و موالنا جاللمحمد ي موضوع رابطة معنويشناس در اقبال
 شناخت ،ن موضوعي ايق و بررسيتحق يرا بيز. هاست ن مسئلهيدارتر ن و دامنهيتر مهم

 و يخود ي و بي خوديها ت، راز مفهوميحکمت او، کشف روحانيت اقبال، ماه
قت نخواهد ياصل حق  بهرق متصون شريبشر و خاصه مسلم نابغهو شمند ي انديها اميپ

 ي که شاعر در مثنويازي است افشاگر همان راز و نيدي کل،ن موضوعيق ايتحق. بود
  :آن اشارت کرده است  به»ياسرار خود«

  فت نـس  ينـ ر مع کـر مـن د    همچو ف   م نگفـت  ي که من گو   يکس راز  چيه
ک گزارش محدود يتوان در  ي پهناور است که آن را نميا اندازه  بهن موضوعي ايفضا

 يها يريگ جهينت ن زمان بايدر ع. ح نموديح و توضيجزء تشر به و فصل و جزءحلّ

                                                   
  .ف خجند، تاجيكستاندانشگاه باباجان غفوراُاستاد فارسي   ∗
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،  اشارت نموديض معنوين رابطة پرفي اي اساسيها ها و جنبه سمت  بهتوان يممختصر 
  .تر مسئلة مذکور داشته باشد قي الزم در کشف عميها ي بررسي برايتيباشد که اهم

 را ي رومالدين  اقبال و جاللمحمد ي ارتباط معنويساس ايها ن قرار جنبهيبد
  : نموديبند مين تقسيتوان چن يم

 و صورت شعر که شامل ذکر نام، اشارت و يکم، کسب آشکار و روشن معاني
  . اوستيها شهي و تظاهر شعر و انديت و معانيرش هداير روم، پذيپ  به اقبالمحمد يها اميپ

  وي رومالدين موالنا جالل  به خوديوند معنوي و پن قسمت از ارادتياقبال در ا
شه و شعر او اظهار يات و انديض نمودنش را از نکات و هدايد کسب فيک مريث يح به

  .اند  قرار گرفتهيقات مربوطه مورد بحث و بررسي تحقي ازاريداشته است که در بس
  :باشند يد او م متعديها  از اشارتيا ر نمونهي زيها مثال

ــ ــ هنکت ــا از په ــي   ش را در حرف او واسـوختم      يخو  تموخر روم آم
  :اي

ـ   اسـ  هتدفتر سربـس    ر روم يض پ يباز برخوانم ز ف      ومرار عل
* 

   قـرآن نوشـت    يحرف پهلو   به کو  سرشـت   ر حـق  ي خود بنمود پ   يرو
ــ ــي ديت اگف ــوان ــشة ارب   ر از شراب ناب عشق    ي گ يا  جرعه  قاب ع
گر ي و ديع اشعار، استفادة وزن و قواف تتبموالنا از لحاظ  به اقباليرويدوم، پ

رمل مسدس  (ي معنويمثنوخصوص استفادة وزن  ه شعر موالنا، بيورصُص يخصا
، »دنامهيجاو«، »يخود يرموز ب«، »ياسرار خود «يها يدر مثنو) ا محذُفيمقصور 

 ةک سلسلين يو تضم»  اقوام شرق؟يد کرد، ايپس چه با«و » نامه يبندگ«، »مسافر«
  .باشد ي از آن خروار مير مشتيکه نمونة ز» زبور عجم«و » ام مشرقيپ« موالنا در غزليات
  :يمولو

  رسد از چپ و راست يهر نفس آواز عشق م
  ت؟ـاسرا کـم عزم تماشـيرو يلک مـف  بهما

  مـيتر لک افزونـم وز فـيلک برترـخود ز ف
  تـاسيم منزل ما کبرـيرا نگذرـن دو چـيز
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  :اقبال
  تـاســارسـا نـة مــالـر نـاث يا بـة مـيرـگ

  تـنواس نين سوز و ساز از دل خونيحاصل ا
  نـاک مـس و خاشـر زد در خـيلة درگـشع

  »استيمنزل ما کبر« که گفت يمرشد روم
 از لحاظ شناخت ي رومالدين موالنا جالل  به اقباليوند روحاني پيسوم، ارتقا

 و ينات، خوديف و راز انسان و کا، حکمت تصوقرآنن اسالم و اسرار ييآيت ماه
م و ينة تحکي او در زمي و انقالبي و اخالقي تازة اجتماعيها ديد و بازدي، ديخودشناس
  .ي تازة عصر کنوني اجتماعيشناس  و جهاني و عرفانيد اسالميتکامل عقا

آن  ي بهسيد نفيران سعي روم که دانشمند بزرگ ايموالنا ي بهرويدر پ» اعجاز اقبال«
. باشد يق م اقبال متعلّيوند روحانين قسمت پيهم  بهش از همهيره کرده است، باشا
  :که فرموده است چنان
ان صدها شاعر بزرگ و يم ن است که دريه کرد، اآن توج  بهدي که بايا نقطه”

ک نشده يآن نزد  بهاندازة اقبال  بهکس چياند، ه  کردهيمثنود از يکوچک که تقل
ان نموده، ي خود بيد و افکار موالنا در شعر اردويز عقا ايارينه تنها بس. است

 از يک شده که آن را نوعيموالنا نزد ي بها اندازه ي به گاهيبلکه در شعر فارس
  .“د دانستياعجاز با

 يمثنو ي بهرويدهند که اقبال نه تنها در سمت پ يها نشان م ين بررسيگذشته از ا
 از خود اعجاز نشان داده ي رومالدين ل اشعار موالنا جاليها گر قسمتي و ديمعنو

ب ينص يز بي او نهيه ما فيف ي و نکات اثر نثريف از معانرش و تصرياست، بلکه در پذ
  .نبوده است
ه توج بزرگ کمتر شخصيتن دو ي اين قسمت ارتباط معنويا  بهناقجا که محقّ از آن

 حکمت و ياد اساسيبن  بهخواهم راجع يص مسة چند مطلب مشخّياند، با مقا کرده
 ي بلخالدين واسطه از گفتار و نکات موالنا جالل يد اقبال بحث کنم که بيو عقاشه ياند

توان از آن شروع نمود که  ين امر را ميکه آغاز ا چنان. اند  منشأ گرفتههيه ما فيفدر کتاب 
  .است و هماهنگ هيشبهم   به چگونهينظر هردو بزرگوار قبل از همه در باب شعر و شاعر
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ات خود حکمت و دانش را بر شعر يجاديل اکه معلوم است اقبال در مراحل او چنان
 گشته بود و يج متقاعد بر ترک شاعريل در دانشگاه کمبري زمان تحصيل داده، حتّيتَفض

 را ي باز هم مقصود از شاعرين امر پرداخت، وليا  بهتنها بعد از اصرار دوستان دوباره
ن مسئله يا  به راجعنامه اقبالکه در  دانست، چنان يز ميآم  افکار حکمتشه ويتنها ابراز اند

  :ن ابراز نظر نموده استيچن
را يوقت هدف من نبوده است، ز چي ادب هية ادب براي نظرينة شاعريدر زم”

ن است که در افکار يمقصد تنها ا.  هنر فرصت ندارميها يکار زهي ريمن برا
 را که سودبخش ييها شهي اندةين نظري طبق امن. د و بسيايوجود ب  بهانقالب
نده مرا شاعر ي آيها ست نسليعجب ن. م ابراز دارمينما ي ميکنم، سع ير متصو
ي براين امر در اوضاع کنونيخواهد و ا يت مت دقّينها يرا هنر بير نکنند، زتصو 

  .“من محال است
  :ن ابراز داشتهيچن» ياسرار خود «ين مطلب را در آغاز مثنويا

  ستيـ ود ن  مقص ي بتگر ،يپرست  بت  ستي مقصود ن  ين مثنو ي ز يشاعر
 در باب ي رومالدين ده است که موالنا جاللي از همان عقيرويشه منطقاً پين انديا

 بزرگ ي را ننگين شاعريموالنا گذشته از ا.  و مرتبه و منزلت آن دارديشعر و شاعر
  .داند يق شخص خود ميسته و الي شايف کتاب را شغليشمرده، تنها درس و تصن

که  م آنيند، از بيآ ينزد من م  بهاران کهين ين حد دل دارم که ايآخر من تا ا”
آن مشغول شوند، وگرنه من از کجا، شعر از   بهم تايگو ي ميملول نشوند، شعر

  “…ستي نيزين بدتر چيش من از ايزارم و پيواهللا که من از شعر ب! کجا
 م،يماند يت مين واليما اگر در ا.  نبوديتر کار  ننگيت و قوم ما از شاعريدر وال”

ف ي مثل درس گفتن و تصنيشان خواستنديم که ايستيز يشان ميموافق طبع ا
  .“دنيکتاب و تذکر و وعظ گفتن و زهد عمل ظاهر ورز

 و عشق و عرفان، يقت روحاني اقبال نه تنها مرشد طري براي رومالدين موالنا جالل
آل  دهيتگر اينات، هدايقت، شناخت اسرار انسان و کاي و حقياسشن م روانبلکه معلّ

 انسان کامل ي، نمونة عالي و خداشناسي، خودشناسيامبر رمز و معني، پيعدالت اجتماع
ي  معنويکيش بشر را از جهالت و تاريات خويساز است که با هدا شخصيتو شخص 
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ن مزرعة يزاد در ا يام آدمق اصل و مقيق دقيت نموده، با تحقيقت هداي نور حقيسو به
. ن و روشن نموده استي و خدا معي انسان را در برابر خوديآب و گل رسالت اصل

 داشته، يت خاصي اهمي اقبال از موالنا همانا مسئلة خوديها رفتهي پذ سلسله در
 آن است که مهم. ل داده استي او را تشکي تمام حکمت ادبيمجموع جوهر اصل در
 آن ي دارد که روينکات  بهز اقبال قبل از همه اقتداين مسئله نيرفتن و کشف ايپذ در

  . بحث آراسته استهيه ما فيفطور خاصه در   بهموالنا
 و يت، خودپسندياننا آشنا، ي از محدودة معاني در مفهوم لغويه اصطالح خودالبتّ

 يال بر معنان در آثار اقبي ايول. ستي خارج نيت و وجود هستينخوت، کبر و من
شة شاعر چنان پهنا و عرض و طول يکنار حکمت اند ي بيموالنا و بحر و فضا» يخود«

  .کند يخود کسب م  بهرا ي و ابديازليت افته است که بدون شک خصوصي يو اعماق
 دانسته، ي را اصل مفرد و اساس هستي خودهيه ما فيف در ي رومالدين موالنا جالل

داند،  يدرجه م مز و دوي و ناچيدة عالم را در برابر آن فرعاء و موجودات زنيتمام اش
 منبعدة ي است، طيمرحلة خودشناس ن اصل مهم که نخستيرا بدون شناخت ايز

  :که فرموده چنان. رممکن استي غيتکامل معنو
گر ي ديزهايشکافند و چ ي مي اهل زمان در علوم موين علماياکنون همچن”… 
 ين احاطت کلّيشان را بر اياند و ا ت دانستهيغا  بهند،ق ندارشان تعلّيا  بهرا که
 اوست و يتر از همه آن است، خود کياو نزد  بهچه مهم است و آن  بهگشته
ن يکند که ا ي و حرمت حکم محلّ  بهزها رايداند و همه چ ي خود را نميخود
داند  يا حرام است، خود را نمين حالل است يست و ايز نيز است و آن جايجا
. ا ناپاک استيز، پاک است يا ناجايز است يا حرام است، جاي حالل است که

 است که چون در آتش ير عارضي و نقش و تدويف و زردين تجويپس ا
دهند از  يز که مينشان هرچ. ن همهي از اي شود صافين همه نماند، ذاتي، ايانداز

ن همه ي از اق ندارد که بعدجوهر او تعلّ  بهن باشند ويعلوم فعل و قول همچن
  .“ آن استيباق

جواهر   بهق کهي است عمييد، معنايجو يوند ميشه پين ريا  بهچون خود اقبال برحق
 ي قدرتمند و توانايروهايع ن ارتباط گرفته، تجميف انساني ذات شريباطن و ازل
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، يماني و ايمعنو يها کند که براساس يان مي انسان را در مجموع بي و روحانيجسمان
ر اقبال بروز  در تصويخود.  استوار استي اسالميها نييت آيرعا ي بهو قوم يفرهنگ
ش ي خوي مراحل تکاملي است که با طيساز يبخش و زندگ  الهامي ازليرويهمان ن

ت ي و نهاي که مراتب بعدي و خداشناسي زندگي واقعي خودشناسانسان را تا سرحد
 او از توسعه و تکامل مفهوم ياصلدرد اقبال و مراد . کند يت مي است، هدايخودشناس

نات را يات و کاياوست که تمام اسرار حيت شة انسان و شناخت واقعي همانا انديخود
  :ش نهان دارديدر وجود و نهاد خو

ـ ها گر   بهر انسان چشم من شب       ستيـــدم پـــردة اســـرار زيـــتـــا در  ستي
ــاز درون ک ــش  اتنـــــــکماه مارگـــــ ــيبرکـ ــردم سـ ــم حيو تقـ   تايـ

ن مفهوم در نهاد ي استوار بوده اية خودياقبال مطمئن است که اصل نظام عالم بر پا
ص مذکور يخصا. بار دارد  بهعا و آرزو و علم و عشق راد، مديو توليت ش خالقّيخو

 يمعن به(ها سؤال  در مقابل آن. باشد ي نوع بشر مي زندگي و بقايباعث استحکام خود
ت بوده، از انکار و ترک ي انساني و ِعلل بدبختيجة ناداري نتدارد که قرار) آز و طَمع

 سر«:  را در فلسفة افالطون که فرموده استين کرختيسرچشمة ا. ديآ يوجود م  بهعمل
ش ين جوهر فلسفة افالطون با نفوذ خويدة اقبال ايعق  به.داند ي م» در مردن استيزندگ

ت شرق مسلمان لّذ و مي و خواريبخت اساس بد،يف زهد و اشعار اسالمد تصويدر عقا
  .است

ي  رومالدين ف عاشقانه موالنا جالل از تصويروي و پيل قرآنيدر مقابل با دال
ن يين آي بوده، ايمحمدن ي دي اساسيها رساند که جهد و کوشش از شرط ياثبات م به
ت س در تربمقدشرط نخست اطاعت و . کند ي را تقاضا مي اساسة سه مراحليخودي
  :ميتسل

  !رون مشو ي ب ي مصطفٰ از حدود   ن مـشو  يي آ يسنج سخت   کوهِش
که استوار بر يابت الهيت نين و نهاي فرض ع۵ة يم ضبظ نفس با رعاشرط دو 

  :ن جهاد و عمل استياسالم چنان که اقبال معتقد است، د.  جهد و کوشش استيمعنا
   باش و بحرآشام باش   ي م يا  قطره  انجـام بـاش     مگـذر بقـا    ياز خود 

  !يا نـده ي پاي محکم کنـ   يگر خود   يا ده تابنــيودور خــه از نــو کــتــ
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ر يز تحت تأثيف ناقبال در تصو»موالناست» ف عشقتصو:  
ــوختم اســرار جــان مــن    در حرم دادم از آن من      يچو روم    از او آم
ــه  دور فتنــة عــصر کهــن او   بــه ــن  ب ــصر روان م ــة ع   دور فتن
ــ گيا تهرار جــسشــ ــي   مخـون   گـرم  يد رومـ  ن مانن که م   مر از درون
 سرتاسر ي و خرابيزيم معتقد است که اگر موالنا در عصر چنگيديکه د شاعر چنان

ن ي نجات داده باشد، پس او ايجاد عشق روح عالم اسالم را از فرسودگيا با ايآس
 ي و زاريعهده دارد که جهان اسالم و ممالک شرق در خوار ي بهرسالت بزرگ را زمان
  . غرب قرار دارنديو بردگ يو مستعمره و غالم

 ين است آن رازي ا، مذهب عشقيت و اسرار اجتماعياستقبال هدفمند شاعر از ماه
.  نموده استيد فلسفي و اساس عقاي خود کشف معنيکه اقبال از عمق آثار موالنا برا

و يت  که از تقوين رسالت عاليخاطر هم  بهر بزرگ متفکّين آثار اجتماعيتر سلسلة مهم
ن آن عبارت است، ي مسلمة و استقالل عالم شرق خاصي و آزادي روح خودقيتشو
  .د و افکار موالناستيعقا  بهمند  عالقهي و روحياند که از لحاظ روحان دهيجاد گرديا

 کرد که اقبال يريگ جهين نتيتوان مختصر چن ي است، ميچون دامنة موضوع طوالن
  .امه استعلّ  وم تواناي و حکشخصيتک يدر سراسر آثار خود قبل از همه 

عت يف، شري شرقرآنر که چشمة الهامش از يضم ن و روشني متدي اسالمشخصيت
ط و انحصار با وجود تسلّ. رديگ يموالنا سرچشمه م» مذهب عشق« و خاصه از يمحمد
  . داردينقش اساس  رومير موالناي او تأثينيب  فن و فلسفة شرق و غرب در جهاندر کلّ
لة شعر و وزن و يوس به(شه يان و انتخاب اصول ابراز انديتنها در طرز بر نه ين تأثيا

مان و ي، اير عال اخالق و بازتاب تفکّتي و محتوا و رعاي، بلکه در معن)آهنگ و صدا
شه و ي اند که در کلّيديمر. د مراد جناب موالناستيد سزاوار و مررو و مقلّيز پيده نيعق

رت آن جناب يش که در صورت و سيمراد خو ه برجوع يش بيان احساس خويموارد ب
 ي و کرداري، گفتاريا شهي، انديل، تأمي، حرفياليابد، خي يبزرگوار منعکس و بازتاب م

 اقبال و يتوان گفت که رابطة معنو ين ميبنابرا. دهد ي انجام نميموافقت روحان يرا ب
 يزي با شمس تبرالدين لوند موالنا جالي جز پيا  سال سابقهيموالنا بعد از هفتصد و اند

  .ندارد
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ة ياقبال امکان داده است که نظر ي بهنة عشق روحاني در زمين ارتباط معنويهم
 از جهالت و يت اسالمدن ملّيرون کشيقرن خود را در باب ب  به مناسبيمعرفت

ة ينظر. دهد ل ي تکميتر  تازهيها صورت و جلوه ي به و انحطاط معنويروح شکست
 يها تتر علّ قيآن قبل از همه درک عم. ستيجاد نيا  تازهيعنمذکور از لحاظ م

ک يساز ملل مسلمان است که بنابر   جهالتي و اقتصادي معنويها ، ضعفيماندگ عقب
ده استيل و ممتاز شرق گردي ملل اصيزادگ  باعث غالمي و ذهنينيه عوامل ععد.  

 يازهاي راز و نةک سلسلي ي به و قرآنينيق منفعت دياقبال چون موالنا از طر
 ي و اقتصاديوي دنيها شرفتي و پيد معنويتوح  بهمسلمانان شرق جواب داده، دعوت

 و وحدت مسلمانان گردد، پس يگانگيدزا باعث ي توحيها ليرا اگر تمايز. کند يم
 و يگآلود  و خوابيزادگ ها را از غالم  آن،دوستانه اتيدوستانه و ح ي زندگيها کوشش
  . در جهان معاصر خواهد بردي آزادگيوس  بهو مرگيت کاهل
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  ♦  موالناازاقبال تأثيرات 
  ∗محمد رياض

ــوي  ــان معنــ ــدون جهــ ــوي   آن فريــ ــش مثن ــان ذات ــود بره ــس ب   ب
ــاب    من چه گويم وصف آن عالي جناب       ــي دارد كت ــر، ول ــست پيغمب   ني

 )جامي( 
  

  هست پيغمبـر، ولـي دارد كتـاب        گويم كه آن عالي جناب      من نمي 
ــِدل   ــرآن م ــون ق ــوي او چ    مـِضلّ هادي بعضي و بعـضي را      مثن

 )ي عاملييشيخ بها( 
و ) ه ۶۷۲: م(الدين محمد مولوي  نظير موالنا جالل عات كمتوصيفات و تتب اقبال به
نامند  مي» رومي«مولوي را در ساير كشورهاي جهان . شريف وي پرداخته استمثنوي 

آخوند القاب پير روم، پير رومي،  و در آثار اقبال هم او همچنين مذكور است، و نيز به
رومي، صاحب مثنوي و ديوان . غيره پرست و روم، مرشد روم، مرشد رومي و پير حق

 ،و فيه مافيه و مكاتيب عرفاني از بزرگترين شاعران عرفاني فارسي) ديوان شمس(كبير 
نظر اقبال،  به. شمار جهان است بلكه يكي از اجلّة شعرا و نويسندگان متفكّر انگشت

راهنمايي اين  عصر و اعصار آتيه هم به نبود، بلكه مردم اين رومي تنها مرشد زمان خود
نمايد و  در اين سياق او رومي را پير و مرشد تلقّي مي. متفكّر اسالمي نياز دارندو متكلّم 

  .كند عنوان مريد و شاگرد معنوي وي ذكر مي خودش را به

                                                   
ي ايران و پاكستان، ، از انتشارات مركز تحقيقات فارسگو اقبال الهوري و ديگر شعراي فارسيبرگرفته از كتاب   ♦

 .٣٨-٦١ م، ص ١٩٧٧/ ه١٣٩٧آباد، پاكستان،  اسالم

  . پاكستانـفارسي و پژوهشگر زبان استاد   ∗
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اكنون ادامه قاره از اواخر قرن هفتم هجري ت مطالعه و توصيف آثار رومي در شبه
بعد نويسندگان متعدد شروح مفصّل مثنوي شريف را  داشته و از قرن يازدهم هجري به

 هردو اللّغات لطايف و المعنوي لطايفزبان فارسي،  ميان شروح به در. اند هم نگاشته
تأليف (آبادي   نوشتة شاه افضل الهمثنوي حلِّ، )ه ۱۰۴۸ :م(نوشته عبداللّطيف عباسي 

شرح مثنوي موالناي ، )ه ۱۱۴۹ :م( نوشتة ولي محمد اكبرآبادي االسرار خزنم، )ه ۱۱۰۴
  بحرالعلومشرحو ) قرن سيزدهم هجري( تأليف حاج عماداهللا تهانوي ثم مكّي روم

در . درخور توجه است) ه ۱۲۳۵ :م (بحرالعلوم نوشتة عبدالعلي محمد لكهنوي ملقّب به
هاي منثور و منظوم  غيره تراجم و شرح شميري وهاي اردو و پنجابي و ِسنْدي و ك زبان

شود، ولي بازتاب فكر و فن رومي در آثار اقبال كامالً  فراواني ديده مي مثنوي شريف به
اشعار فكرانگيز مثنوي و ديوان كبير مبذول مانده  توجه اقبال به. بديل است سابقه و بي بي

 سوانح موالناي روم.  پرداخته استهاي فلسفي و علمي برداشت ها به و او از ابيات آن
 آن از ديرباز در ايران ١ كه ترجمة فارسي)م ۱۹۱۴/ ه۱۳۳۲ :م(شبلي نعماني نوشتة 

عنوان يك متكلّم متفكّر معرفي كرده بود، ولي  نخستين بار رومي را بهمتداول است، 
 ،ال زياد دارد و در واقع زحمات اقبةمعرفي و توصيف اقبال از رومي، عمق و توسع

شناسي متوجه  خواني و رومي رومي  به٢اي را در اين قرن و نويسندگان تازهمحقّقين 
اقبال،  عصر حاضر را عصر) ش ه ۱۳۳۰ :م( محمد تقي بهار ءالشعرا ملك. نموده است

  :ناميده بود يعني عصري كه در آن افكار اقبال الهوري جهانگير و عالم سير است
  حدي كز صد هـزاران برگذشـت    وا  عصر حاضر خاصـة اقبـال گـشت       
  ويـن مبـارز كـرد كـار صـد هــزار       شاعران گشتند جـيش تـار و مـار        

  »كل الصيد في جوف الفرا    «: گفت  پـا  گويي بـه  هيكلي گشت از سخن  
ــي    مانــد تهــي عــالم از حجــت نمــي ــا فربه ــد از ورم ت ــرق باش   ٣ف

                                                   
 ).ش ه ١٣٤٣: مترجم سيد محمد تقي فخرداعي گيالني؛ م. (ش ه ١٣٣٠سينا، تهران،  از انتشارات ابن  .1

، ۵ه معارف اسالمي سازمان اوقاف تهران، شمارة دوباره در نشري(م  ۱۹۶۶كابل اوت تا نوامبر » ادب«دو ماهي   .2
 .“تأثير مولوي در ادبيات شرق و غرب”ماري شيمل آلماني  ، مقالة خانم دكتر آن) م۱۹۶۸/ش  ه۱۳۴۷بهار 

م،  ١٩٥٧نوشتة دكتر خواجه عبدالحميد عرفاني، اقبال آكادمي، كراچي، پاكستان، ) اردو (اقبال درنظر ايرانيان  .3
 .٤١- ٢ ص
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 است كه نظر وي اين. افتخار دارد» رومي اين عصر بودن«ولي خود اقبال به
رد عقليات و اثبات ايمانيات پرداخته بود،  طوري كه رومي در سدة هفتم هجري به همان

چنين كار را در مقابل مادة دوستي و افرنگ مآبي خود او انجام داده  ايندر عصر حاضر 
  :است

  از او آمــوختم اســرار جــان، مــن  چو رومي در حرم دادم اذان، من      
ــة عــصر روان، مــن بــه  دور فتنــة عــصر كهــن او   بــه   ١دور فتن

 هم در )ش ه ۱۳۴۹: م(الزمان فروزانفر   روانشاد استاد بديع،شناس نامي مولوي
) شه  ۱۳۴۷ ارديبهشت سال ۲۱تاالر وزارت فرهنگ و هنر، (سخنراني روز اقبال در تهران 

  :فرموده بود
  .٢“اقبال الهوري تجلّي روح مولوي بوده كه در اين عصر طلوع نموده است”

 نمايد و مردم جهان اش اشاره مي هاي رومي گونه فعاليت ابيات متعدد خود بهاقبال در 
  :دهد مطالعة آثار رومي و خودش دعوت عام مي را به

ــن    ــه م ــا ك ــ زبي ــر روم آوردمخُ   ٣ست تر ز بادة عنبي     مي سخن كه جوان     ِم پي
*  

  ٤كه من مانند رومي گرم خـونم        يــر از درونــماي گ هشــرار جــست
*  

  ٥پيران حرم ديدم در صحن كليسا مـست    وقت است كه بگشايم ميخانة رومي، باز      
را » رقص روح«كند كه از آثار رومي، هنر  جوانان مسلمان توصيه مي ويژه به اقبال به
تنها غلط  اي به داده بود، ولي عده را ياد» روح رقص«نظر وي رومي  به. ياد بگيرند

                                                   
، مقدمة احمد سروش، انتشارات سنايي، تهران، كليات اشعار فارسي موالناي اقبال الهوري، در مغان حجازار  .1

 .٤٥١ش، ص  ه ١٣٥٢چاپ دوم 

 ۱۳۴۷، خرداد )نشرية سفارت پاكستان(» پاكستان« م؛ مجلّة ۱۹۶۹كراچي، آوريل » اقبال ريويو«ماهي  مجلّة سه  .2
  ).وسيلة نگارنده قل متن در مجلّة اول بهن. (۱۱، ص )ش، چاپ انتشارات وحيده 

 .٢٥١، ص كليات فارسي اقبال  .3

 .١٧٧همان، ص   .4

 .٤٢٦همان، ص   .5
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 اصطالح عرفاني ويژة اقبال است تا شخص ١»روح رقص«. دان رقص بدن متوجه مانده به
  :خودشناس بر رذايل چيره گردد

ــداز   پيـــر رومـــي را رفيـــق راه ســـاز     ــو را ســوز و گ ــدا بخــشد ت ــا خ   ت
  پاي او محكـم فتـد در كـوي دوسـت       كــه رومــي مغــز را دانــد ز پوســت زان

ــد   ــس ندي ــد و او را ك ــرح او كردن ــد     ش ــا رمي ــزال از م ــون غ ــي او چ   معن
ــد    رقـــص تـــن از حـــرف او آموختنـــد ــان بردوختن ــص ج ــشم را از رق   چ
ــاك را  ــردش آرد خ ــن در گ ــص ت ــالك را    رق ــد اف ــرهم زن ــان ب ــص ج   رق

  ٢دسـت   هم زمين، هم آسمان آيـد بـه         دست  علم و حكم از رقص جان آيد به       

  توصيفات رومي
يسنده فقط هاي اقبال فراوان است و اين نو توصيفات و مدايح رومي در اشعار و نوشته

هاي  اقبال در موارد مختلف مطالعات و بررسي. كند زبدة مطالب اكتفا مي اي به اشاره با
  .ستايد افتد و فكر و فن وي را مي ياد نبوغ رومي مي متفكّرانة خود به

مستقّل شعر فارسي اقبال است كه فلسفة خودي يا  تحسين اثر مثنوي اسرار خودي
تلقين عرفان ذات  نظر به).  م۱۹۱۵چاپ (عرضه نمود نحو كامل  خودشناسي وي را به

نامد و  كه در آثار رومي است، اقبال فكر مخصوص خودش را توصيه و القاي رومي مي
وي گفته بود كه براي بيداري مسلمانان و مردم  مدعي است كه رومي در يك رويايي به

  :مغلوب جهان درس خودي و خودشناسي را پيشنهاد نمايد
ــاز بــر خــو ــر رومب ــوم   انم ز فــيض پي ــرار علـ ــسته اسـ   دفتـــر سربـ

ــوه  پيـر رومــي خـاك را اكــسير كــرد   ــارم جل ــرد  از غب ــر ك ــا تعمي   ه
ــود  ــاد ب ــشي از   شــب دل مــن مايــل فري ــاربم«خام ــود » ي ــاد ب   آب
  حرِف پهلَـوي قـرآن نوشـت        كو به   روي خود بنمود پير حـق سرشـت       

                                                   
  :گفته است) ۵۹۶، ص ۹كليات اردو، ارجاع  (ضرب كليمدر كتاب   .1

. اروپاييان بسپاريد چون ضرب كليم اللهي در رقص روح مضمر است هاي رقص بدن را به خم و پيچ
 رقص روح درويشي حقيقي و شاهنشاهي معنوي ة ولي نتيج، بدن، تشنگِي كام و دهن استپاداش رقص

 ).ترجمه(است 

 .٣٨٧، ص كليات فارسي اقبال  .2



   موالناازاقبال تأثيرات   ١٥١

  

ــشق   ــاب ع ــة ارب ــت اي ديوان   ناب عـشق  اي گير از شراب       جرعه  گف
  شو، كـسوت مينـا بپـوش        موج مي   فاش گو اسـرار پيـِر مـي فـروش         

  مثــل نــي هنگامــه آبــستن شــدم  پيـراهن شـدم     زين سخن آتش به   
ــودي  ــرده از راز خـ ــرفتم پـ ــودي    برگـ ــاز خ ــر اعج ــودم س   ١وا نم

با بيت زير )  م۱۹۱۸انتشار اول  (خودي رموز بيقسمت ديگر مثنوي مذكور فوق، 
  :پذيرد رومي آغاز مي
  ٢زودتـــر، واهللا اعلـــم بالـــصواب    خودي، خود را بياب     كن در بي   دجه

 تحول زندگاني رومي را، در نتيجه مالقات ةالذكر، اقبال واقع در مثنوي اول
سوز دل  فرمايد كه علم و دانش با ، بيان نموده مي)ه ۶۴۵ :م(الدين تبريزي  شمس با

 حيرت و ترديد و تشكيك است و سوز قلب عقل و دانش ظاهري مرتبة. يابد تكامل مي
  :مقام عرفان و ايقان

  شعلة تعمير كن از خـاك خـويش      آتشي افـروز از خاشـاك خـويش       
  معني اسـالم، تـرك آفـل اسـت          علم مسلم كامل از سوز دل است      

  هـا نيكـو نشـست       در ميان شـعله     ابراهيم رسـت  » آفل«چون ز بند    
رومي در دو مثنوي مزبور فوق اقبال تضمين هاي مختلف بيان، اشعار زير  در وهله
  :گرديده است

ــن    هركسي از ظـن خـود شـد يـار مـن            ــرار م ــست اس ــن نج   وز درون م
ــران    تـر آن باشـد كـه سـر دلبـران            خوش ــديث ديگـ ــد در حـ ــه آيـ   گفتـ
ــز  گــر نمــي  ها چـون تيـغ پـوالد اسـت تيـز            نكته ــا گري ــيش م   فهمــي ز پ

   ايــن بــود حــب وطــنپــيش عاشــق  مسكن يـار اسـت و شـهر شـاه مـن           
  ٣خلعت حق را چه حاجت تـار و پـود؟       نور حـق را كـسي نجويـد زاد و بـود           

                                                   
  :مثنوي مولوي معنوي هست قرآن در زبان پهلَوي: هاي جامي بيت اشاره به  .1

ــاب    من چه گويم وصف آن عالي جنـاب    ــي دارد كت ــر، ول ــست پيغمب   ني
 

 .٣٢١٨، دفتر چهارم، بيت  معنويمثنوي  .2
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  ١٥٢  قند پارسي

  

، اقبال ) م۱۹۲۳انتشار نخست ( خود مشرق پيامدر ديباچة اردوي كتاب فارسي 
نهد و در پيشكش  ارج مي) ه ۷۶۰ :م(الدين محمد افالكي   نوشتة شمسالعارفين مناقب به

  :نمايد چنين نقل مي نكتاب يك بيت معنوي را اي
  ِسر مـرگ و زنـدگي بـر مـا گـشاد             مرشــد رومــي، حكــيم پــاك زاد   

  »كه بر جندل گمان بردند عود       ز آن   هر هالك امـت پيـشين كـه بـود         «
بازتاب اشعار )  م۱۹۲۴چاپ نخست (، ديوان اول اشعار اردوي شاعر بانگ درادر 

  :رومي كم است
  كنم همچو ني از نيسـتان خود حكايت مي

 ١كنم ها شكايت مي بشنو اي گل، از جدايي
* 

  ٢نداني اول آن بنياد را ويـران كننـد؟     مي  گفت رومي هر بناي كهنه كآبادان كنند      
كند كه اگرچه نياكانش از  ، اقبال مباهات مي) م۱۹۲۷طبع اول  (عجم زبوردر 

م مانند ولي خود او رازدان عرفاي نامي اسال) تيره سپرو(برهمنان هندو بودند 
  :الدين رومي است تبريز و موالنا جاللالدين  شمس

  زادة رمز آشناي روم و تبريز اسـت         برهمن  بيني  گر نمي يمرا بنگر كه در هندوستان د     
. نامه گلشن راز جديد و بندگي: ضميمه دارد كتاب زير بحث اقبال، دو مثنوي هم به

ها دو شعر زير  ي بلند در نوشتهدر مثنوي اخير اقبال ضمن بحث پيرامون اهميت معان
  :نمايد اي تضمين مي رومي را با توصيف ويژه

  فكر من بر آسـتانش در سـجود         راز معني مرشـد رومـي گـشود       
  نيـاز از نقـش گردانـد تـو را     بـي   معني آن باشد كه بستاند تو را      «

  ٣»مرد را بر نقش عاشق تر كند        معني آن نبود كه كور و كَر كند       

                                                   
 .١٣١، ص )بانگ درا (كليات اردو اقبال؛ مثنوي معنويبيت آغازي  اشاره به  .1

  :٢٣٥٠: ٤، مثنوي معنويبيت  ؛ اشاره به٢٦٣، ص )بانگ درا (كليات اردوي اقبال  .2
ــد   هر بناي كهنه كه آبادان كننـد       ــران كنن ــاد را وي   اول آن بني
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   موالناازاقبال تأثيرات   ١٥٣

  

تضمين   هم به١شود كه اقبال در موردي ديگر ق مصرع رومي ديده ميدر همين سيا
  :آن پرداخته است

ـ  رف مي ح  كاندرو بي «  امشناسي؟ در سرود است آن مق       مي   ٢»د كـالم روي
 ) م۱۳۲۱: م(دانته ايتاليايي » كمدي الهي«سبك  ، به) م۱۹۳۲چاپ نخست  (جاويدنامه

هاي مسافرت تخيلي شاعر،  در ساير وهلهعوالم افالك است و  مسافرتي ادبي اقبال به
توصيفات جالب فكر  در البالهاي بيانات مختلف اقبال به. رومي رفيق و راهنماي اوست

  :و مقام رومي نيز توجه نموده است
  بيلتشنه كامان را كالمش سلـس       رومي آن عشق و محبت را دليل      

  ضرب او را سطوت ضرب خليـل         »ذكر جميل «پير روم آن صاحب     
ــ  انتام راســ ي آن امــ ر رومــ يــپ ــنآش ــر ماي ه ــق   …تانام راس

وي نامه  پرداخت، يكي از دوستان اروپايي به توصيف رومي مي اقبال چون خيلي به
دهد كه  نوشت كه آيا رومي براي اين زمان هم پيغامي داده است؟ اقبال جواب مي

 اين است كه از طرف رومي براي همه اعصار است و پيغام رومي» عشق«دعوت 
هدف  تقاضاهاي روح و ايمان هم توجهي نمايند و از زندگاني بي پرستان اين زمان به تن

  :و مقصود بپرهيزند
  وانر ارغــن چــته در خــوانــآهكه نبايد خـورد و خـور همچـون         

  ٣ورد، قرآن شـود   ق خ ه نور ح  هرك  ودان شـ  و خورد قرب  هركه كاه وج  
شود كه در آن مريد هندي  ديده مي» پير و مريد«ه غَراي كتاب منظومدر همين 

ابيات رومي   روز به اين همه مسائِلهاي كند و براي جواب سؤاالتي مطرح مي) اقبال(
 و ها توضيح همه سؤال. نمايد  توجه ميكه همگي از مثنوي معنوي است،) پير رومي(

. ايم  اشاراتي عرضه نمودهگنجد، ولي در برخي از موارد ا در اين مختصر نميه جواب
ولي نگارنده اشعار سؤال اقبال را هم ) اردو و فارسي(اين منظومه در دو زبان است 

  .كسوت شعر فارسي پوشانده است
                                                   

  .٣٥٥، ص كليات اشعار فارسي اقبال  .1
 ).٣٠٩٢: ١ (اي خدا جان را تو بنما آن مقام: مصرع نخست بيت رومي چنين است  .2
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  ١٥٤  قند پارسي

  

چه علّت مردم را از دين  سؤال اول اقبال اين است كه علوم و فنون عصر حاضر به
و دنياخواه همين نتايج را ي اين است كه دانش ماده دوست منمايد؟ جواب رو بيزار مي

  :آرد ار ميب به
ــ  جاري است از چشم بينا جوي خون       :  مريد ــز عك ــل ــوم ت ــازه دي   ونن زار و زب
ــع  :  پير ــل ــرتم را ب ــن زن ــي م ــع  وداري ب ــل ــم را ب ــر دل زن ــي ي   وداري ب

سؤال و جواب دوم طنزي است بر فهم و ذوق موسيقي اروپاييان چه ساز و آواز 
  :كشاند فساد مي آرد و روح را به رقص مي بي تن را بهغر

ــد    :  مريد ــقان دردمنـــ ــام عاشـــ    تـــو ايـــن حـــرف بلنـــدزيـــاد دارم ا  اي امـــ
ــن آواز د از كجــا مــي  تار و خشك پوسـت    و خشك   خشك مغز   «   ــد اي   »وســت؟آي
ــي  ســرور دور حاضـر مــست چنــگ و بــي    ــي ب ــات و ب ــي ثب ــين و ب ــضور يق   ح
ــه؟      ــن آواز چ ــه اي ــر او را ك ــي خب ــه؟    ك ــت را آواز چ ــه آن دوس ــت ك   دوس
  ٢اند ســوي خــاكشكــ مــه او را مــينغ  اكنــــابروغ و تا فــــ بــــ١اآه، روپــــ  
ــ  ز نيـست  بر سماع راسـت هـركس چيـ         :  پير ــطعم ــ ر مرغة ه ــي انجي ــك   ستر ني

يقيني و اضطرار دروني پس از فراگرفتن علوم و  بي سؤال سوم هم مربوط است به
و (اصالت قرين كرد  قد بوده است كه علم و دانش را بايد بهو رومي معتفنون افرنگي 

  ):براي مسلمانان اصالت تعليمات اساسي اسالمي مهم است
  روح را باقي هنوز آن درد و كرب         رق و غـرب  ام اندر علوم ش     خوانده  :  مريد
  نــدارت كه تيمـ ادر آ كــوي مـ سـ   نــدارت كل بيمــر نااهــت هــدســ  :  پير

  :توضيح ندارد ب بعدي نيازي بهچند سؤال و جوا
ــاي ن  :  مريد ــگــاه ت ــشو ده   ادهــر جة امــتــكو از ناز گــبــ  ادد دل را گ
  بر زجاج دوست سنگ دوست زن       امر حق شـكن  نقش حق را هم به   :  پير
  تي حـور غـرب    تر از حور بهـش    به  حور غـرب  اوران مـس  گاه خـ  شد ن   :  مريد
ـ  ت  پيد اسـ  ظاهر نقره گر اسـ      :  پير   دست و جامه هم سيه گردد از او          وو ن
ــ  رم خــونوان گــب جــآه، در مكتــ  :  مريد ــر افاحس ــيرن ــگ را ص   وند زب
ـ  ته چـ  مرغ پر نارس    :  پير   ودة دران شــ ر گربــة هــطعمــ  ان شـود  رون پ

                                                   
  .اروپا  .1
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   موالناازاقبال تأثيرات   ١٥٥

  

ــ  :  مريد ــت ــا كج ــا آوي ـ  جو هر جان شد مقـ       ن؟ن وطــزش دي ـ  دم ي   دن؟ا ب
ـ   يلو م قلب په   :  پير ـ   د بـا  زن ــار روز مـــ تان  بشـ  هزر ب ــظـ   بي دارد ذهـ

احترام و وسعت . (پرسد كه مقام انسان را در اين جهان بيان نمايد اقبال از رومي مي
بيتي رومي اين  جواب يك). انساني يكي از موضوعات دلپذير رومي و اقبال هردو است

 و عمق قواي وي نمايد، ولي وسعت است كه اگرچه ظاهر بنيه انسان ضعيف مي
  :را دربرگيرد) كاينات(» جهان اكبر«، »جهان اصغر«حصر و حساب است و در واقع اين  بي

ــِد  :  مريد ــه مـ ــر آدم آگرا از ِسـ   ون مهـي  ن چـ  اك مرا كـ   ذره خ   يهـ
  ت چـرخ  ط هفـ  باطنش آمد محي    چـرخ  اي آرد بـه     هظاهرش را پشّ    :  پير

اند كه  اعر عقيده داشتهداست كه هردو شپي. همين مضمون است بعدي مربوط به
) اشراق قلب(وسيلة عشق  عشق و نظر بر عقل و خبر رجحان دارد و حقايق عالي به

  ):دانش ظاهري(واسطة عقل  دهد و نه تنها به دست مي
ــايــغ  رن بـص د روشـ ور تـو شـ  خاك با ن    :  مريد ــا نظــر اســت آدم خب   ر؟ت ي
  ديد آن باشد كه ديد دوست اسـت     ستآدمي ديد است، باقي پوست ا       :  پير

است، )  م۱۹۳۶چاپ نخست  (كليم ضرِب در ديوان سوم اردوي او كه موسوم به
صورت زير خطاب   مردم صاحب دل جهان را به١اقبال ضمن توصيف مقام رومي

توصيه مطالعة آثار عارف بزرگ  و به) ام فارسي درآورده اردو را بهاشعار (كند  مي
  :پردازد مي

. بين است و وجود تو هنوز برايت راز سربسته است نيم باز تو هنوز غلطچشم ”
اآشناي ناز است، نماز تو هنوز از شأن اقامه خالي است و ساز تار نهنوز نياز تو 

هاي تو اين  ساماني علّت اشتباهات و نابه تو هنوز گسسته است ـ» خودي«وجود 
  .“اي نغمة رومي پي نبرده تو هنوز بهكه است 
 ۱۹۳۸ اقبال چند ماه بعد از درگذشت وي در اواخر سال ارمغان حجازب كتا

ها  تقريباً دو سوم اول اين كتاب در صورت ترانه. ميالدي در الهور انتشار يافت
 اين ةهم. است» رومي«وي ) دوبيتي(عنوان ده ترانه . اردو است و مابقي بهفارسي  به

                                                   
 .٥٨٣، ص كليات اردوي اقبال  .1



  ١٥٦  قند پارسي

  

ل بيان شاعر كه خود وي جزو اشعار حاكي توصيف فكر رومي است و ضمناً شام
  :شعراي عارف مانند سنايي و عطّار و رومي قرار دارد

  خوشا مردي كه در دامانم آويخت       مِي روشن ز تاك مـن فروريخـت       
ــ  ه اولي دارم كــب از آتــشينــص ــنس   خــتي برانگيايي از دل روم

 در موردي .دوبيتي اقبال كه در آن خرد را رومي اين عصر نامد، قبالً نقل گرديد
ذبات و عواطف سنايي و رومي و امير جكند كه از  وند مناجات ميخدا ديگر او به

  :خسرو برخوردار گردد
  عطا كن صدق و اخالص سنايي       عطا كن شور رومي، سوز خسرو      

  داييي خـ  را بخـش  رم گـر مـ    نگي  م مـن  اختدگي در سـ   چنان با بنـ   
دهد كه  في را مورد تأييد قرار ميگونه تصو اقبال مؤيد فقر و تصوف است، ولي آن

سربلندي و غيرت و استقالب مسلمانان را تأمين نمايد و چون گفتار رومي فقر و 
نمايد كه درويشي را از  مسلمانان توصيه مي تصوف مورد پسند وي را دربردارد، او به

  :وي ياد بگيرند
ــر   ــرار فقيـ ــر اسـ ــي گيـ   فقـر اسـت محـسود اميـري       كه آن     يز رومـ

ــري     ر و درويـشي كـه از وي       حذر از فقـ    ــر بزي ــام س ــر مق ــيدي ب   رس

عات و استقباالت روميتتب  
مثنوي (در بحر مثنوي شريف نوشته شده است ) جز يكي به(هاي اقبال  همه مثنوي

است و در ) ه ۷۲۰ :م( شيخ محمود شبستري گلشن رازاستقبال  گلشن راز جديد وي به
در بعضي . نمايد رومي را هم دنبال ميها تا حدي سبك  همان بحر است و شاعر در آن

نمايد و در مواردي از  از موارد اقبال مضامين رومي را در قالب الفاظ ديگر بيان مي
  :نمايد، مانند اشعار زير كلمات رومي هم استفاده مي

  ١چـرد   م بر فكـر ديگـر مـي       ر ه فك  خـورد   الي مـي  ي را خ  يالير خ ه  : رومي
  ٢ردر چــتــي ديگــ ر ملّتــي بــ ملّ   آدم را خـورد  ردون آدم، ر گـ  زي  :  اقبال
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   موالناازاقبال تأثيرات   ١٥٧

  

  ١احتيـاج  است، احتياج است، احتياج  ه مزاج يران را كند روب   ه ش ك  آن  : رومي
  ٢ران را روبـاه   ت شـي  سازد مر حاجـ     ردان آزادور مـ بـ ت را مجاجـ ح  :  اقبال

.  استالظاهر اقبال از رومي استقبال نموده از اين گذشته در زمينة غزل هم علي
 صبغة غزليات رومي را دارد ولي در غزلياتي ٣ها غزل مستانه و وجدآور اقبال  دهةلهج

. مشهود استكامالً از نظر وزن تأثيرات اقبال از موالنا گردد،  ها نقل مي كه مطالع آن
  ): اوستزبور عجم و پيام مشرقغزليات اقبال از (

  صد بار تو را گفتم كم ده دو سه پيمانه  ؟خانه برد كه ما را ديوانه تو و مست من  : رومي
ـ    انـه فرقي نه نهد عاشق در كعبه و بتخ       :  اقبال ـ  وت جاناين جل   وت جانانـه انـه، آن خل
ـ   نشاط و عيش به     دا تـواني كـرد    ا خـ  يـ م دن ر دل از غـ    اگ  : رومي ـ  اغ بقـ  ب   ردواني كـ  ا ت
  چه وا تـواني كـرد      غن رةيك نفس گ    به  با تـواني كـرد    ذر چون ص  درون الله گ    :  اقبال
  ييباال  در روزن جان تابي، چون ماه به        اي شادي آن روزي كز راه تو باز آيـي        : رومي
  دل عاشق با اين همه پهنايي    در شد به    تي و بـااليي اين گنبد مينايي، اين پـس    :  اقبال
  محكم زن و مردانه بر ما  كه زني  زخمي   يار مقام دل، پيش دل او كـم زن         ٤اي  : رومي

  ادم زنــاز و دمـي، در سـشـة درويئشـا نـب  :  قبالا
  چون پخته شدي، خود را بر سلطنت جم زن

  ات و جان جان افزاي منـبرداري حي پرده  : رومي
  هاي من غمگسار و همنشين و مونس شب

  پرواي من شعله در آغوش دارد عشق بي  :  اقبال
  ت نازاي منـبرنخيزد يك شرار از حكم

  
                                                   

 .١٤٨٨: ٤، بيت مثنوي معنوي  .1
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  :هاي زير مثالً غزليات با مطلع  .3
  آن سيل سبك سيرم، هر بند گسستم من    مـن مخانه شكـست تم من، بت نپرس صورت

ــ  انـه بـه و بتخ ق در كعد عاشـ فرقي نه نهـ    ــاي ــوت جانن جل ــان ــوت جانه، آن خل   هان
ــر ج ــب ــه ــاختان دل م ــنش را نگن ت   دنش را نگريـ تن و سـاخت گـشتن و سـوخ    دري

ـ    اللة اين چم     نداز كه جنگ است هنـوز از دست مي سپر    وزت هنـ  گ اسـ  ن آلـودة رن
 

  .اين مطلع با سنايي غزنوي هم منسوب است غزل به  .4



  ١٥٨  قند پارسي

  

  رسد بانگ وي از چپ و راست هر نفسي مي  : رومي
  ت؟ـا كراسـاشـزم تمـم عـروي فلك مي ما به

  تــاســارسـا نـة مــالـر، نـاث ا بيــة مــگري  :  اقبال
  حاصل اين سوز و ساز، يك دل خونين نواست

  روابط فكري و معنوي
چشم   به١نواختي يا الاقل نزديكي در موضوعات و افكار متعدد رومي او اقبال يك

احترام و : آيد نظر مي د، ولي روابط معنوي هردو بيشتر در عناوين زير منوط بهخور مي
سازي، رجحان عشق بر عقل، سخت  بزرگداشت انسان، آزادي انسان در سرنوشت

  ).شناسي در اصالح اقبال خودي(كوشي و خودشناسي 
 است و بايد» انسان«رومي و اقبال هردو معتقدند كه زبده و عصاره جهان آفرينش 

درنظر آنان حضرت » كامل انسان«. اي انساني توجه داشت تكامل فردي و جامعه به
رومي . شود تكامل و تعالي نزديك مي متابعت وي آدم به  است و به)ص(رسول اسالم

د و اقبال هم با وي هم عقيده است و حتّي رادتالش انسان كامل عصر توجه  به
كه حكم روح » كامل انسان«ويژة  هاست، به فرمايد كه خالق كاينات هم ناظر انسان مي

  :كاينات دارد، مورد توجه حضرت باري هم است
  كز ديو ودد ملولم و انـسانم آرزوسـت          گشت گرد شهر دي شيخ با چراغ همي      : رومي

  شـير خــدا و رســتم دســتان آرزوســت   زين همرهان سست عناصر دلم گرفت  
  آنم آرزوست  نشود،  مي افتي كه  آن گفت  ايـم مـا     ود جسته نش  ت مي گفتم كه ياف    

   آرزوسـت  مچون ما نيازمنـد و گرفتـار        جستجوست  ايم، او به    ما از خداي گمشده     :  اقبال
ــت آدم    ــاز اسـ ــشق را سـ ــواي عـ ــشايد راز و خـــ   نـ ــت آدموگـ   د راز اسـ
ــاز   جهــان او آفريــد ايــن خــوبتر ســاخت   ــا ايـــزد انبـ   اســـت آدم؟مگـــر بـ
ــور      ــر ط ــر س ــي ب ــوه رفت ــداي جل   كه جان تـو ز خـود نـامحرمي هـست        گ
ــ   ــقــ ــجتسدم در جــ ــخــ  ي زنوي آدمــ ــدا ه ــالش آدم   ٢تسي هــم در ت
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   موالناازاقبال تأثيرات   ١٥٩

  

نظر دون همتان و » جبر«تر است و  حقيقت نزديك به» قدر«هردو عقيده داشتند كه 
فراواني ديده  مسألة آزادي سرنوشت انساني در آثار رومي و اقبال به. كاهالن است

ر كوتاه بيرون است ولي چند اشعار را  گفتاةشود، و نقل شواهدي زياد از حوصل مي
  :توان ارائه داد مي

ــر   : رومي ــد پ ــر باش ــامالن جب ــال ك   …جبر هم زندان و بنـد كـاهالن       و ب
  ١گورســتان بــرد بـال زاغــان را بـه    بال بـازان را سـوي سـلطان بـرد           

   قـوت اسـت    جبر مردان از كمـالِ       مرد صاحب همت است     دينِ ،جبر  :  اقبال
ــر    تر گـردد ز جبـر       پخته مردي پخته     ــوش قب ــام را آغ ــرد خ ــر م   جب
ــرهم      ــالمي ب ــد ع ــر خال ــدجب   نــدر كَ مــا بــِنجبــر مــا بــيخ و بــ  زن
  بر ضعيفان راسـت نايـد ايـن قبـا           كار مـردان اسـت تـسليم و رضـا           
ــ   ــم ــؤمرد م ــن ب ــدا دارد نا خ   ٢»ازم، تو با مـا بـس      با تو ما سازي   «  ازي

* 
  ميان جبر و قدر است     كه ايمان در    چنين فرمودة سـلطان بـدر اسـت         
  فطرت آزاد جان نيست     كه جان بي    ميـان نيـست   ز جبر او حـديثي در      
  ٣دم زد اري قـ  مختـ   ز مجبوري بـه     ان كيف و كـم زد     شبيخون بر جه    

ها هم متعدد و غيرمعين و قابل  اي عرض داده كه سرنوشت اقبال حتّي عقيدة تازه
ر و ديگرگوني استتغي:  

  خواه از حق حكـم تقـديري دگـر           گر ز يك تقدير خون گـردد جگـر        
  كه تقديرات حـق الانتهاسـت    ز آن   اگر تقدير نـو خـواهي رواسـت       تو  

  تو اگر ديگر شوي، او ديگـر اسـت      حرفي مضمر است    رمز باريكش به  
  سنگ شو بر شيـشه انـدازد تـو را           خاك شـو انـدر هـوا سـازد تـو را           

  ٤تر توسـ  دگي تقـدي  قلزمي؟ پاينـ    تر توسـ  تنـدگي تقـدي   شبنمي؟ اف 
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  ١٦٠  قند پارسي

  

 فو برتري آن بر تعقّل و تفلس) و تعبيرات گوناگون آن(» عشق و محبت«ع موضو
يكي از موضوعات مفصّل رومي و اقبال است و هزارها بيت و صدها بيان دلپذير آنان 

  …پيرامون همين مضمون مشهود است
  



  موالنا و سماع  ١٦١

  

  ♦موالنا و سماع
  ∗ابوالقاسم تفضّلي

دان و يمر.  استيدرگاه با عظمت اله  به موالناي آذرماه است، شب عروج روحان٢٦
 و رقص و چرخ يشاد  بهرند،يگ ي را جشن مين شبيها، چن عاشقان موالنا در طول قرن

ه ي هدانياران و همنواي  به،ينيرينقل و نبات و ش. پردازند ي ميافشان  و دستيکوبيو پا
ر يده دارند که پيرا عقيز. نامند يم» يشب عروس«ا ي» شب عرس«ن شب را يدهند، و ا يم

  .وسته استي پيمعشوق ازل  بهو مرادشان نمرده، بلکه
   خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوستيا

  مـزنـ بيـالـر و بـش پـيوـر کـ سيواـه به
ستاده است تا ورا ياه ار  بهدانست که دلدار آغوش گشاده و چشم يموالنا م

  .اد کردي ين شبيد شادمانه از چنيبا يپس م. رديدربرگ
 حضور يران براي آذر ماه، ده هزار نفر از سراسر جهان، از جمله ا٢٦ تا ١٩هر سال 

 شود، يب داده ميه ترتيمناسبت سالروز عروج موالنا، در شهر قون  به کهيدر مراسم سماع
  .کنند يار سفر ميآن د به

در .  بوديم سلجوقي عظي امپراطوريمفت. س بودم و مدرمعلّ. ه بودينا، فقموال
ش يکرد؛ ب يس مي، احکام فقه، فلسفه و حکمت و عرفان تدرقرآنر يکالس درسش تفس

 عظمت و ي، در منتهاي سالگ٣٨ن موالنا در يا همد داشت، امياز ده هزار شاگرد و مر
 گمنام يد موير سپيخواست خدا، با پ  بهايت و کمال فکرت، تصادفاً يشهرت و معروف

                                                   
 .است» والنا و سماعم« از مقاله ياين متن بخش  ♦

  .شناس و وكيل دادگستري پژوهشگر عرفان و مولوي  ∗

 



  ١٦٢  قند پارسي

  

ها  نن مالقات آيل اوةدربار. دار کردي ديزينام شمس تبر  بهيا شصت و چند ساله
  .ميپرداز يها نم آن  به هست کهيادي زيها تيروا

دار و بعد از چند روز خلوت و گفتگو ين است که پس از ديم است، اچه مسلّ آن
، در ي مفتيم و موالنا معلّيه، موالناي فقي، موالناس مدرين دو بزرگ، موالناين ايب

 د،يرس يوشش مگ  بهين که آهنگ موزوني و برزن و مدرسه، هميکوچه و بازار، در کو
رقص و چرخ   بهگفت و يم» يه«کوفت،  ين مي بر زميشد، پا يباره منقلب م کي به
کش طالکوبان را  موزون چي چرخ موالنا در بازار زرگران، با صدايماجرا. پرداخت يم

» يدل کو، دل کو«آهنگ   به چرخ زدنشين، ماجرايهمچن. ميا م و خواندهيا دهيهمه شن
ن غزل يچرخ زدن و ا  بهار شروع کردياخت يموالنا ب. فروخت ي که پوست آهو ميجوانک
  :سرودن

  !دل کو؟ دل کو؟ دل از کجا؟ عاشق و دل
  !لس و زرـا؟ مفـو؟ زر از کجـو؟ زر کـزر ک

ن دگرگون يه بزرگ چه گفت که او را چنين فقيا  به»يزيشمس تبر«داند  يکس نم
ن بحث يمن وارد ا. ران استي سماع، ايم است، موطن اصلچه مسلّ ساخت؟ آن

که االن در . ا آمديدن  بههرحال موالنا در بلخ  به.ا نهي بود يرانيشوم که موالنا ا ينم
ا چقدر ام. ه استيد، که االن در ترکيآرمجا   کرد در آنيه زندگيدر قون. افغانستان است

 زبان ما سرود و  بهها که موالنا تمام آثارش را يرانيم ما ايم، چقدر خوشبختيسعادتمند
  .زبان ما نوشت به

افتم، ين بار در مراسم سماع حضور يل اويکه براهجري شمسي  ١٣٥٥در آذرماه 
کردند و هنوز،  يگذشته، سماع مها و با همان آداب قرون  کنندگان با همان لباس سماع
ز يآم ز و عشقيخواندند و با اشعار شورانگ ي ميمثنو. دانستند ي ميها فارس  از آنيتعداد

ک نفر از ي يکنم، حتّ يک نفر، تکرار مي يا امروز، حتّام. زدند ير چرخ ميوان کبيد
  !داند ي نميکنندگان، فارس سماع

قت انتخاب شده ير طريعنوان پ  بهذکور اومان بعد از موالنا معموالً فرزندان و نوادگ
همچنان که در » آقا «يعنيم ي قديترک  بهينامند، چلپ يم» يچلب«ها را  شوند که آن يو م
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ا ي» حضرت آقا«ا ي» آقا«ند يگو يخ ميان و بزرگان و اقطاب و مشايروحان  بهران هم،يا
  .»سرکار آقا«

 و ي بود، فارسمحمد الدين  لنا جالکم مواليست و يکه نسل ب» ي چلبالدين جالل«
ک با آن ي نزديق دوستير توفيدانست و حق ي ميخوب  به راي و فرانسه و عربيسيانگل

او . درک کرده بودم» استانبول«و » هيقون«بزرگوار را داشتم و بارها مصاحبت او را در 
کا ي و امر بزرگ اروپاير شهرهايه و ساي مراسم سماع بود که در قونيسرپرست افتخار

م ي مفاهة درباريحات کامل و مشروحيغاز مراسم سماع، توض ش از آيشد، و پ يانجام م
، پسرش  هجري شمسي١٣٧٥سال پس از وفات او در . داد يو آداب و ارکان سماع م

 ياستانبول، برا  بهمي از سفرهايکيش در ين او شد، چند سال پي، جانش»يفاروق چلب«
 ير فعلي پين بار با فاروق چلبيل اوي دعوت شدم و براينالد منزل جالل  بهصرف شام

 را يمثنود و يدان ي ميا شما فارسيدم که آياز او پرس. دار کردميه ديقت مولويطر
ن انداخت و يي پاک سرشت، سرش را پايرو ب خوشن مرد مؤديد؟ ايد بخوانيتوان يم

  .ري جواب داد خيبا حالت شرمندگ
: ا گفتم کردم، امينزاکت يد جسارت و بي کنم و شايدار شتنيمن نتوانستم خو

ک يد يتوان ي نميد و حتّيدان ي نميغ است که فارسيد، دري موالنا هستةشما نو! زميعز
چ نگفت، از سالن يه. ديد و درک کنيزبان خود او بخوان  به بزرگوارتان راخط از اثر جد

بعد از چند . کردم يانه سئوال من گستاخيد چنيبا يد نميبا خود گفتم که شا. رون رفتيب
اق بازگشت، کنارم نشست، تا  بهک جلد کتاب و ضبط صوتي با يقه، فاروق چلبيدق

 آن ي ترکةهمراه ترجم  بهف،ي شريز، کتاب را که مثنوي ميضبط صوت را گذاشت رو
ف را که شخص ي شريمثنول بانه از من خواست تا هجده خط اومن داد و مؤد  بهبود

د بزرگوارش بخوانم و او  جيزبان اصل  بهف است،ي شريمثنووده و آغاز موالنا سر
رفتم و يطبعاً خواهش او را پذ. من و برکت در خانواده نگه دارديعنوان   بهضبط کند و

  .خواندم و ضبط شد
 يگر فارسي او، دي بعديها ست و دوم موالنا و احتماالً نسليافسوس که نسل ب

ه، يتوانند بخوانند و اصوالً در سراسر ترک ي موالنا را نميدانند و اشعار و آثار فارس ينم
زبان   بهر آثار موالنا راي و ساريوان کبيد و يمثنودان که بتوانند  يامروز تعداد افراد فارس
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هجري  ١٣٠٥را در سال يز. کند ين ده نفر تجاوز نمي بخوانند و فهم کنند از چنديفارس
ن الفبا و يگزين جاي التيه، الفبايب مجلس ترکيدستور آتاتورک و با تصو به کهشمسي 

حروف   گذشته که بايها ها و نوشته ت ترک با تمام کتاب شد، رابطه ملّيحروف عرب
  . قطع شديکلّ ه، بيا فارسي، يا عربي، يزبان ترک  به نوشته شده بود، خواهيعرب

دهم مفهوم و  يح مي من است ترجيان سخنريکه موضوع اصل» سماع «ةا دربارو ام
  :ديگو يد که ميرا از زبان خود موالنا بشنو» سماع «يمعنا

ــدل غر  غـام يدل پ  بـه انيـ ست؟ ز پنهانيسماع چ  ــهيب بيـ ــد زنامـ ــان آرام ابـ   شـ
  کام  بهدي و لب مطرب شکر رس  يکه از ن    ديـــآديددن پ در بـــيبـــجحـــالوت ع

  :د کهيگر گوي ديو در غزل
  تان دلـ گلسيوـاع سـمـ سدـ شيا رهـپنج

  رهـن پنجـير اـر سـان بـقـم دل عاشـشـچ
 مي عظيابـت حجـره، هسـن پنجـيه اـآه ک

  سرهيچ مگو اي خوش است هيروکه حجاب
  :ديگو  ميريوان کبيگر از دي ديو باز در غزل

ـ           انتظار است؟  يسبک بر جه، چه جا      قـرار اسـت     يسماع از بهـر جـان ب
ـ جا، تو با اند    نين ا يمش ـ جا کـه      برو آن  ياگر مرد   شيخـو ة  شي   ار اسـت  ي

ــا را ن  ــه او م ــد ک ــو باش ــدمگ   که مرد تشنه را با او چه کـار اسـت            خواه
ــ ــه پکـ ــدانيه نروانـ ــشيـ   سـت  اه عـار شيکه جان عشق را اند     شد ز آتـ

ف سماع يچرخ و سماع واداشت، در تعر  به هم، که موالنا رايزيشمس تبر
  :ديگو يم

شان را از عالم يسماع ا. شتر باشديردان را در سماع بت خدا، ميؤر  ويتجلّ”
. ونددي حق پيلقا  بهگر درون آرد وي ديها عالم  بهرون آورد وي خود بيهست

 آب رود، ي برگ است که بر روييف باشد و سبک، گويرقص مردان خدا، لط
  “…رون چون کاهياندرون کوه و صدهزار کوه، و ب

  د؟يچه آ  بهرقص کردن: دند کهي پرسي سهروردالدين خ شهابياز ش
 خواهد خود را از قفس ي که ميجان قصد باال کند همچو مرغ: خ گفتيش

اگر مرغ . زدي برانگيت کند، و قفس را از جامرغ جان قو. ديقفس تن مانع آ  دراندازد، به
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م بود، پس قفس بشکند و خود بپرديت، عظرا قو .ت ندارد، سرگردان شود و و اگر قو
  .خود بگرداندقفس با 

 موزون يا نوايدن شعر ي بزرگ ما، با شني از عرفايش، تعداديش از هزار سال پيب
 و دست يکوب يچرخ زدن و پا  بهآمدند و يوجد م  بهشدند و ي منقلب ميزيو دل انگ

افکندند و  ياز سر م) عمامه(پرداختند و گاه از شدت وجد و سماع، دستار  ي ميافشان
ختند و در يانگ يسماع برم  بهگر حاضران رايختند و دير ياشک م. ددنيدر يجامه بر تن م

ر يد ابوالخيخ ابوسعيشها  نن آيتر معروف. کردند يها سجده م آن  بهايدند يکش يآغوش م
  .سته استيز يش در خراسان ميبوده که حدود هزار سال پ

برده و کف  آسمان بااليسو هن بوده که کف دست راست را بيآداب سماع چن
. پرداختند يچرخ زدن م  بهحال نيآوردند و در ا ين ميين پايجانب زم بهدست چپ را رو

 يرازي شيخ سعديش  گفتند، ي ميها را که دست افشان ن آوردن دستييبردن و پاباال
  :ر کرده استير و تفسير تعبيصورت ز هب

ــت    ده حـاالن مـست  ي کـه شـور  ينـدان  ــص دس ــشانند در رق ــرا برف   چ
ــشا ــر دل از وارداتيد دريگــ ــات     بــ ــر کائن ــت ب ــر و دس ــشاند س   ف

ـ بـر   ص  ش بود رق  حالل   ت در اوسـ   يانش جـ  ينيکه هر آسـت     تاد دوسـ  ي
اردها کهکشان که در هر يلي است از گردش و چرخش ميزدن، نمود و نماد چرخ

  .اردها ستاره در گردش و چرخش هستنديليها م ک از آني
م ي عظيها ، با استفاده از تلسکوپيشناسان امروز د که ستارهيا دهيقطعاً خوانده و شن

 کشف يون سال نوريلياردها کهکشان و ستاره را تا عمق پنج ميليم» هابل« مثل ييفضا
ت فضا کشف نشده است و ين، هنوز عمق و نهايبا وجود ا. اند  کردهيبردار و عکس
د که يشا.  رواننديمقصد نامعلوم  بهن کهکشان و ستارگان، گردان و چرخانيهمه ا

دل و از راه کشف و شهود،  ة دي، با دمحمد الدين رفان بزرگ ما از جمله موالنا جاللعا
ده و حقارت ي گردان و روان را ديها ن کهکشانيعظمت و کثرت و رمز خلقت ا

هنگام وجد و سماع،   بهافته بودند وي را دريني ما مخلوقات زميزين و ناچي زميخاک کره
  .اند روردگار روان بودهجانب پ  بهوار هزنان و ذر چرخ

  :ديگو ير ميوان کبي از ديموالنا در غزل
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ـ        ي م يا  غلغله ــ   دل ةشنوم، روز و شب از قب ــد، دلةاز روش قبــ ــدمدو  گنبــ   ار شــ
  را کرد کـه پرگـار شـدم       طه م ن نق يتم ا گف  گفت مرا چرخ فلک، عاجزم از گردش تـو        

 وان شمسيدا ي ري کبوانيدز موالنا در ين و شورانگي آهنگيها بدون شک تمام غزل
 ر که امکان نداردي، در حال سماع و وجد سروده شده است، از جمله غزل زيزيتبر
  : سروده شده باشدي عرفاني و مستيخود يجز در حال ب به

ــا هــو   جانم، تتنـاهو، يـا هـو    من که مست از مي      فــارغ از کــون و مکــانم تتنــاهو، ي
ــو     چشم مستش چو بديدم، دلم از دست برفت        ــا ه ــاهو، ي ــم تتن ــشم فالن ــق چ   عاش
ــا هــو       گـاه در صـومعه بــا اهـل عبـادت همــدم     ــاهو، ي ــر مغــانم تتن ــاه در دي   گ

ــو      و تقدير هم از ذات من استتقديرم من به  ــا ه ــاهو، ي ــانم تتن ــر دو جه ــادر ه   ق
  کـه خورشـيد نهـانم، تتنـاهو، يـا هــو      زآن  نـد ا ه همـه انـوار مـن   ذر ه بـه  تن، ذر   تن به 
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  وان شمسي سخن عشق در ديصدا
  ∗دريا اورس

، ي اسالميفاق نظر عرفا و ادبااتّ  به، ديوان شمسكلياتا ي ديوان کبيربدون شک 
ک يط  توسيکنون در مورد عشق اله است که تاي شعركلياتن يباترين و زيتر بزرگ
اطر اثر خ  بهشتري بالدين  موالنا جالليکه شهرت جهان نيبا ا.  سروده شده استيآدم
قت و معرفت از يوان شمس هم نزد ارباب حقي دي است، ولمثنوي معنويدانش يجاو
 يگريوان شمس نام دي ديم روياگر بخواه.  برخودار استييار وااليگاه بسيجا
 يکه چند ساعت اي هر خواننده. مي بنام»يوان عشق و عاشقيد«م آن را يتوان يم، ميبگذار
 اصالً يگذار ن ناميند که در ايتواند بب  مييراحت  بهم را ورق بزند،ين کتاب عظيا
  . وجود ندارديا گونه اغراق و مبالغه چيه

د از حال و قال ي باز هم عشق را بايست، ولي نيکه درس عشق آموختن نيبا ا
 يم عشق و عاشق موالنا استاد مسلّيا هبيچ شايه يب. رت موالنا آموختضز حيانگ شگفت
جا که هستي  از آن. اند  نشستهي شاگردةرحلم  بهيش وي پين جهاني عاشقان اةهم. است

ر ي او بعد از هشتصد سال زي سخن عشق آسمانيعشق است، صدا از موالنا سراپا پر
  .ن انداز استين گنبد دوار هنوز هم طنيا

ا زبان آورده است، ام  بههرچند موالنا بارها و بارها بيزاري خود را از شعر و شاعري
کس مثل او در يتيم عشق را نسفته   او از عشق الهي سخن نگفته و هيچکس مانند هيچ
 ياندازة او با ماية شعر و شاعر  بهشاعري  هيچةتوان گفت که دل و سين  ميراحتي  به.است

  .خته نبوده استي آميقدر او با عشق و عاشق  بهيعارف چيسرشته نشده و روح و جان ه
                                                   

  .ـ جغرافيا، گروه زبان و ادب فارسي دانشگاه آنکارا، ترکيه يخدانشيار دانشکدة زبان و تار  ∗
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 عشق ةجز كلم  بهگويا. گويد  مياز عشق سخن وار والنا در تمام اشعارش ديوانهم
گرفته  چنان وجود او را فرا عشق خدا آن. چيزي در دل و جان و زبانش وجود ندارد

كند و چشمان او در همه چيز جز خدا   ميم او همين عشق الهي را ترنّةاست كه هر ذر
  .بنيد  را نمييزيچ

 ين عشق الهي از بازتاب هميياه م که با نشان دادن مثالين نوشتار بر آنيما در ا
قت عشق در احساسات يف و مقام و حقيم که تعرينيز حضرت موالنا، ببيان سحرآميب در

 شناخت صحيح و درستي  بهبراي رسيدن. ي نموده استو افکار و عقايد وي چگونه تجلّ
 ينت است مبي، عرفانيم که عرفان ويد بدانيز باي موالنا، قبل از همه چينش عرفانياز ب

ک عرفان يشتر يگر بي دةگفت  به وي الهةت و شور و حال و وجد و جذببر عشق و محب
  .ي است تا نظريعمل

ان عشق ينش جهان و آدمي آفري اصلةزي جمله موالنا معتقدند که انگآنه و از يصوف
ن روست که در مرکز عالم ياز ا. ده استيخاطر عشق آفر  بهز رايخدا همه چ. است
 يزيچ چي هير از ذات پاک خداوند متعال، هستيدر واقع غ. رديگ مي  عشق قراريهست

ن يبنابرا.  و عدم مطلقيچيک هياصل، عبارت است از   درءايست و اشيبذاته موجود ن
 در يريش مثل و نظيتوان برا ي است که نمي واحدي فقط و فقط خدا»هست مطلق«

م، يبر  مياديها  عنوان موجود از آن  به که ماييزهاي موالنا همان چةگفت  به.ر کردعالم تصو
ن يه بر ايخاطر صوف نيبد. قت مطلق ندارندي هستند هست نما و حقييها در واقع عدم
 ندارد، پس ي وجود اصليزيچ چير از او هي است و غيکي که خدا يباورند که مادام

 ن استدالليو از ا. ز در اوستيز با او است و همه چيز از اوست و همه چيهمه چ
 است يکيو چون خدا . رسند که خدا عشق است و عشق خداست  مييا جهين نتيچن هب

 خدا  به نسبتي که آدمين رو عشقياز هم.  استيکيعشق و عاشق و معشوق هم 
  .ورزد  ميذات خودش  بهگانه نسبتي ي است که خدايورزد، در واقع همان عشق مي

رسد،   مييگوش آدم به  هر نفس از چپ و راستين عشق الهيکه آواز ا نيبا ا
ق ي خود را از عالة که نفس اماريتنها کسان.  آن را بشنوديست صداي قادر نيهرکس
 اند، دهير از گوش سر خري غيگري خودشان گوش دير نموده و براي تطهيوي و دنيماد



  ق در ديوان شمسصداي سخن عش  ١٦٩

  

 از يکي ببرند و حضرت موالنا يت کامل آن را بشنوند و از آن لذّي پايتوانند صدا مي
  .ن انداز استين عشق هر نفس در گوش و هوش او طني اياست که صدا يآن کسان

  رسد از چپ و راست  ميهر نفس آواِز عشق
  اشا کراستـزِم تمـم عـروي  ميلکـف  بهاـم

برد   مي افالک بااليسو  به راين عشق است که آدمين باور است که هميموالنا بر ا
. دارد  ميمان شاد و خري عالميشگاه خدايگرداند و در پ  ميکيس ماليس و جليو ان

 بلکه آن جهان ،ين جهان فاني او نه اي از آن باالهاست و شهر اصليچراکه اصل آدم
  :ديگو  مين است کهيا.  استيقي و حقيباق

 مـاي ودهـلک بـاِر مـايم ي ودهـلک بـف  بهاـم
 جا رويم جمله که آن شهِر ماست باز همان

اش از روح  نندهي که آفريعنوان کس  بهن ويزم ي خدا در روةفيعنوان خل  بهيآدم
د، ين دو فراتر آيها برتر است و چون از ا ها و ملک ده است، از فلکيخودش در او دم

  . استيي خدايايمنزلش کبر
  زين دو چرا نگذريم منزِل ما کبرياسـت       خود ز فلک برتريم وز ملک افزونتـريم       

بلکه . ستي خاک نيرت از مشت فقط عبايکنند، آدم  ميرها تصو يکه بعض چنان
.  نشده استيگريموجود د چيب هي نصي دارد که در عالم هستييبها چنان گوهر گران

نات و ينش کاين روح، باعث آفرين مظهر ايتر  است و کامليآن گوهر پاک، روح انسان
است)ص(يد مصطٰفمفخر موجودات حضرت محم .  

  ت بار کنيد اين چه جاستبر چه فرود آمدي  گوهِر پـاک از کجـا عـالِم خـاک از کجـا       
ـ  وِت جـ  بخ   ١تان مـصطفاس  قافله ساالِر ما فخِر جهـ       ااِن کـار مـ    ا دادِن جـ   اِر مـ  ان ي
  موالنا راينش عرفاني است که بيار نغز و معروفي بسيها  از عزليکيات باال از ياب
ه در موالنا چ. ن شعرهاستي پر از اديوان شمسخوشبختانه . دهد  ميصراحت نشان به

ف کرده و ي مختلف عشق را تعري، بارها و بارها معانديوان شمس و چه در مثنوي
کران بودن حاالت عشق و  يخاطر ب  بهافته وي از عشق دست يديف جديتعر  بههربار
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  ١٧٠  قند پارسي

  

مثال در . ف کرديتوان تعر يده است که عشق را نميجه رسين نتي آخراالمر بديعاشق
  :ديگو  ميييجا

  ي بسينام و لقب دار، يِش هرکسي عشق پيا
  ١دوا يه درِد بـردم کـرت کـگيام دـن من دوش

  :وه استيم يدرد، مثل درخت ب ي بچون عشِق
  ٢زباني نرسد گوش هوس و جز به جز به  ود بـر ندهـد    درد ب  ق چو بي  ن عش سخ
. ل آفتابيچون آفتاب آمد دل. ديد از خود عشق پرسيقت عشق را بايت و حقيماه
  :ستست، کار پهلوانان اي کار نازکان ن،د که عشقيگو ي موقت عشق خودش آن

  عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس
   پسريت اـان اسـفش ِر درـو ابـتن چـق در گفـعش

  ستـياج نـش محتـون منـن و صد چـ ميانـترجم
   پسريان است اـود را ترجمـق خـق، عشـيدر حقا

  تــسـيـ نرمـازکاِن نــگان و نـتـق کاِر خفـشـع
  ٣رـ پسيت اـوان اسـلـردالن و پهـق کاِر پـشـع

  .دنيدن و چشيان شنيد تجربه شود، چون فرق است مي است که بايزيعشق چ
 ن عشقي سخن عشق ببيديکه شن  آنيا

 ٤دهــيالت دـده و کو حينـت بشـو حالـک
 نامع ي بي عقالنيها  عشق تمام سؤال و جوابد، در برابر محکيآ  مي عشقيوقت
  :شوند مي

  نمودي  ميبوالمعالي گشته بودي، فضل و حجت
  ٥تـالت کو جوابـؤ کو س،دـنک محک عشق آم
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  ق در ديوان شمسصداي سخن عش  ١٧١

  

د يگو  مي در گوش اوي نهانيها و هرکه با درد عشق بسازد و بسوزد، عشق سخن
  .ده استيها را نشن  قبالً آنيکس چيکه ه

  تـد و بگفـيق مرا دـدم عشـوانه شيدوش د
  گوـچ مـيدر هـه مـامـجزن ـره مـعـدم نـآم

  مـترس  ميز دگرـين از چـق مـ عشيگفتم ا
  چ مگوـيت دگر هـسير نـز دگـيت آن چـگف

   نهان خواهم گفتيها گوش تو سخن  بهمن
  ١چ مگوـيسر ه  به جز کهيسر بجنبان که بل

  :تواند بشناسد  مينش خود را فقط از راه عشقي آفري واقعيانسان، معنا
  عـشق انــدرون ز خـود برهيــد   جـان بــه    ببريـــدعـــشق جانـــان مـــرا ز جـــان

ــيد     قديم،ث است و عشق محد،که جان زان ــود آن نرسـ ــن در وجـ ــز ايـ   هرگـ
ــو ســنگ م  ــان چ ــشق جان ــاطيسغع ــ  ن ــهج ــا را ب ــشيد  ان م ــويش ک ــرب خ   قُ

  جان چو گـم شـد وجـود خـويش بديـد          بــاز جــان را ز خويــشتن گــم کــرد    
ــان     ــد ج ــود آم ــا خ ــاز ب ــد از آن ب ــد    بع ــد و در او پيچيــ ــشق آمــ   دام عــ
  هـــا از او برميـــد   جملـــه اخـــالص    شــــربتي دادش از حقيقــــت عــــشق

ــ  تق اســـشت عـــدايان بـــشن نـــايـــ ــ چيهـ ــس در نکـ ــش نتايهـ   ٢ديرسـ
ت خدا شامل حالش يعشق برسد، اگر دولت و عنا نيچند بکوشد تا بد هريآدم

  :ماند  ميبينص ينشود، باز هم از آن ب
  جز گشاد دل و هدايت نيـست         و عنايت نيستعشق جز دولت

  ٣ستت نيـ  شافعي را در او رواي      رده درس نکـ   ق را بوحنيفـ   عش
ميان آورده و   بهداند که آمدن دولت عشق انقالب بزرگي در وجود او  ميخوبي  بهموالنا
  :ديگو  مين روياز ا. ده استياو بخش  بهيا ات تازهيگرگون ساخته و حي ديکلّ  بهاو را

  ٤نده شدم يپا آمد و من دولت    عشق دولت  ه بدم خنده شـدم  يمرده بدم زنده شدم گر    
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  ١٧٢  قند پارسي

  

ل نموده و ير تبدينظ يک شاعر بي  به است که او راي آسمانةيمن هديو باز ه
کودکان کوچه و بازار کرده استةچي را بازين با وقارينش ادهسج :  

  يم کردية بزم و باده جوسر فتن  زاهد بودم ترانه گـويم کـردي       
ـ  ين بـا وقـ    نش ادهسج   ١م کـردي  ي کودکان کو  ةبازيچ  ديارم دي

*  
  ت و سرودـيـح و داد بـبيـو تسـق تـود عشـرب

 نودـه دل نشــوبـول و تــردم الحـي بکـسـب
  انـت زنـت عشق و دسـدم از دسـغزل سرا ش

  ٢بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چم بود
د خواب و ي گذر کرد، باي مجازيها د از عشقين عشق بايدست آوردن ا  بهيبرا

  :دي رسيقيعشق حق  بهخور را ترک نمود تا
  د ضررـق آمـمر، کز کوي عشـا شـه اين از عنايت

  …ق است انتهاـعشِق مجازي را گذر، بر عشق ح
  ر چوبين آن بودـشيـان بود شمـقي که بر انسـعش

  …تالـود چون آخر آيد ابـان شـق با رحمـآن عش
  نـوب و دام کـرِک حبـ کام کن، ترِکـدر عشق ت

  ٣اـر لقب نه بر جفکّـن، شـام کـنگ را زر نـر سـم
 در برابر عشق، مثال يز است، مثال آدمي چة است، عشق هميک امر کلّيعشق 
  :ماند  مي در برابر قلزم رايا جرعه

  اي هـزم و ما جرعـاي، او قل هـر کل، ما رقعـعشق ام
  اــه داللــتـرده اســا کـل آورده و مـيـد دلـاو ص

   اختر منخسف،قـعش ف، بيـق گردون مؤتلـاز عش
  ٤اه عشق الف چون دال از عشق گشته دال الف، بي
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  ق در ديوان شمسصداي سخن عش  ١٧٣

  

. ها را گمراه کند خواهد آن  ميزند و  ميشه راه رهروان عشق راي همي عقل آدميول
است را توان راِه ر ي دل گشاده نشود، نميد تا بنِد عقل از پايگو  ميخاطر موالنا نيبد
  :افتي دست يقيعشِق حق  بهکرد و دايپ

  ت اي پسرـقان اسـعقل بنِد ره روان و عاش
  ١است اي پسر عيان اندر ره عيان بشکن بند
*  

  زارهاـــق را گلــشــون عــرده خـــان پـيـدر م
  اــچون کاره ق بيـشـال عـمـا جـان را بـقـاشـع

  عقل گويد شش جهت حد است و بيرون راه نيست
  ام من بارها هـتـت و رفــسـد راه هــويـق گـشـع

  ردــاز کــري آغــاجـد و تــديـازاري بـل بـقـع
  …ازارهاـازاِر او بـوي بــده زان ســق ديـــشـع

  اـــه ه ذوقـــش را در درونـــاِن دردکـــقـاشـع
  اــــکارهــره دل را در درون انـــيــالِن تــاقـع

 نيست خار ا جزـدر فنــنه کاــد پا منــل گويـقـع
 ٢ـاارهـت آن خـس اَدر تُوــل را کانـقـد عـق گويـشـع

عقل و عشق باهم سازش . رسد  ميفلک هفتم  بهر کند، عشقي تدبيتا عقل در کار
  .کند  ميجا فرار کند، عشق از آن  ميييفرما  که عقل حکمييجا. ندارند

ــل م  ــقان عاق ــان عاش ــدر مي   خاصه در عشق چنين شيرين لقا       اي
ــبا   اندور بــادا عــاقالن از عاشــق   ــن از ص ــوي گلخ ــادا ب   دور ب

ــا   گر درآيد عـاقلي گـو راه نيـست         ــد عاشــقي صــد مرحب   ور درآي
  رفته باشد عشق تـا هفـتم سـما          عقــل تــا تــدبير و انديــشه کنــد
  رفته باشد عـشق بـر کـوه صـفا          عقل تا جويـد شـتر از بهـر حـج      

  ٣را بـرآ   شـع  عر و بـر   که گذر از ش     تم را گرفـ   عشق آمد اين دهـان    
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  ١٧٤  قند پارسي

  

 يها  که عشق بالييجا  عشق او است و هرةانداز  بهن جهان تنهاي در ايارزش آدم
  :ماند ي نمي عقل حسابگر باقي برايگر محلّيگستراند، د  ميخود را

  زين روي دل عاشق از عرش فزون باشد          که همان ارزي دان لرزي مي بر هرچه همي
  که وفاخواني آن مکر و فسون باشد وان را  آن را که شـفا دانـي درد تـو از آن باشـد             

  جا کـه جنـون باشـد       د آن هر عقل کجا پر     جاي که عشق آمد جان را چه محل باشد      آن
ـ       پ  دجــا گنق در دام کجــرغ دل عاشــســيم   ١رون باشـد  رواز چنين مرغي از کـون ب

 ميدست آن تسل  به از عشق، خود رايشناخت کامل  بهدنيحضرت موالنا با رس
  :افته استي جان ة خودش سرمي عشق را برايد که خاک کويگو ي مکند و مي

  دم سوي گل بگريختمـخويش را چون خار دي
 ختمـدم در شکر آميـخويش را چون سرکه دي

  دمـاق آمـريـي توــودم سـر بـر زهـ پةـکاس
  مـتـخـوان ريـدم در آب حيـري دردي بـساغ

   زدميـيٰسعت در ــودم دسـردرد بــ پةدــدي
  مـتـاي آويخ تهـش را در پخـدم خويـم دياـخ

  تمـيافان ـ جةرمـق را من سـخاِک کوي عش
  مـختـبي  ميه راـت سرمـتم در لطافـشَعر گش

  گويي ولي از خود مبين  ميعشق گويد راست
  ٢مـش من تو را انگيختـمن چو بادم تو چو آت

 يسو  بهوت از عالم الهوت و ملکي آدمير نزوليلحاظ نشان دادن س  بهريغزل ز
 يي را شهر عشقن غزل آن عوالم بااليموالنا در ا. ف استيبا و ظريار زيعالم ناسوت بس

 عشق يقيت حقيآورد و ماه  ميزبان  بهجا را دل سوزانه گشت بداننامد و آرزوي بر مي
  :دهد  ميرا شرح

  عشق مـن شـهري نديـدم     چو شهر   هـر شـهري دويـدم       سفر کـردم بـه    
ــستم ز او ــهر ندانـ ــدر آن شـ   ز نــاداني بــسي غربــت کــشيدم     ل قـ

  چريـدم   چو حيوان هـر گيـاهي مـي         رهـــا کـــردم چنـــان شکرســـتاني
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  ق در ديوان شمسصداي سخن عش  ١٧٥

  

ــنيدم     غيــر عــشق آواز دهــل بــود    بــه ــالم ش ــه در ع ــر آوازي ک   ه
ــل   ــالم ک ــل از ع ــگ ده ــدم    از آن بان ــاني اوفتيـ ــاي فـ ــدين دنيـ   بـ

ــان ــر ميـــان جـ ــان مجـ ــا جـ   پريـدم   پـا مـي     و بـي   پـر  چو دل بـي     دهـ
  چشيدم  لب مي  حلق و بي   چو گل بي    از آن باده که لطف و خنـده بخـشد        
ــ   ندا آمد ز عشق اي جان سـفر کـن           ــت ســرايي آفري ــه مــن محن   دمک
ــدم   بسي گفتم که من آن جـا نخـواهم         ــه دريـ ــدم و جامـ ــسي ناليـ   بـ

ــي   گريـزم   چنانک اکنـون ز رفـتن مـي        ــم م ــدن ه ــا آم ــدم از آن ج   رمي
  که من نزديک چون حبـل الوريـدم         بگفت اي جان برو هر جا که باشـي    

ــشو   هـا داد  فسون کرد و مرا بس عـشوه       ــسون و عـ ــدمة او را فـ   خريـ
   باشم من که من خـود ناپديـدم         هک  جهانـــد هـــان را بـــرفـــسون او ج

ـ  مز راهـ  ــ  ره کـرد  بـه  مرد وان گـاه ب ــيگ ــ ر از ره م ــي،مرفتن ــره  م   دمي
  ١جـا رسـيدم    قلم بشکست چون اين     لـيکن  جـا و   بگويم چـون رسـي آن     
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  ١٧٦  قند پارسي

  

  بيدل دهلويو تأملي در عرفان شمس تبريزي 
  ∗علي رضا قزوه

 سخني شگفت و زيبا دارد ، استاد دانشگاه سوربن فرانسه در باب عرفان،لويي ماسينيون
توان تعبير اين مستشرق هوشمند و  كه در حقيقت خاستگاه عرفان بيدل دهلوي را مي

  :اعتقاد ماسينيون به ،انديشمند دانست
 است و اين بذرها چنان وافي و كافي قرآنف در ن و تصوبذر حقيقي عرفا”
  .١“ اجنبي نشستةست كه نيازي نيست تا بر سر سفرا

ها و  فان معاصر وامدار انديشههاي عارفان و متصو بسياري از گفتارها و انديشه
ت و اين دو شخصي ستاگفتار عارفان و بزرگاني چون شمس تبريزي و بيدل دهلوي 

 يكديگر، بيشترين بهره را  بهاي نزديك  با شيوه،ر در عرفان ايران زمينيگانه و ناتكرا
 مقام عرفاني بيدل ،شايد در ايران. اند  و احاديث گرفتهقرآنتعبير لويي ماسينيون از  به

ي اقشار فرهيخته و اهل فرهنگ دهلوي كمتر در معرض نگاه و قضاوت مردم و حتّ
عرفانست كه كتاب منظومي با نام ا شاعراني ةمرا بيدل دهلوي از زقرارگرفته باشد، ام 

خصوص  هب ـ و در نثر شگفت و ارزشمند چهارعنصرش ،دارد و در جاي جاي اشعارش
ها  كند كه بسياري از آن  راز و رمزهاي عرفاني فراواني را بيان ميـ  نكاتةدر رسال

باشد  ميهاي شخصي وي ناب مبتني بر سير و سلوكر و انديشة ر و تفكّمحصول تدب. 
شمس تبريزي   بههاي رمزي اين عارف شاعر را بيش از همه شايد بتوان رازآميزي و نگاه

نزديكي فكر و   بههاي اين دو بزرگ گمان با سيري در انديشه نزديك دانست و بي

                                                   
  .نو  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهليمدير مركز تحقيقات فارسي رايزني  ∗
  .۲۴۴، ص ۱، جتاريخ فلسفه در جهان اسالم  .1

 



  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٧٧

  

برد و دريافت كه بيدل نيز در آثار و احوال شمس  توان پي دو ميانديشه و مسلك هر
  .بتي از اين عارف عاشق گرفته استات مثثيرأكاوش كرده است و ت
پوستي و كاستاندايي و  هاي وارداتي امروز از جمله عرفان سرخ بسياري از عرفان

نوعي نسخه بدل و طرح ژنريك   بهخواني و عرفان اوشويي و ساي بابايي دون
هاي  هوله سمناني و بيدل دهلوي و ديگراني هستند كه قلّهاي شمس و عالءالد انديشه

هاي  هي ما همين حرفتوج آيند و در اثر بي حساب مي  بهبلند عرفان اين سرزمينسر
ا پشتوانه  ام،اصل و نسب با مهر و امضاي شبه عارفان غربي و با رنگ و لعاب بيشتر با

رو شناخت عرفان بيدل و سيري دوباره در  از اين! رسد دست ما مي  بهداكمتر، مجد
ست كه بايد اي اعتقاد من يك ضرورت جد  بهبريزيهاي پررمز و راز شمس ت انديشه

  .ل كنندمأهوشمندان نقد و انديشمندان بنام در اين وادي ت
هايش در بازار كتاب كم رونق اين   عارف معاصر هندي كه اين روزها كتاب»اوشو«

 ،شود فراوان تجديد چاپ مينسبتاً سرزمين با شكل و شمايل گوناگون و در شمارگان 
ي هاي شمس تبريزي گرفته است و حتّ ثير را از انديشهأست كه بيشترين تااز كساني 
 آن هم در يك پمپ ،از پس اين همه سال ـده است كه روح شمس با او مدعي ش

ت خود و اين را از افتخارات خود و سند حقاني! سخن گفته استـ  بنزين در آمريكا
عا و شعبده پهلو اد  بهنظير اوشو بيشترهايي  عاها از آدماگرچه اين قبيل اد. دانسته است

ا نخستين وجه مشترك بزرگاني چون شمس و بيدل را بايد در همين  ام،زند مي
آن كه خواسته باشند از اين   بي،هايي ديد كه از آنان سرزده است ها و بزرگي كرامت
ي كرامتي كه نتيجه سبكي روح و رهاي. اي دست و پا كنند ها براي خود وجهه كرامت

دوي اين بزرگواران در شيوه و مرام و كه هر جسم آن بزرگان بوده است و جالب آن
 بلكه با كساني كه با دم زدن پي ،اند رخ نكشيده  بهها را  نه تنها اين كرامت،مكتب خود

. اند  مبارزه نيز برده،اند اي دست و پا كرده ها براي خود وجهه تراشي در پي از اين كرامت
ي كودكي از گويد كه حتّ عنصر خود از سبكي روحش مي  چهارةز رسالبيدل در جايي ا

گويد فهميدم كه از فرط سبكي پايم از زمين  شود و بيدل مي تماشايش دچار وحشت مي
از منظر بيدل و شمس كساني كه . گفتند  مي»شمس پرنده«شمس را نيز . كنده شده است



  ١٧٨  قند پارسي

  

بازان   جادوگران و شعبدهشان  مردودند و بسياري،عاي كشف و كرامت دارنداد
  :گويد  بيدل در رساله نكات مي،ها اين قبيل آدم  بهي در اعتراضحتّ. آخرالزمانند

 خود پرداز و اگر نفست اثري دارد، خرج ةگشاد عقد  به،اگر ناخنت رساست”
  “…جراحت خويش كن

هايي شگفت و با خلق و خويي خاص بودند و اين  شمس و بيدل هردو انسان
   :گويد شمس مي. انديشي از همان كودكي يار اين دو بوده است ري و متفاوتنگ متفاوت
بايد يا سيم، گفتمي اي كاش  ات مي  چرا دلتنگي؟ مگر جامه،خردي  بهمرا گفتند”

  ١“…اين جامه نيز كه دارم بستاندي
  :آورد نصر چنين ميبيدل نيز در چارع

رنگي بود و   بر توجه بي،رامتياز عجز و غرو  بي،فقير بيدل را آغاز بناي شعور”
  ٢“…فزود شوق نسبت آن حضور، هر نفس زدن بر حيرت مي

 ةعنوان كعب  بهدل  به در عرفان بيدل و شمس جايگاهي واال دارد و اين هردو»دل«
  .اند  اعتقادي خاص داشته،مراد و جايگاه راستين حضرت حق

  :گويد شمس در باب دل و جايگاه آن مي
آن خانه است و خداوند اين خانه است كه تا آن خانه بدان خداي كه خداوند ”
 در آن خانه درنيامده است و از آن روز كه اين خانه ،اند را بنا كردهـ  كعبه ـ
  ٣“… از اين خانه خالي نشده است،اند  را بنا كردهـ دل ـ

 و پژوهشگر تاجيك مرحوم »يان رپكا«فانه برخي از شرق شناسان چون سأمت
ين عينيصدرالد،بيدل   بهاعتقاد خود  بهي و نزديك با نگاهي سطحي و ماد
م و مسلماني وي از ظن خود بهشت و جهنّ  به باور بيدلةاند و در بار نگريسته

 ةي بسياري از منتقدان و اهل نظر نيز دربارحتّ. اند يار اين مرد باورمند شده
مله اند و ج م و اشتباه شدهپيامبر نيز دچار توه  به مفرط بيدلةعشق و عالق
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  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٧٩

  

گونه كه بايد   پيامبر گرامي اسالم را آنةباربسيار رمزآميز و عميق شمس در
  :اند كه گفت درك نكرده

  .“زيم طريق برادري نمي  به جز)ص(محمدمن با ”
 بيدل نيز مادر و پدر ،هگونه رقم خورد كه زندگاني يتيم مكّ     اش آن  بيدل نيز زندگاني  

لب وي ميرزا قلندر  الب او ميرزا ظريف بود وعبدالمطّ     را در كودكي از دست داد و ابوط       
ي بـودن رمـز و راز بـسياري    مي كه با وجود اُم دو اُ،و اين دو پيران طريقت بيدل بودند   

  .زدند دانستند و در جاده مسلماني و اعتقاد گام مي مي
  :سرايد كه آيا براستي شاعري كه بيتي اين گونه با محتوا و با اعتقاد مي

  تي و عدم نتوان جز نمـاز كـرد  در هس   ام و شيب ركوع و فنا سجود      شابت قي 
تواند نگاه مادي و   مي،شود  نمازش ترك نميـ يو در عدم حتّ ـكسي كه در هستي  

  د؟بهشت و جهنم داشته باش  بهباوري بي
ي در طور جد  بهي استعمار كه از چندين دهه اخيرهاي جد فانه يكي از پروژهسأمت

 ةست كه شهراهاي بزرگ و عارفان و بزرگاني  ت تخريب شخصي،استآن كار كرده 
اند و بيدل دهلوي در صف نخست اين جماعت  انديشي بوده پاكي و درستي و راست

هاي نارسا و خالف اخالق تا   از ساختن بيت،مزد  بهاست كه بسياري از پژوهشگران قلم
 ظلم از ناحيه تني چند ازخصوص اين  هب. اند شرح واژگونه ابيات بيدل غافل نشده

شان   كساني كه پس گردن،باشد اصطالح بيدل پژوهان پارسي زبان بسيار مشهود مي به
از . اند دمل دارد و از همان جماعتند كه بيدل و شمس بيشترين مبارزه را با آنان برده

بازنگري و كاويدن   بهرو شايسته است كه هوشمندترين منتقدان و پژوهشگران ما اين
كناري   به اين آثار راة آثار اين دو عارف بزرگ بپردازند و گرد پاشيده بر چهرةجينگن

  .بزنند و آن گوهر درخشان را در معرض قضاوت اهل فكر و انديشه قرار دهند
اين هردو اهل نقد و اهل زمان حال و مرد روزگار خويش بودند و با انتقاد سازنده 

غايت تلخ داشتند و   بهپروا و  هردو زباني بي، هردو مصلح بودند،دادند رهنمود مي
. خويش دشمن كرده بودند  شاهدبازان و كجروان را با،فضوالن ،بسياري از بيكاران

شمس در پاسخ مرداني كه حرف بزرگاني چون جنيد و بايزيد و ديگران را مدام بر زبان 
  :گويد راندند، مي مي



  ١٨٠  قند پارسي

  

 شما كه مردان ،ان خويش استگوييد سخنان مردان زم باري اينها كه شما مي”
  “روزگار خويشيد سخنانتان كو؟
  :گيرد سخره مي  بهگونه محتوا را اين بيدل نيز اين فضل فروشان بي

  اند ف كرده ّاين خران نام فضولي را تصو       پـرورد  ون مي كاري جن  در مزاج خلق، بي   
ي عربي مقهور نام و شـهرت و  ي در مواجهه با فيلسوف بزرگي چون ابن       شمس حتّ 

  :گويد پروا در باب وي مي نبود و بي
  .“ ولي در متابعت نيست،ستامرد بزرگي ”

تازد نيز متابعت را اصلي اساسي  ه نشينان دروغين ميچلّ  بهشمس در جايي ديگر كه
  :داند مي

  “ رسول اهللا هست؟محمدمتابعت   هيچ،نشيني و آن ذكر هآخر بنگر كه اين چلّ”
  :گويد و در جاي ديگر مي

باشند،   همچون زنان تازه زايمان كرده مي،اند ه پاي بر دامن كشيده كه در چلّآنها”
  “!اگر مردند از چله بيرون آيند

اي ظريف  با طعنهـ  كه اهل شاهد بازي بود  ـو يا در نقد آن عارف كرماني
  :گويد مي

  “!واسطه ببين  ماه را بي،گردن نداري  اگر دمل بر،بيني جمال ماه در طشت مي”
 با همين نگاه منتقدانه و شمسي در پاسخ شهرت طلبان دروغين و  نيز دقيقاًبيدل

  :گويد مدعيان بزرگي مي
  هـا   ت آماس د اين جمعي  خواه نشتري مي   كوس شهرت انتظاران بشكنم يا نشكنم     

هايي اين  پروايي بيدل در مواجهه با بزرگان خانقاه و پيران دروغين را در بيت بي
  :تماشا نشست به توان چنين رندانه مي

 تــال اسـحـش مــ ريـةلـسـلـم زدن سـرهـب
 …ست كه هم صحبت خرس و بزوميشم عمري

هاي چند  وجود آن كه اهل طريقت و مراقبه و اهل دل بود از گذاشتن كاله او با
عنصرش از اين ريا  ترك و بوقي و ريش انبوه پرهيز داشت و در جاي جاي چار

  :ها سخن گفته است ستيزي



  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٨١

  

  “!تراشـم  مينتراشم و جگر خلق  ريش خود ميمن  ”
 شمس و بيدل هردو اهل ،ها پروايي ها و بي گويي وجود اين قبيل برخوردها و حق با

.  بوده است»خيراالمور اوسطها« نبوي اعتدال و بر مبناي ة زيرا سير،تعديل نيز بودند
  :گويد بيدل در جايي مي

  رفاسـت هر امـر كمـال ع       به تعديل
اعتدال غذاست و اعتدال   بهصحت جسم«كند كه   نيز بازگو مي»تنكا« ةدر رسال

در عرفان بيدل اعتدال و موزون بودن مفهومي عميق و . »غذا شرط بر انجام عبادت
  :ژرف دارد

ــي آســرنــگ معدرك ني ــن   …هركه موزون نباشد انسان نيست      تسان ني
 نماز انيس ،نصرع چهارشهادت كتاب   به بودند وقرآنم هم شمس و هم بيدل معلّ
 اين نماز بوده است ،خصوص در سه سال آوارگي بيدل هو مونس بيدل بوده است و ب

مي  و معلّقرآنشمس نيز از راه تدريس  .رسيده است هاي بيدل مي داد تنهايي  بهكه
 بزرگترين دستگير ،زيست كه چون فقيران مي گذرانده است و هماره با آن روزگار مي

  !فقيران نيز بود
تري   عرفان تازه)ص(ي مصطٰفمحمددالمرسلين ان بيدل و شمس در باب سيعرف

  .ت تمام اعصار داراستست كه بيشترين حرف و پيام را براي بشرياعرفاني . ستا
  :گويد شمس مي

  ١اند كه پيامبر چه گفـت       دانسته راصحاب سِ 
  :از منظر بيدل

ت مطلق و  دشوارتر از ستايش ذا،شناخت حضرت ختمي مرتبت و نعت وي”
 دشوارتر ،رنگي بهار نكرد صفت محبوبي كه از كسوت رنگش غير از جمال بي

٢“…ت حقاز بيان كيفي  

                                                   
 .۱۳۰ ص ،مقاالت  .1

  .مقاالت  .2



  ١٨٢  قند پارسي

  

گفت و واژگان و   از خال و لب و لعل مي، عرفاني اگر بود،تا پيش از بيدل
 ، عقل، هوش، خيال،واژگاني چون وهم.  از نوعي ديگر است،اصطالحات شعر بيدل

  : بيدلقول  به… او و، من،آينه
ــ  آن مصطلحات مبتذل گشت كهن     ــاكن ــون باي ــد مع ــاني م   تسا دان

 محيط ،در بسياري از آثار عرفاني بيدل همچون طلسم حيرت، طور معرفت، عرفان
در عرفان . ي حضور دارد نعت رسول گرامي اسالم بسيار پررنگ و جد… و،اعظم
ي و ر عرفان بيدل چيزي جز تقٰوبيان ديگ  به!اي دارد ي و اخالق جايگاه ويژه تقٰو،بيدل

  .ي نبوده و نيستمحمداخالق 
بينايي   بهدانايي رسيدند و رسول اكرم  به انبياء در نزد حضرت حقةاز منظر بيدل هم

 چه در اين دنيا و چه در ،گفت ت خود ميماُ  بهيعني پيامبر ما هرچه را كه. رسيده بود
براستي . هاي بيدلي نيز هست  اساس نگاه، ظريفةهمين نكت!  همه را ديده بود،آن دنيا

اند؟  خطاب كرده ١ها شاعر آينهگويد تا جايي كه او را   مي»آيينه«چرا بيدل اين همه از 
قول   به.زيرا در اين آيينه او چيزي را ديده بود كه شاعران قبل از وي تنها شنيده بودند

  :خودش
  آيينه بياريد كـه ديـدار نويـسند       

  :دهد گونه زيبا داد سخن مي  ايني بيدل در باب تقٰو،»نكات« ة نوزدهم رسالةدر نكت
انضباط شرايط   به،دامن از لوث ظاهر چيدن  بهتقواي اهل دنيا منحصر است”

طلب درجات و   بهي منع نفس از شغل مناهيصوم و صالت و تقواي اهل عقٰب
نزه پاس ناموس ت  به بازداشتن دل از خطرات اسماء و صفات،،اهللا تقواي اهل

  “…ذات
  :همين دارد  بهاين ابيات پرمغر از بيدل در نعت پيامبر گرامي اسالم نيز اشاره

ــدا شـــد  ــام   زبـــانم قابـــل حمـــد خـ ــا ن ــدكــه ب آشــنا شــد )ص(محم  
  ٢تمدســ ه بــشامر نــد گــوهكــه آمــ  صدف در هم شكستم    چون عالم دو

                                                   
 .د رضا شفيعي كدكني پژوهشي در شعر بيدل دهلوي از دكتر محمها شاعر آيينهكتاب   .1
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  بيدل دهلوي و تأملي در عرفان شمس تبريزي  ١٨٣

  

  :گويد يا در جاي ديگر مي
ــد    انبيـــا صـــاحب دعـــوت بودنـــد ــت بودن ــي الف ــورت و معن   ص

ــال ــع  س ــر س ــر اث ــا ب ــاقه ــالق     ي وف ــق اخ ــد طري ــه دادن   عرض
  … آدم گشتي  ،ات محو شد   غولي  تيم گــشريوه مكــو زان شــا تــتــ

هم باور همين نكته اساسي و   بهشايد يكي ديگر از داليل نزديكي شمس و بيدل
 فانر اين دو انسان عارف و انديشمند باشد كه جهان امروز بيش از عربنايي در تفكّ زير
 تعليم و تربيت و انسان ة در جادقرآنم رو اين هردو معلّ اخالق نياز دارد و از همين به

رو بود كه آنان بيشتر از  ساالري مبتني بر خدانگري گام برداشتند و شايد از همين
  .هركس با پيران خانقاه و دراويش دروغين درافتادند

 ةاخالق است و آنان در جاد  بهفگونه كه رسالت پيامبران متص  همان،در كوتاه كالم
 عرفان اين دو انسان بزرگ نيز عرفاني مبتني ،اند  گام برداشته١»ٍميِظ عٍقلْ خٰيلع لَكنِا«
رو از منظر شمس و  از اين. ي و در راستاي دعوت انبياء بوده استمحمداخالق  بر

  !ي نبوده و نيستمحمد عرفان چيزي جز اخالق ،بيدل
  منابع

  .، مطبوعة نولکشورچهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر ظيمبيدل ع .١
اهتمام  ، بهمقاالت شمس تبريزي :داد الدين محمد بن ملك ، شمسشمس تبريزي .۲
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  .تاريخ فلسفه در جهان اسالم .۴
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  ١٨٤  قند پارسي

  

  هاي هندي در شعر موالنا واژه
  ∗سيد محمد يونس جعفري

 آيند ناچار از اسي براي تلفّظ حروفي كه در اول كلمات مينش مطابق اصول زبان
ها قابل  حرفي در ابتداي كلمات بدون آن يچه. ميها هست ا حركتيكاربردن صداها  به

طبق همين قاعده . تساكن محال اس قول معروف ابتداي به ست و بهيو قرائت ن تلفّظ
 كه كلمات هندي »اسكّره« يا »اسكره« ةالدين رومي هنگام استعمال واژ جالل موالنا
 ةكارگيري همزه مكسوره شده است و اين لفظ حالت مقلوب واژ ناچار از به، هستند

كنند  نيز تلفّظ مي) تاي كامي و واو مجهول به (»كتوره«ها  ست كه آن را هندي ا١»كسوره«
گرفته شده است كه ) فتح اول و سوم و نون غنّه به (٢»كنس«زبان سانسكريت ة اژو از و

د دانست و آن باي هندي كسوره ة واژريببنابراين اسكره را تع. باشد  ميفرغم معناي آن
 .كنند وان استفاده ميليجاي  ا جام است كه از آن بهيخورش خوري مثل معسكر  رفيظ

  نجاست و پاكي حساسيت خاصي نشانة دربار) آريا نژادهاصخصو به(هندوان 
 كنند كه دانند و از آن تنها كساني استفاده مي س ميجس خورده را نپغذاي . دهند مي
 هاي اعيان و همين علّت خدمتكاران در خانواده به. شوند  محسوب ميسجنظرشان ن به

 خود را براي مصرف هس خوردپكنند، غذاي   ميميزاشراف كه ظروف غذاخوري ت
  وتخوار هستند از دوستان و خويشاونداني كه از گوش اهيكساني كه گ. برند منزل مي به

                                                   
  .نو دانشيار بازنشستة فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي  ∗
1.  Kasora/Katora فوق حرف التين ةدر نوشت: يادآوري ـ »a« ،»e « و»o« ه و واو  برايفتحه، كسره، ضم

) فارسي است برابر با ضمه در زبان اردو  مجهول در زبان هندي وواو كه نتوضيح اي(گردد  استفاده ميمجهول 
»t«  و»n«اند كار رفته  براي تاي كامي و نون غنّه به.  

2.  Kansa.  

 



  هاي هندي در شعر موالنا واژه  ١٨٥

  

 هايي كه كنند در ظروفي از برگ درختان مثل سيني و پياله هاي مسكر استفاده مي نوشابه
 نمايند و همچنين براي شود، پذيرايي مي ها درست مي ها و خالل  تيغةوسيل مانند الله به

  سكورهةهمين علّت واژ  به.كنند بزرگ از ظروف برگي و سفالي استفاده ميهاي  مهماني
 الذكر را شود و پس از مرور زمان تنها ظروف سفالي فوق بر ظروف سفالي نيز اطالق مي

براي  ) جنگجويان و نظاميانةطبق(هاي آريايي نژاد  ناگفته نماند راجه. نامند  مي»سكوره«
  زيراند،خوربودند غذايشان را در ظروف طال ب خوردن مجاز شكاركردن و گوشت

 .گردد س نميجها اين فلز هيچ وقت ن عقيده آن به
ها براي   تلفّظ آن،هاي هندي كه داراي حرف نون غنّه هستند بعضي از واژه

 در بعضي موارد حذف »ن« بدين سبب اين حرف .زبانان مشكل است غيرهندي
را معموالً غيرهندي زبانان )  اول و نون غنّهفتح به (١»گنوار« ةواژ كه نچنا. گردد مي
 )نون غنّه به (٣»كانسه«اصل   هم در»كاسه«ة رسد واژ نظر مي به. نمايند مي تلفّظ ٢»گوار«

ها افتاده و حاال در  قبيل است كه پس از مرور زمان حرف نون غنّه از زبان بوده از اين
 نيز ٤»سكره«ه در فرهنگ معين  معناي اين واژكه نچنا. شود تلفّظ مي همه جا كاسه

 .قيدگرديده است
  استادة در مقال»هنر و مردم« ةكنم، در مجلّ جا بايد اين مطلب را هم اضافه در اين

 :ندا دهزير موالنا مورد بحث قرار دا  را در بيت»كنكار« ةجناب آقاي دكتر صادق كيا واژ
  كند كار مي  ون كنه چشقان  بر دل و جان عا      كنـد  يي كان كَنكار مـي  يا و دورجور و جف 
پژوهشگر بزرگ دخل و تصرف نمودم و علّت ناشيگري در معقوالت استاد  بنده به

ولي حاال . باشد  مي»كار كنده« متذكّر شدم كه اين واژه احتماالً مخفّف ٥اي مقاله و در

                                                   
1.  Ganvarتربيت  مرد دهاتي، آدم بي.  
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اپ رسيده چ به) ٣٠١-٧ ص( »هاي هندي در مطبوعات فارسي واژه«تحت عنوان ) ش ه ١٣٧٦ سال ،٦٠ ةارمش
  .دانم جا الزم نمي است لذا تكرار آن مطالب را در اين



  ١٨٦  قند پارسي

  

كه در كار بوده   يا كنس»كنسكار«ام و بر اين باورم، اين واژه دراصل  اشتباهم شده متوجه
چون حرف . دهد را مي) گر مثل زرگر، درودگر و مس(گر  سانسكريت معني مفرغ زبان

  مركّبةگردد لذا واژ  مبدل مي١« ه« ي بهرزبان سانسكريت در فارسي و همچنين د» س«
 گونه  و حاال بهتر است بيت را اينهكار درآمد شكل كنه به) مثل كشتكار (»كنسكار«

 :بخوانيم
 كند كار مي يي كه آن كنه يرجور و جفا و دو

 كند كار مي ون كنهچقان ـان عاشـبر دل و ج
 :گونه بايد معني كرد و اين بيت را اين

كند دل و جان عاشقان را چون  مي) گر مفرغ(يي كه آن كنسكار  ي و جفا و دوررجو
اي كه اكنون افغانستان  گمان اين است، كنسكاران از اهالي منطقه. شكافد مي اسكنه
و  بود حكّاكي نموده ه شدگري  ريختهيي را كهها شود، بودند و مجسمه مي ندهخوا

 .دادند صيقل مي

 »چاليش«واژه 
قبول  هم وف، صتنها از بعضي اسامي عربي مثل رق شكّي نيست فارسي و دري زبانان نه

نيز   بلكه در بعضي افعال هندي،اند مصادري مانند رقصيدن، فهميدن و قبوالندن ساخته
ها،  هيكي از همين واژ. اند هاي جديدي ساخته تصرف نموده در قالب زبان خود واژه

دري زبانان . باشد  مي٢»انَلْچ« هندي و حاصل مصدر از ة واژ»چال«.  است»چاليش«واژة 
اند و   را گرفته»چالش«مصدر   حاصل،اليدن ساخته و از آنچ/از اين واژه، مصدر چليدن

 :صورت آمده است اين علّت ضرورت شعري به النا بهاين كلمه در بيت مو
  ٣ش كـرد  اني از خرد حـالي    ناگه  اين نظر با آن نظر چاليش كرد      

 تاريخ در آخر اين نكته را نيز بايد اضافه نمود كه فارسي و دري زبانان تاكنون به
 شده قرمال هند مستشافراد اين خانواده چيني نژاد در  .اند  بذل توجه نفرموده٤ها كوشان

                                                   
  .مبدل شده است) قمر (»ماه«ارسي ف  به»ماس« زبان سانسكريت ة واژكه نچنا  .1
  .راه رفتن، گام زدن:  معني آنفتح اول و سكوندوم به  .2
  .١٢٥، ص ش ه ١٣٧٧، تابستان ٢ ة شمارگلستان ةفصلنام  .3
  .»كوشان«تحت مدخل ) اعالم(، جلد ششم فرهنگ معين رجوع شود به  .4



  هاي هندي در شعر موالنا واژه  ١٨٧

  

، ).م ٧٨-١٠١-٢(كنشكاي اول . طرف آسياي مركزي توسعه دادند جا خود را به و از آن
فرهنگ شرق  تنها مسلك بودا بلكه او نه. يديبوديسم گرا نخستين فرمانروايي بود كه به

اين قبيل  .داد  رواج،قي كه تحت سلطه او بودطنام هند كه زادگاه بوداست را نيز به
ها در  آن دولت. دندرساير مناطق ب  همراه خود به،ان وي كه هندي بودندها را ارتشي واژه

همان  گراييد و ارتشيان در انقراض  سومين فرمانرواي اين خانواده به١زمان واسوديو
 ت، اين دين مبين رافيا ها استيال وقتي كه اسالم بر آن سرزمين. ندشد مناطق ماندگار

 ، بلكه آن را در ايران،دست ندادند ازرا  خود  زندگية ولي فرهنگ و فلسف،پذيرفتند
. پذير نيست نمودند كه ديگر تفكيك خراسان بزرگ با دين اسالم چنان عجين ويژه در به

آورد كه آن را  وجود اي را به  فلسفه،آميزش پيشگامان اسالم و تازه مسلمانان اختالط و
نيز بايد تصريح نمود را كته جا اين ن در اين. ناميم تصوف يا تصوف اسالمي مي امروز

عربي تحت نفوذ  الدين ابن عربي جداست، زيرا محيي خراسان از تصوف ابن كه تصوف
يسم قرارگرفته است ئت و هندوشام، ولي تصوف خراسانيان تحت تأثير بودائي مسيحيان

كتاب   اگر.روم براي مقصود خود از همين مواد مايه و توشه برداشته است ايو ملّ
 فردوسي طوسي، سنايي ة مطالب بسياري دربار،فارسي ترجمه شود  بهها اريخ كوشانت

 .گردد  روشن مي،هام استب اةالدين رومي كه درپرد عطّار نيشابوري و جالل غزنوي،
  

                                                   
1.  Vasudeva.  



  ١٨٨  قند پارسي

  

  پرتو عشق در كالم موالنا
  ∗محمد عابد حسين

  عشق را خود صد زبـان ديگرسـت          گويم عشق از آن واالترست     هرچه
 سال در اين جهان زندگي نكرد و تا چهل ٦٨الدين محمد، بيش از  موالنا جالل

شعر گفتن لب نگشود، بلكه وجهة ديني و علمي او بر شور و شوقش   بهسالگي
 علّت  بهكه» تبريز شمس«روزي . وعظ و تدريس او رونقي داشتچربيد، و حوزة  مي

 هجري توجة ٦٣٨شد، در سال  خوانده مي» پرنده شمس«ي خويش، ها جهانگردي
استمرار در ذوق و كشف كشانيد و حقيقت قيل   بهموالنا را از استغراق در بحث و درس

ين درويش شوريده، در چهل سالگي تجلي آفتاب ا. كرد و قال مدرسه را بر وي نمايان
تالطم آورد كه موالنا   بهزد و درياي شوق و شور او را چنان آتش عشق در وجود موالنا
سماع و رقص و وجد پرداخت و شعرگفتن   بهگفت و مسند تدريس و فتوي را وداع

 همة خاندانش عالمان دين بودند، درس معلّم عشق، موالنا را چنان كه ناي با. ١آغازكرد
و در اين باب . جز سر نهاني ديگر تاب گفتن نداشت  بهي درونشها نساخت كه زبا
توان وي را يكي از پركارترين شاعران سدة هفتم هجري  رفت كه مي چنان پيش
  .٢كرد محسوب
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٨٩

  

هايي كه  جز نامه  بهنثر او اغلب تقرير و امال است،. آثار موالنا شامل نظم و نثر است
و ديگري » فيه ما فيه«مانده است؛ يكي   و تقرير باقي از امالچه آنخط وي بوده،   بهبيشتر

مجموعة نكاتي است كه موالنا در مجالس خويش » فيه ما فيه«. است» سبعه مجالس«
اما . نمايد اين همة مقاالت، كيفيات عرفاني و اخالقي را ابراز مي. شرح داده است

شمس تبريزي بر منبر هاي موالنا است كه پيش از ظهور  نمونة انديشه» سبعه مجالس«
 دارد و يتاين مجالس در تحقيق سرگذشت روحانِي موالنا خيلي اهم. كرده است بيان
باشد كه بيشتر  مثنويات، غزليات و رباعيات مي: مانده است؛ شامل شعر باقي  بهچه آن
خودي پديدآمده و اين اشعاري كه   در حال جذب و وجد و سرمستي و بيها نآ

 و تمايالت موالنا ها دار تراوش فرين وي تراوش كرده است و آيينهمستقيماً از جان آ
خواهد دل تنگش   ميهرچهشود و  ع آزاد ميدر چنين حالت گوينده از تصنّ. ١باشد مي
  :گويد مي

  ٢آيينــه غمــاز نبــود چــون بــود      عشق خواهد كاين سخن بيرون بود     
 و هم بر فلسفه كند موالنا نه فيلسوف است نه شاعر، هم فلسفه را تحقير مي

دست مفتعلن مفتعلن نيز شكايت  شمارد و از انديشي را عبث مي  قافيهكه نچنا. نازد مي
گويد و در آن  شعر مي. ٣اين همه، شور عشق، او را هم فلسفي كرده است با. كند مي

كند و در آن  هاي فكر و بيان خاص، استدالل مي شيوه هاي فلسفي، خود را با انديشه
دست وزن   بهگذارد كه خويشتن را ه، وجود خود را فروگرفته است و نمي انديشتوفان

كشد و  دنيال خويش مي  بهرود و وزن و قافيه را هم خودش پيش مي. و قافيه بسپارد
اين انديشه از استغراق .  از عقل جلوه داردترسبب در اشعار موالنا روح خيلي زياد بدين

اق است كه وجود او را از عشق خالق و همين استغر. او در وجود حق حكايت دارد
اين فكر وحدت نزد وي مانند فكر . كند مخلوق پر و در درياي وحدت غرق مي

 وي چه آن. نظري نيست، بلكه امري ذوقي و شهودي خاص موالنا است» عربي ابن«
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  ١٩٠  قند پارسي

  

همة كاينات است كه در طي آن  كند احساس و كشف اتحاد و اتصال انسان با بيان مي
برد و  مي اين حجابات وحدت و كثرت را ازبين. بيند جود حق چيزي نميعارف جز و

شود و از هستي او  مثل يك آهن تفته كه جز آتش نام ديگر ندارد، وي نيز عين حق مي
رسد،  فكر وحدت مي  بهچند از راه كشف و شهود گونه، هر بدين. ماند نمي نشاني باقي

ست كه راه جا نن و خدا را پركند، و از ايوحدت او چنان نيست كه فاصلة بين انسااما 
داند كه جامع صورت و  موالنا آن كسي را مرد كامل مي. شود عربي جدا مي وي از ابن

دهد   كه وسيلة تهذيب و رياضت نفس است، اهميت خاص ميشريعت  بهمعني باشد و
آيد كه  حقيقت حاصل  بهشريعت و سير در طريقت، نيل  بهكگويد كه از راه تمس و مي

كند  اين همه جوهر شريعت و طريقت را از عشق عبارت مي با. همان هدف اصلي است
رترين عامل در تهذيب نفس  دل است، مؤثّيت را كه سبب تزكيه و تربمحبتو 
ي ماست و بدون اين داروي ها اين عشق كه در واقع دواي جمله علّتاما . شمارد مي

  :داند زاده اصلي معشوق ميرود،   ازبين نمييتعشق، علِّت بشر
  ١ي مـا هـا  علّـت اي طبيب جمله     شاد باش اي عشق پرسوداي مـا  

*  
  ٢ت و مذهب خداسـت    عاشقان را ملّ     جداسـت  ها  نملّت عشق از همه دي    
بينيم عشق   ميچه انچن. كند مذاق اهل معرفت بررسي مي  بهموالنا مسايل عشق را

اوالً نظر وي دربارة عشق، ثانياً . گيرد ميدر كالم موالنا از چند جهت مورد بحث قرار 
  .مراتب عقل و عشق و ثالثاً صفات و حاالت عشق

دربارة عشق صوفيان بسيار سخن دارد، كه احصاي آن مطالب در اين صفحات 
  :محدود ممكن نيست

  ٣اي  چند گنجد قسمت يك روزه      اي گـر بريــزي بحــر را در كــوزه 
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٩١

  

ماخوذ است و آن گياهي است كه بر تنه هر فرمايد كه عشق از عشقه  شيخ مينا مي
پس عشق بر هر . باشد پيچد آن را خشك سازد و خود آن تر و تازه مي درختي كه مي

سازد و دل  تني كه درآيد غيرمحبوب را خشك كند و محوگرداند و آن تن را ضعيف مي
  .گرداند و روح را منور مي

  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق
  .“١ست، نه مذموم است و نه محمودعشق جنون الهي ا”

  .٢“عشق دولتخانة دو جهان است”: گويد عطار مي
  :موالنا گويد

  عشق را خود صد زبان ديگرسـت        هرچه گويم عشق ازان واالترست    
  ٣ تـن را در جنـون      چون درآرد كلّ    سـكون   قـرار بـي     عشق شنگ بـي   
ارت است عشق مجازي عب. يكي مجازي و ديگري حقيقي: عشق بر دوگونه است

 كه نموالنا عقيده دارد كه عشق مجازي گذرگاه عشِق حقيقي است؛ چنا. از عشق صوري
. شود فعاشق حقيقي نبايد در راه عشق مجازي متوقّاما . “حلقيقةًا ةالمجاز قنطر”اند  گفته

  :معنا برسد  بهجان بگذرد و ي بيها جهد بايد كرد تا از صورت
ـ    عاشق تصوير و وهم و خويشتن       ٤ود از عاشـقان ذوالمـنن     كي ب
  كـشد   آن مجازش تا حقيقت مي      عاشق آن وهم اگر صـادق بـود      

پسر   به يك مرد مجاهد براي تمرينكه نعشق مجازي مانند يك خدنگ است؛ چنا
اي  وسيلة مهارت بيابد و استاد فن بشود، تا وقتي كه معركه دهد تا بدين خودش مي

موالنا همه جا . مقصود برسد  بهت گيرد تاآيد، شمشير اصلي براي غزا در دس درپيش
گويد كه اصِل عشق، نام  مي. داند كند و او را ناپايدار مي عشق صوري را نكوهش مي

شود،  وصال يار آتش آن سرد مي هر آن عشقي كه با. است طلب دايم و تپش ناتمام را
 در كه نتعلّق ندارد؛ چنا عشق هيچ  بهدر حقيقت عشق نيست، بلكه آن هوس است كه
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  ١٩٢  قند پارسي

  

خوردن آن شربت كه  وقتي كه زرگر زيبا روي با. يابيم مي» زرگر و كنيزك«حكايت 
سبب در دل كنيزك اندك اندك  گردد و بدين سازد، زرد رو و ناخوش مي طبيب الهي مي

شود كه عشق مجازي   كشف ميجا ناز اي. رسد پايان مي  بهشود و مهر زرگر سرد مي
  :اصل نيست

  ١عشق نبود عاقبت ننگي بود      ي بـود  هايي كز پي رنگ     عشق
*  

  ٢دار  عشق را بر حي جان افزاي       عشق بـر مـرده نباشـد پايـدار        
 عشق )ع(يوسف ها به بينيم كه زليخا سال  و زليخا مي)ع(همين طور در حكايت يوسف

  :ورزيد تا روزي كه دل از وي برگرفت و قدم در راه عشق خدا گذارد
 ها الـد سـمف آـر يوسـدا بـتـعشق زليخا اب

 ٣كرد بر يوسف قفا شد آخر آن عشق خدا مي
 معشوق معشوقي شايد كه پايدار باشد، ورنه عشق با ورزي با گويد كه عشق موالنا مي

  :كند كه ناپايدار هيچ برندهد، سپس توصيه مي
   مرده سوي ما آينده نيـست      كه  نچو   عشق مردگان پاينده نيست    كه  نآ ز

  سـت   فزايـت سـاقي     و از شراب جان     سـت   عشق آن زنده گزين كو بـاقي      
  يافتنـــد از عـــشق او كـــار و كيـــا  عــشق آن بگــزين كــه جملــه انبيــا
  ٤تــر غنچـه تـازه   هـر دمـي باشــد ز    عـــشق زنـــده در روان و در بـــصر
معرفت آن   بهكرد و توان اين حقيقت را كشف پرسش اين است كه چگونه مي

، تنها از طريق معرفت شهودي ممكن حيطة حقيقت  بهگويد كه ورود رسيد؟ موالنا مي
هاي هستي شناختي و  شود كه ذهن ما از حوزه بخش مي گاه نتيجه است، و اين كار آن

دهد كه عاشق اگر صادق و از شوايب  موالنا از سر تأمل پاسخ مي. گذرد دنياي مادي مي
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٩٣

  

رسد،  ميحاد اتّ  بهشود و در نهايت كمال باشد، در آن لحظه معشوق بر او عاشق مي پاك
  :بندد اين كار بدون توفيق الهي صورت نمياما 

   شمر كز كوي عشق آمد حذرها اين از عنايت
  ١ست انتها عشق مجازي را گذر بر عشق حق

  اي ديگر در برخورد عقل و عشق نكته
عطار و سنايي و رومي و عراقي، اين موضوع را مورد بحث : بيشتر شاعران بزرگ، مانند

ديگر  يكي مشترك با:  استيتگويند كه انسان داراي دو نوع قابل مي. اند داده قرار
: فرمايد  خداي متعال ميكه ن خاص انسان است؛ چنايتموجودات، و ديگري قابل

»اجلبال فابني ان حيملنها و اشفقن منها و محلها  االرض و عرضنا االمانةَ علي السموات و اان
. خواند  را فيض مستقيم مييتلدين كبري اين قابلا نجم. ٢»االنسان، انه كان ظلوماً جهوالً
پذيرفتن اين فيض مستعد است، ولي سعادت آن، همه   بهاو معتقد است كه انسان مطلقاً

 خالف نوِر عقل كه هر انسان از آن فيض برخوردار است، ولي  بهاند، كس را نداده
  :والنا گويدم. تعالي رسيد شناخت و معرفت حق هتوان ب ياري نور عقل نمي به

ــت    سـت  عقل تو دستور و مغلوب هـوي   ــزن راه خداس ــودت ره   ٣در وج
ــل ــل دو عق   كه در آموزي چـو در مكتـب صـبي       ل مكــسبيســت او عق

  حفــظ آن گــران ليــك تــو باشــي ز  عقل تـو افـزون شـود بـر ديگـران          
ــود  ــزدان ب ــشمة آن در  عقــل ديگــر بخــشش ي ــود   چ ــان ب ــان ج   ٤مي

  :گونه استگويند عقل بر دو عارفان مي
يكي عقل جزوي كه حوزة عملش عالم محسوس است و اين مجابي است كه 

  :دارد مي سالك را از سير الي اهللا باز
ــديش را   ــل دورانـ ــودم عقـ   ٥ين ديوانه سازم خـويش را     ا بعد از   آزمـ
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  ١٩٤  قند پارسي

  

ي است كه از عالم محسوس جداست و در اصالح سالكان همان دومي عقل كلّ
 خاص كساني است كه در آتش عشق خداوندي فنا مرتبة وحدت است و سير الي اهللا

  :بندد  رخت برميجا نند، عقل از آكاف كجا كه آتش عشق پرتو مي اند، هر شده
  ١جا گم شود گم اي رفيق       عقل آن   عاشق از حق چون غذا يابد رحيق      

*  
  ٢آفتـاب او چـه تـاب       سايه را با    عقل ساية حق بود، حق آفتـاب      

*  
ــل را آن  عـدم پس چه باشـد عـشق دريـاي       ــسته عق ــدم در شك ــا ق   ٣ج

*  
ــر  ــر خــود مگي ــل جــزوي را وزي   ٤عقل كلّ را سـاز اي سـلطان وزيـر           عق

*  
  ٥المنـون  عقل كلّـي ايمـن از ريـب         گـه نگـون     عقل جـزوي گـاه چيـره      

 عقل جزوي. باشد شد؛ عقل، شامل عقل جزوي و عقل كلّي مي  اشارهكه نچنا
محسوسات آميختگي  بدن عنصري است كه با ردارد و پيوسته د قعالم محسوس تعلّ به

فالسفه همين عقل را مورد نظر . كند مي  اشيا را دركيت و كميتدارد و كيف
ي منطقي حقيقت حاصل ها كمك عقل جزوي و استدالل  بهگويند كه اند و مي داده قرار
رسند و اين  مي علّت  بهامر نامعلوم و از معلول  بهاند كه از امر معلوم عيفالسفه مد. بشود

ها از فالسفة  اين همة عقيده. رساند انجام مي  بهي منطقيها ياري استدالل ههمه را ب
گويد كه  دهد و مي  را مورد انتقاد قرار ميها نارسطويي است كه موالنا با نيشخند اي

  :دارند برپاي چوبين گام برمي
ــشان   ــد و ن ــل تقلي ــزاران اه ــد ه ــان    ص ــي در گم ــيم وهم ــان ن   افكندش

ــشان   شــان ظــن تقليــد و اســتدالل كــه بــه ــر و بال ــه پ ــايم اســت و جمل   ق
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٩٥

  

ــود   ــوبين بـ ــتدالليان چـ ــاي اسـ   ١تمكـين بـود     پاي چوبين سخت بـي      پـ
ترين بخش شناخت است؛ زيرا كه عقل جزوي  و اين قوة ادراكي نزد موالنا نازل

تاً معرفتي كه نتيج. تواند برد اعيان اشيا راه نمي  بهكند و همواره در سطح اشيا حركت مي
پرداز مشهور  هابويعقوب سجستاني نظري. باشد شود، ناقص مي از عقل جزوي حاصل مي

گويد ف در اين معني ميتصو:  
سره  ي جسماني، يكها ي عنصري، صور و خصلتها نجوهرها، عناصر، بد”

  .“اند ي حقها حجاب
پوشاند و  موالنا عقيده دارد كه جسم نخستين حجاب است كه جوهر هستي را مي

 زندان روح ،صورت جسم بدين. دارد مي حقيقت جوهر هستي باز  بهشدن روح را از نايل
كند  لذا موالنا توصيه مي.  در اين اسارت جسماني امري محال استاست و معرفت حق

رفت و اين امر ممكن نيست مگر   جسم و بدن عنصري فراتر بايدكه از حد
در اسارت جسماني خويش دنياي محسوس را اعتبار آدمي . ناچيزشمردن و تكفير آن با
يابي  او براي دست. جويد هستي را در اين عالم عنصري مي» پنهان يتواقع«نهد و  مي

 عاِت رامش، جسم و حواس او رابندد و تنو  دل مي،قات جهان محسوستعلّ  بهاين امر
خورد و از تأمل در باب  يم نتيجتاً در لذات دنيوي غوطه. كشاند  ميها نجويي از آ بهره به

 راه خود را امارهافتد و عقل جزوي در همراهي نفس  در غفلت مي» پنهان يتواقع«اين 
  :كند مي گم

ــد  ــر بعيـ ــر گبـ ــوني هـ ــد     كفـــر و فرعـ ــد پدي ــل آم ــصان عق ــه از نق   جمل
  ٢مشتري مات زحـل شـد نحـس شـد           عقل كو مغلـوب نفـس، او نفـس شـد          

وي پيش از . ت وي در اين باب قابل توجيه استالنقد موالنا از عقل جزوي و تأم
الت بسيار ژرفش را در اين حوزه هاي عرفاني خويش بپردازد و تأم نظريه  بهآن كه

آموزش اصول حكمت و چون و چراهاي متافيزيِك اسالمي  ها به سامان بخشد، سال
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  ١٩٦  قند پارسي

  

رد انتقاد قات آن را در پيراية تمثيل مواين همه عقل جزوي و متعلّ با. ١پرداخته بود
ي گوناگون ها هر تمثيلي بيان همان يك امر واحد است كه در صورت. دهد مي قرار

روند كه  اي مي خانه  بهاند،  كه گاهي فيل نديدهها مثالً گروهي از آدم. ارايه فرموده است
هركس براي .  تاريك است و امكان مشاهدة فيل ناممكنهخان. دارد  وجودجا نآدر فيل 

رساند و  خرطوم حيوان مي  بهكسي دست. شود  داخل خانة تاريك ميدريافت حقيقت،
گويد كه  مالد و مي گوش حيوان مي  بهديگري دست. گويد كه فيل چون ناودان است مي

. يابد نهد و حيوان را يك تختي مي سومي دست بر پشت آن مي. فيل مانند بادبزن است
چيزي   بهدراك خاص خويش فيل رايابد و بنابر ا طور هركس عضوي از فيل را مي همين

  :موالنا گويد. دهد تشبيه مي
  شــنيد جــا مــي كــرد هــر فهــم آن مــي  رسـيد   جـزوي مـي     همچنين هريك بـه   

ــف دالــش يكــي آن  از نظرگـــه گفتـــشان شـــد مختلـــف  ــن ال   ٢لقــب داد اي
. ديگري متفاوت است هريكي با» نظرگه«دهد؛ زيرا كه  برابراين هريك نظري مي

  :دهد سپس موالنا اندرز مي
  ٣اختالف از گفتشان بيرون شـدي       در كف هريك اگـر شـمعي بـدي        

 توانند معرفتي محدود و سطحي و عقل جزوي فقط مي» حس«مبرهن است كه 
قل جزوي درآيد، عشق نيست، بلكه لذا عشقي كه در حوزة ادراك ع. انسان بدهد به

دهد، و علماً و حكماً اتفاق  عالم محسوس پيوند مي اي است كه عقل جزوي را با رشته
  .عاقل نيست تعالي معقول هيچ نظر دارند كه حق

تأمل در صور   بهجويد و درون هستي راه مي  بهي آن قوة ادراكي است كهعقل كلّاما 
دارد،  ه از قيدهاي حجابي كه در درون خودش وجودانسان بايد ك. پردازد نوعيه مي

 ديگر چيزي نيست، مگر همان تيرگي ماهيت ها اين حجاب. آرد خويشتن را بيرون
 مطمئنّهباشد و بر نفس   ميامارهجسماني آدم؛ يعني روح حيواني آدم كه عبارت از نفس 
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٩٧

  

 مانند مئنّهمطنفس .  نام ديگري است براي روح انسانيمطمئنّهدارد؛ نفس  سلطه
دارد و هنگامي  ميان برمي  را ازيتاسي شب حسها خورشيدي است كه تيرگي و حجاب

ترتيب روح  بدين. سازد ي نورش جوهر اشيا را پديدار ميها افشاند، شعاع كه پرتو مي
  :يابد  ميانساني خويشتن را در عالم كلّ

ــود  ــواني ب ــه در روح حي   ١نفس واحد روح انساني بـود       تفرق
 دهد كه ما امكان مي  به پيوسته است و اين عقل كل است كهعقل كلّ  بهمطمئنّهس نف

. آيد شناخت هستي نايل  بهكوشد تا در اين جريان عقل كل مي. حقيقت نزديك شويم به
جز   بهانساني كه مقهور روح حيواني و اختيار معرفتش در دست عقِل جزوي است،

متعال از  كمك خداي  بهانسان بعد از آن كههمين اما . درك محسوسات نصيبي ندارد
بردار خويش  شود و حواس را فرمان اي آن چيره ميراه زهد و رياضت بر جسم و قو

كند و از  مي» احد«سوي   به رويمطمئنّهگاه نفس  آن. كند  غلبه ميامارهسازد، بر نفس  مي
اين راه اما . كند يش را روشن و حقيقت پنهاني را پديدار ما باطل آدمي جوهر نوراني

» پير«يا » قطب«پرخطر را پيمودن آسان نيست، مگر تحت نظر صاحب واليتي كه 
راه حقيقت   بهكند، سپس تزكية نفس مريد قيام مي  بهمرشد كامل نخست. شود خوانده مي
ة عقل كل هرحال آدمي اگر از عطي  به.شود، تا مريد نور معرفت را دريابد راهنما مي
اين ترتيب   به.كند دارد، در عالم عقول نفوذ ميبراشد و بر راهي مستقيم گام برخوردار ب
 كند و اين نيستي و فنا، وي را  انسان كامل را در درياي وحدت فنا مي،عقل كلّ

نهد و  هنگامي كه عاشق در درياي وصال معشوق قدم مي. رساند معشوق مي به
كند و هستي معشوق از  مي ق گموار، نقد هستي خود را در نور جالل معشو پروانه

دو  ماند و با نمي آيد، آن وقت از عاشق جز نام باقي  بيرون مي»خمفيا كرتاً كنت«خفاي 
دهد و در حالت مستي و  دست مي شود، هستي مجازي خودش را از عالم بيگانه مي

  :ماند ست كه عقل سرگشته و حيران ميجا ناي. آيد خودي در رقص مي بي
  ٢سـت  و اندر آن هفتاد و دو ديوانگي       سـت    عـشق را بيگـانگي     با دو عالم  
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  ١٩٨  قند پارسي

  

 كه عشق جا ن عقل نيست و آو اين حقيقت است، جايي كه عشق فرودآيد، محلّ
  :موالنا گويد. خيمه زند بارگاه عقل نيست

ــقان  ــاقالن از عاشـ ــادا عـ ــادا بــوي گلخــن از صــبا     دور بـ   دور ب
  ١»مرحبـا  صـد «ي  ور درآيد عاشق    »راه نيـست «گر درآيد عاقلي گـو    

  :تر مطرح نموده است در يك غزل اين عنوان را روشن
راه نيست است و بيرونعقل گويد شش جهت حد   

  اـن بارهـام م هـتـت و رفـسـد راه هـويـق گـشـع
  نيستار ـز خـنا جـدر فـه كانـا منـد پـل گويـقـع

  ٢اـارهـت آن خـس اوـدر تـل را كانـعشق گويد عق
ل گلشن مبد  به است كه همه خارهاي اين وادي رامحبته تنها گويد ك موالنا مي

  : اصل سرماية حيات استمحبتبخشد؛ زيرا كه  كند و دردها را دارو مي مي
  هـا زريـن شـود       از محبت مـس     هـا شـيرين شـود       از محبت تلخ  

  از محبــت دردهــا شــافي شــود  از محبــت دردهــا صــافي شــود
  شـود  ل ميها م   محبت سركه وز    شـود   خارها گـل مـي     محبت از

  شـود   وز محبت بار بختـي مـي        شــود  مــيتختــي  داراز محبــت
  شود  وز محبت روضه گلخن مي      شـود   مي شن گل سجناز محبت   
  ٣شـود   وز محبت ديو حوري مي      شـود    مـي  نـار نـوري   از محبت   

  .كند بررسي مي  بهو در اين زمينه بسيار سخن است كه خوانندگان را دعوت
 بينيم كه كالم موالنا در اين باب مي.  در بيان صفات و حاالت عشق استجنبة سوم

زند، از  شور و عشقي كه در كالم موالنا موج مي.  است»واليوصف يدرك«مصداق  به
. انگيزد يابد و غوغاي هيجاني برمي حتماً يك شور دروني مي. حد بيان بيرون است

شود و  آغاز مي» ني«ه از بيان مثنوي مولوي در واقع يك سرگذشت روحاني است ك
شود، حكايت ديگر را در دنباله  يك حكايت كه دروي بيان مي. رسد پايان نمي  بهجا هيچ
خروشد  مثل سيل مي. رسد آخر نمي  بهة ناتمام تا پايان كتابگونه اين قصّ يابد و بدين مي
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  پرتو عشق در كالم موالنا  ١٩٩

  

كالم وي بلند، آورد و در اين حال  همراه مي  بهاي را در مسير خويش و هرگونه انديشه
جايي است كه   بهاين نيرو تا. گيرد شود و رنگ و حال ديگر مي پرشور و آسماني مي

زند، آسمان  افتد و جهان را برهم مي گاه جان عاشق دم برآرد، آتش در عالم مي هر
ها  ريزد، ني از جدايي گردد، كون و مكان درهم مي پا مي هشكافد، شوري در عالم ب مي

 خواند و در اين عالم وارفتگي  بلبل سر شاخ گل نغمة سرمدي عشق ميكند، حكايت مي
 در جا نآ. رود كه زمان وصالش طوالني و روزگار فراقش دور است سوي معشوق مي به

پايان او غوطه  گردد و شادان و فرحان اندر بحر بي حسن و جمال او حيران مي
ز عشق خداوندي چيزي در دل عاشق ج يابد ـ خورد، تا در عشق وي سامان مي مي
هاي دنيا بيزار  رنگ و بوي اين جهان در نزد وي هيچ است، عاشق از افسانه. ماند نمي
  :يك از اين چيزها در دل وي جاي ندارد هيچ. است

ــت   ــر آن، آن اوس ــه ه ــم ك   ١عقل و جان جاندار يك مرجان اوست        عاشــق آن
ح در پرتو تعليم عشق آموزد و رو گويد كه جان در مكتب عشق ادب مي موالنا مي

رسد كه بيرون از افالك و فارغ از  عالمي مي  بهماند و مي از كشاكش حرص و طمع باز
عالمي است . نيازي و بلند نظري است اين جهان، يك جهان بي. باشد كار ديگران مي

  :برتر و باالتر از همه چيزها
  كوه در رقـص آمـد و چـاالك شـد            جسم خاك از عشق بر افالك شـد       

  حرص و جمله عيبي پـاك شـد   او ز   عـشقي چـاك شـد    هر كرا جامـه ز    
ــه علّــت  باش اي عشق پـر سـوداي مـا         شاد ــا اي طبيــب جمل   ٢هــاي م
تاب و مضطرب است و اين اضطراب  سرچشمة خود بي  بهانساني براي وصل روح

» معشوق«و ذات خداوندي » عاشق«در اين عشق انسان . گويند را صوفيان عشق مي
  :اند يان كامل اين عشق را در پيراهن مجاز بيان كردهصوف. است

  ٣گفتـه آيـد در حـديث ديگـران       دلبران تر آن باشد كه سر     خوش
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

اين پيكر، جزو روح مطلق بود و   بهانساني قبل از آمدن موالنا عقيده دارد كه روح
از وقتي كه در عالم آب و گل آمده و . جز وصال و معرفت خداوندي كاري نداشت

  :زند تابانه فرياد مي وطن اصلي خويش بي  بهد پيكر انساني شده، براي بازگشتيمق
  ١كنـد   ها شكايت مـي     و از جدايي    كند  بشنو از ني چون حكايت مي     

رسد  گوش مرد و زن مي  بهاش چون تعبيركرده است كه ناله» ني« بهموالنا روح را
  :آورد گريه مي  به را همها نآ

  ٢انـد  از نفيرم مرد و زن ناليده    انـد   بريـده كز نيستان تا مرا ب    
. نياز بود گويد كه روح پيش از اين اسارت جسماني، از اعضا و جوارح بي موالنا مي

حقيقت نور واحد است و همچو آب  شمار، ولي در همچو آفتابي كه شعاعش گرچه بي
  :حقيقت آب واحد است هايش گرچه بسيار، ولي در زالل كه قطره

  ٣گره بوديم و صافي همچو آب       بي  ديم همچــو آفتــابيـك گهــر بــو 
. كند كه از آاليش دنيوي و زنگار مادي روح را مصون بايد داشت موالنا توصيه مي

  :تا نور معرفت الهي در وي منعكس بشود
  ٤پرشعاع نور خورشـيد خداسـت       آينه كز زنگ آاليـش جداسـت      

هنگامي كه . ن مأنوس استهركس بدان زبا. ه زبان عشق يك زبان جهاني استالبتّ
رسد، كالم وي چون نواي  دنياي شيفتگي مي  بهگذرد و شاعر از عالم اعتيادي درمي

رسد؛ ولي اين  ، از هر ملّت و قومي كه باشند، مييتگوش جان انسان  بهموسيقي دلپذير
  :تواند اندر بيان بگنجد نياز از شرح و بيان است و نمي چنين عشق، بي

  ٥عشق آيم خجل باشـم از آن       چون به   شق را شـرح و بيـان      هرچه گـويم عـ    
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اين شاعر بزرگ و عارف بلند پاية ما، آن قدر در عشق الهي مجذوب است و آن 
كند كه تاب بيان ندارد و خودش اين چنين  ت مياني كسب لذّدرجه از اين فيض رب
  :شمارد گويد و سزاوار صد آفرين مي عاشقاني را تبريك مي

  ١بـاد  جات مبارك از جا و مكان رستي آن       باد  اي دل سودات مبارك    اي عاشق شده 
. بينيم كه جهان موالنا، يك جهان علوي است كه جهان روح است گونه مي بدين

  :گويد كه مي. عشقش، عشق حقيقي است، بر همه چيز عاشق است
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست       

  :يندب در عالم وجود جز عشق چيزي نميوي 
  ٢فتـاد  ست كاندر مي   ا جوشش عشق   سـت كانـدر نـي فتـاد        ا آتش عشق 
كند  عاشقان چنين دعا ميو موالنا در حق:  

ــاد  نُه فلك مـر عاشـقان را بنـده بـاد        دولــت ايــن عاشــقان پاينــده ب
ــاد    ــبز ب ــقان سرس ــتان عاش   طوطي جان هم شكر خاينـده بـاد        بوس
ــشق  ــاقي ع ــاقي ب ــت س ــا قيام    آينـده بـاد    جام بر كف سـوي مـا        ت
ــاد  ــست ب ــد سرم ــا اب ــل دل ت ــي   بلب ــيوة عاشــق فريب ــار ش ــاي ي   ه
ــاد  ــده بـ ــقان تابنـ ــاب عاشـ   ٣كم مبـاد و هـر دم افزاينـده بـاد            آفتـ

 هاي خود را بينيم كه سراسر كالم موالنا گنجينة عشق است كه همة انديشه مي
چيز   هيچي گاه جز خدابيند و حتّ گاه خدا مي طبيعت را جلوه. حقيقت گنجانيده است به

  .دارد مي بيند و مدام در امواج فروغ وحدت خودش را غرق  نميتنائديگر در سراسر كا
  منابع

  . مجيدقرآن .١
رساله در تحقيق احوال و زندگاني : الزمان محمد حسن فروزانفر خراساني، بديع بديع .٢
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٣. سازمان انتشارات جاويدان، تهران، چاپ پنجم كاروان حلّه با: كوب، عبدالحسين ينزر ،
 . شه ١٣٦٢

، انتشارات گلشايي، تهران، چاپ اول االوليا ةتذكر: عطّار نيشابوري، فريدالدين محمد .٤
  . شه ١٣٦١

انضمام سيري در   به،كليات شمس تبريزي :الدين محمد مولوي  جالل بلخي، موالنا جالل .٥
 . شه ١٣٦٢دشتي از انتشارات پگاه، تهران،  ديوان شمس، علي
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   رادا سواميةانعكاس تفكّرات موالنا روم در وعظ و ارشادات عارفان  ٢٠٣

  

  رات موالنا رومانعكاس تفكّ
  سوامي  راداةدر وعظ و ارشادات عارفان

  ∗چندر شيكهر

اشكال گوناگون در فرهنگ غني و قديم و ديرپاي هند هميشه بوده است   بهتصوف
، »رشي«هاي  چون با نام يان و رهبرانايپيشو. هاي مختلف داشته باشد ممكن است نام

غيره هميشه براي فالح و بهبود جامعه و نيز  و» سنْت«، »مهاتما«، »سادهو«, »جوگي«
مردم تلقين و اندرز و پند ارشاد   بههاي مختلف شيوه  بهبراي رستگاري در آخرت

زماني كه تصوف اسالمي در هند معرفي گرديد مردم از آن استقبال و استفاده . اند فرموده
نفوذ تصوف اسالمي را  ميالدي ١٤-١٣هاي مردم از آغاز سدة  ها و سروده گفته. كردند

داس، چيتنيه مهاپربهو و صدها فرقة ديگر از  از كبير، گرونانك، تلسي. كند منعكس مي
 كشان رياضت. هاي خودشان را غني ساختند ارشادات صوفيان بزرگ اسالمي افكار و گفته
 و عطّار و حتّي حلّاجهاي موالنا و حافظ و  و عارفان غربي و شمال شرقي آموزش

  .اند هاي قديم هند را تطبيق داده حد كافي مطالعه و با سروده  بهينابوعلي س
ويژه در پنجاب نفوذ   بهميان عارفان و صوفيان غيراسالمي در منطقة شمالي هند در
از . زد بوده است اي روم مداوم زبانملّ  بهالدين محمد بلخي معروف  موالنا جاللمثنوي

سوامي گرفته تا گرو ساون سنگه و   راداي چون رهبران،ها گرونانك، مؤسس دين سيك
و منبع و , وفور استفاده  به موالنا روممثنويغيره همه از  كرپال سنگه و درشن سنگه و

سوامي نخست در شهر كانپور و  رادافرقة . اند مخرج بيانات و ارشادات خود قرار داده
 اشاعت و انتشار هاي آن در شهر بياس و دهلي سپس آگره تأسيس شد و بعداً شعبه
                                                   

  . فارسي دانشگاه دهلي، دهلياستاد  ∗

 



  ٢٠٤  قند پارسي

  

ها و  سوامي گفته رادااساس باورهاي . شعبه داراي يك پيشوا بوده است يافت و هر
باشد كه در كتب مقدس همة اديان تأكيد شده و مخاطب آن انساني است  سرودهايي مي

. كالم الهي گوش كند  بهشود و انسان بايد مداوم تعالي محسوب مي اي از حق كه جلوه
مشتركات تفكّرات در . ناميده شده است» پرنَوناديوگا« در اُوپانيشَاد همين كالم الهي
دهد و همين را  اي است كه جهانيان را مصدور از يك منبع قرار مي كتب مقدس پديده

  .باشند مي سوامي معتقد راداپيروان 
 شود و ترجمة آن زبان فارسي خوانده مي  به عيناًمثنويقابل توجه است كه اشعار 

ضمن توضيحات گوناگون ارشادات عارفان . آيد عمل مي  بهزبان ساده توسط خود گرو به
 مثالً. اند مردم براي بشردوستي و توحيد و نيكوكاري توصيه نموده  بهسوامي مدام رادا
اند  وقتي همه هم ريشه. ها يك ريشه دارند  انسانةنظر مهاراج بابا ساون سنگه جي هم به

كس را از  متعال هيچ اند و ايزد اي هم دارند يا همه بازتاب يك نور با يكديگر پيوند ويژه
آيند و از همديگر  ها با يكديگر كنار نمي چرا انسان. نور خود محروم نگذاشته است

 كسي كه.  دلي را آرامش بخشدكه نبايد انسان قلب داشته باشد و آ. گزينند دوري مي
نتيجه است و اشعار زير را از  ج وي بيكعبه براي حج رود، اما مردم آزار است ح به

  :آورند عنوان مثال مي  بهمثنوي
ــه ــهكعب ــي آذر اســتچــشم  ب   دل گــذرگاه جليــل اكبــر اســـت      خليل

  تـر اسـت  از هزاران كعبه يك دل به    ته حج اكبـر اسـ     دست آور ك    به دل
اصراركردند كه غير از توحيد و ايزد متعال عبادت و پرستش شيء ديگر را انجام 

  :دهند ين شعر مثال مي اغير از جهالت و ابلهي چيزي نيست و ازدادن 
ــ ــ هب ــن ــام او ك ــه او ن   بهر نامي كه خواني سـر بـرآرد        داردامي ن

اما پيشواياني . باشد ن مياياهاي پيشو هدف همة اديان يكي است تفاوت در ساخته
و امتياز يا وقت بين هندو و مسلمان، سيك و عيسوي تفاوت  شناسند هيچ كه حق را مي

  :فرقي قايل نيستند و عارفان و ذكر كنندگان بايد مساعي وصل باشند نه فصل
  ني براي فصل كردن آمدي      تو براي وصل كردن آمدي     
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راهنمايي مداوم براي نيكوكاري ) مذهب عارفان(» متْ سنْت«هدف تصوف يا 
» سنْت«رصتي؛ توان فهميد و آن نيز تنها در يك ف هاي اصلي جهان را مي هدف. است

  .گردد يعني مذهب؛ هالك مي» متْ«يعني عارف، 
وضوح   بههاي موالنا سوامي توسط سروده رادا» سنْت متْ«مقام گُرو يا استاد در 

  :روشن است
   شـناس توفانن خلق را  صحبت اي   بان شناس   هر دلي را نوح و كشتي     

. كند  و تلقين ميشناساند رهرو مي  بهاستاد يا گرو است كه طريقت تصوف را
سطحي بدون ترك  شود و آن تنها دل انسان است و هيچ ترين عنصري كه پيرو مي بزرگ
براي اثبات . يشرفت و تغيير مثبت و نتيجه را ممكن نيستپخودي نفس » من«كردن 

  :آرند اين موضوع شعر زير مذكور را دوباره مي
  تا نكنجند در دلت غير از خدا        نفي گردان از دل خود ما سوا      

ـ  ي كي يار گ   يتا تو    د يـار تـو    يـار باشـ    ياشو نب چ  ار تـو ردد ي
 زبان ساده و آسان است با توضيحات بيشتر  بهسوامي اين اشعار را كه راداعارفان 

زباني كه هم پندآموز و هم مورد عالقه و پسند مدام است . كنند ه ايراد ميزبان عام به
  :گويد موالنا در اين مورد مي

  ست ورنه آن محبوب من اابحج بي  ست اي محبوب منواز تاين حجاب 
گويند كه بابا ساون سنگه جي پسر كرپال سنگه جي بابا درشن سنگه جي را  مي
  :داد امر

گفتند زبان فارسي شيرين است و شيرين كام و . از بچگي فارسي ياد بگيرد”
هاي  زخم ه ببخش كن تا زبان شيرين مردم شيرين  بهافزاتر بايد  شيرينمثنوي

  .١“دروني مردم كاِر مرهم را انجام دهد
ديني را تبليغ  يعني مذهب حق و راستي هيچ» متْ سنْت«قابل توجه است كه 

هدف انسان در دنيا , »متْ سنْت«طبق باورهاي . داند كند اما همة اديان را يكي مي نمي
بستگي و محوشدن » ايام« خودشان را بشناسند و از حجاب و چنگال ها ناين است كه آ
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هاي دنياي مادي دورمانده روي همين كره دنيا تا زماني كه مقدور است  در كشش
طرف ديگر   بهاند كه مردم را از يك طرف دريا اهل تصوف مثل ناخدايان. زندگي كنند

  .كند  ايمان و اعتقادات مسافران تفاوت نميها نبرند براي آ مي
 اشعار صوفيان ديگر اشعار موالنا اهميت دارد براي تصديق اين موضوع عالوه بر

  :مثالً شعرهاي زير
  وس بحـر معرفـت    در قفس محبـ     ن طاير قدسي صـفت آچيست روح  

ـ        رو ب   دمارت از عـــجـــر تهـــده بآمـــ   دم هدان سو باشـد او را دم ب
بين  مانند برهمن و كه خودش را ميانجيگر كه نيعني آنا» كَانِْديها كَرم«ايشان هميشه 
خوانند تا از افكار  شعر موالنا مي. اند گويد مانند حافظ سرزنش كرده انسان و خدا مي
شعر موالنا است كه. ت موجودشان را در اين هستي ناپايدار بفهمندآنان و مردم واقعي:  

  جز عشق او گزيدن جز ذكر او شنيدن  داني كه چيست دنيا دل از خدا بريدن
گيران دين بيرون  خواهيد از چنگال مزايده و مناقصه دهند كه اگر مي و هشدار مي
  :يدهاي واعظان كن وعظ  بهآييد پس گوش

 راي واعظان گر همه خواهيد پيوستن به
 بايد از دنيا و دين كردن شـما را انقطاع

يابي  هاي ديني بيشتر براي دست سوامي عبادت در عبادتگاه رادازيرا كه نزد عارفان 
بلكه تنها اوليا و صوفيان مركز عبادت حقيقي هستند،تر معنويي است و كمدنياي ماد  .

  :شود اين است شعر موالنا كه در اين ضمن خوانده مي
ــس ــدي هــسجم    خدا جا  نسجده گاهي جمله هست آ      ايــدرون اولت ان

*  

ـ  من نگنجم هيچ در بـاال و        گفت پيغمبر كه حق فرموده اسـت     ست پ
ـ   در دل مؤم   ـ    واهي ازان دل  را خـ  گر م   ن عجـب  ن بگنجم اي   بهـا طل

و گرو يعني راهنما موجب دهايي و نجات سالك است و اوست كه پيوسته براي 
كند و راهنما ظلّ خداي متعال است در اين نوع  پرستش، توحيد را توصيه مي

گويند  شعر زير كه مي. سوامي مجسم است راداموضوعات موالنا در ارشادات عارفان 
  :خورد چشم مي  بهسوامي راداهاي مرشدان  نزاع خوانده بود اكثر در وعظموالنا در حال 
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  چه داني تو كه در باطن چه شاهي همنشين دارد
يـن مـن مـنـگـر كـه پـاي آهـنـي دارمرخ زر  

هاي   عالوه بر گفتهها نسوامي هويدا است كه آ رادااز ارشادات رشدان يا گروهاي 
يعني منبعي كه (زبان ساده و مستقيم و رسا   به رامثنويبزرگان ديگر و كتب مقدس، 

 مثنويرساند و از  مي) كند شنونده شفاف و بدون قيل و قال منعكس مي  بهحرف دل را
دهند و  باشند وعظ مي هاي مادي و معنوي مي مردمي را كه پيوسته در چنگال قيل و قال
هر از پوست خودش خواهند كه جو كنند مي انسان را براي شناخت خودش تشويق مي

  :بيرون بيايد و اين شعر موالنا كه گفته
  يد در كمــد و شــزونــي آمــاز ف  يخويشتن نشناخت مسكين آدم   

دنيا هميشه در حال تحول و تغيير و واقعيت دنيا هميشه پنهان و هدف انسان 
  :هميشه نامعلوم است، ابيات موالنا است

ـ  آسـ   بـه  ري هـم  رغ تيز پ  و م ت   و تن زدي و نگفتي كه اين فغان ز كجا         ت  ر پـر  مان ب
  :كند ي ميو انسان با هدف نامعلوم مثل هميشه گريه و زار

 رنج در ماتم سراي خاك نيست راحت بي
 هاي تلخ دارد چون گالب خندة گل گريه

  :كه همين را گرو نانك گفته
ـ     ك دكْه نَانَ   ١سو سوكْهيا ِجس نَام آدهار      ساريـا سـب سنْ

كنند و از  ان در اسارت جهان مثل اسيري است، اما بعضي اُُسرا كه راهي پيدا ميانس
  .كنند انسان هم بايد براي خودش راه حق را پيدا كند و برود زندان فرار مي

موالنا از هفت ابدال است كه خداوند متعال براي آرامش بخشيدن » متْ سنْت«طبق 
است كه در فلسفه » اوتاد«واژة   بهنزديك» ابدال«واژة . مردم افسرده خاطر فرستاده بود

 معناي آن است كه هر زمان انحطاط و افسردگي خاطر در جامعه  بههندوييسم است
سوامي  رادارسد و موالنا در نزد مرشدان  مي رسد ابدالي بر روي زمين فرا ظهور مي به

  .همان جايگاه را دارد

                                                   
  .نام او برد ست كه پناه به ادنيا همه پر از رنج و الم؛ راحت آن: يعني  .1



  ٢٠٨  قند پارسي

  

  :شعر موالناست
  گر محك يابي ميان جان خويش       ضولايه پيـراي فـ   ه باشد سـ   ر ن گ

*  

ــ ور  را سرگشته دارد بانگ غـول     و  بس ت  ــن ــداني ره م ــرا تنه ــا ت   وشو پ
  :فهمد موالنا سروده بيند سريع حال دروني را مي و گرو ظاهر سالك را نمي

   بنگريم و حال رااما درون ر  ما برون را ننگريم و قال را
وامي كه در شهر آگره واقع است بر روي س راداترين مركز  ترين و قديم در بزرگ

 در جايگاه مركزي تاالر بزرگ آن از زمان مثنويهاي آن اشعار موالنا كنده و  ديواره
 مثنويهاي ديگر،  عالوه بر كتاب. كه جا داده شده استعنوان كتاب متبر  بهتأسيس
ذكور چندين ترجمه م. دان برگردانده شده زبان هندي براي سالكين غيرفارسي  بهموالنا

 ١٩٨٣سال   بهاي كه پيش بنده است ششمين بار بار تجديد چاپ شده است نسخه
اشعار .  مردم بخرند قيمت آن فقط چهار روپيه ثبت استكه ن براي آ،ميالدي چاپ شده

در آغاز كتاب يك . اند خطّ ناگري و سپس ترجمة آن را نوشته  بهزبان فارسي و  بهرا اول
اين ديباچه . اند زندگي آثار و كماالت و ارشادات موالنا تقرير كردهديباچه مفصّل دربارة 

. موالنا دارند  به صفحه است و از آن معلوم است كه چه قدر عالقه و بستگي٥١داراي 
زبان هندي برگردانده شد منظوم است و عاري از لطف   بهترجمة اشعار موالنا كه

  :زبان هندي  به مثل ترجمة اين شعر،نيست
ــ   نَه ديكَهين بول اَور چال     سنْت كَوي پــهر ــين اَنْتَ ــا ح   الر كَ

*  
ــالْ ب  نياوچ بِ يِتهانْ ب بو س  كَ ْ  جهو تُ رگُ ــكَ ــگُه ــن س   راوينب دور كَ

  :كه ترجمة شعر زير است
ـ    بو كه اس     راو  رون كشاند مر ت   يوز خطر ب    را وتادي رهاند مر ت

* 
  شَبد سنَو آؤ سرن همـاري    ِهين پكاري ابهياسِِي كو كَ  

  :اي است از بيت كه ترجمه
  انن آييـد يـك راه و نـش         م ويس  آورد كه هاي اي كاروان      بانگ مي 
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ويژه در عامه مردم هند از آن   به در هند ومثنويآيد كه مقام و ارزش  ين برمي ااز
 است و از قيد و بند دين جايگاهي كه در ادبيات فارسي هند منعكس شده خيلي باالتر

 مثنويمقام ارزنده . دست آورده است  بهاي هاي مردم جاي ويژه و ايمان گسسته در قلب
  :گويد ورت است كه مي مثل شعر وردس

And I have felt 
A presence that disturbs me 
With the joy 
Of elevated thoughts: a sense sublime 
Of some thing for more deeply interfused 
Whose dwelling is the light of seting suns 
And the round ocean, and the living air 
And the blue sky and in the mind of men. 

بوي . اند زبان فارسي نيز شعر سروده  بهسوامي مهاراج درشن سنگه رادااز رهبران 
  :گويد مي. خيزد شان بر ميشيريني زبان فارسي دورة ميانه هند از غزل اي

  ياد بخشش پيـر مغـان دل آبـاد اسـت          هب  يز جان من شـاد اسـت    ر ز لطف ساغر بر   
  نه هر كه تيشه بگيرد بدست فرهاد است         كه كوه كنـد پـاره جـوي شـير آرد          نه هر 

ـ , گهـي نظـاره بكـن    ـ    كه طرفه رونق ايـن اللـه         زار سـينة مــن هدان   اد اسـت  زار آب
ـ   ن بـي  ال زار م  ز ح  ـ    قبـض   به مدل  يپرسـ  ه مـي ان چـ  زب ـ ان ج ة يـك مهرب   تاد اسـ  لّ

* 
  اي واعظ، شبهه ره عشق است پرپيچ و خطر بي

  آيـد رأت رنـدانـه ميـولي آسـان شـود چون ج
  نـر درشـادش اگـدروار در يـر كردي قلنـس هب

  آيـد تابانه مي هم او در شـوق تو مجبـور و بي
غيره پر از اشعار   وجادة نور, متاع نور, رمنزل نو, تالش نوراش مانند  مايه آثار گران

  .كاربرده شده است بهفارسي و حتّي در شعر اردو نيز از تركيبات فارسي 
ويژة آثار موالنا بين افكار صوفيه هندي و   به ادبيات عرفاني فارسيكه نمختصر اي

 اين  وهيافت اسالمي نقش پلي داشته است و رشتة مشتركات توسط زبان فارسي انتشار
گرديد بلكه نقش زبان  است كه از دورة ميانه نه تنها زبان ادبيات عاليه محسوب مي

  .كرد  ايفا ميها واسطه را نيز براي گفتگوي تمدن
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  »رواناين«و » فنا «يقي تطبيبررس
   بودا، كارلوس كاستاندا و موالنايها در آموزه

  )بخش نخست(
  ∗ييايد ضيد عبدالحميس

مهمقد  
، ي تجربيها روش مدد  به قادر بود از راه حواس وي، آدميسنّت يشناس  معرفتيبر مبنا

كانت در معرفت ه يپس از نظر . ببرديت پيواقع  بهاء را چنان كه هست، بشناسد وياش
ن ي معلوم شد كه معرفت، دستاورد تعامل ع،افته استيرش عام ي از او پذبعد  كهيشناس

 دارد و ما ييها فتصر) ابژه (يي در موضوع شناسا،)سوژه(و ذهن است و عامل شناسا 
گونه كه هست  ت، آنيواقع  بهميتوان ي نم ما.اي اش»بود «م، نه بايوكار دارا سري اش»نمود« با
گر ما يعبارت د به. ميد، بشناسينما ي مگونه كه ت را آنيم واقعيتوان ي مم، بلكه تنهايسبر
  .»ها نومن«م نه با ي سروكار دار»ها فنومن« با

د و ي جدي براثر ظهور معرفت شناس،رسد كه در روزگار پست مدرن ي منظر به
ت و يجزم و كمرنگ شدن يتجرب يو متدها) Science(درهم شكسته شدن اقتدار علم 

، كه يمعنو  وي عرفانيها  مكتبي، راه براييابطال گرا  به در علوم و اكتفايياثبات گرا
  . خوانند، گشوده شده است ي م فراينيقي و يدرك شهود  بهانسان را

 و يديان توحي در كنار ادي عرفانيها ستمي مدرن و سيها تي معنوها، نيشبه د
 از يبرخ .اند ن را گستردهييغ و تبيتبل ده وبساطبازار آور  بهش راي متاع خو،يديرتوحيغ
 خود يخي كه در تداوم تاراند يني دي عرفانيها سنّتر از ثّأ متين مكاتب عرفانيا

                                                   
  .نو  ايران، دهليجمهوري اسالمي فرهنگ ةمسئول خان  ∗
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شه در يگر ري دي و برخاند دهيگزبرگر ي دي راه، خودي معرفتيها انيگسست از بن با
 . دارندينيردي و غيني ديها شفرضي فارغ از پيمعنو تفكّر/فضا  به انسان مدرنيازهاين

 عرفان ،سميبود( يستم عرفاني سه سيقي تطبيم با بررسيوشك ي من مقالهيدر ا
 يها  و آموزهها افتي دريت سلوك را برمبنايفرجام و غا ،)عرفان موالنا  ويسرخپوست

  .مي قرار دهيابي و ارزيمورد بررس ن سه مكتبيا
  ييعرفان بودا روانا درين
كه در زبان  ن واژهيا. ت جستجو كردينسكراد در زبان سي را با»رواناين« ة واژيها شهير
» خاموش شده «١ي سلبي، معنايث لغويشود، از ح يخوانده م) Nibbaina( بانهي، نيپال

) الف: شود ي مدهيقول د ن واژه دوي وجوه اشتقاق ايدر بررس. ٢همراه دارد  بهرا با خود
دن يدن، باد زدن و دمي وزيمعنا  به”va“و » نه «يمعنا به ”ni“ ن واژه مركب ازي اةشير

 يمعنا  بهاست كه ”nisvai“ اسم مفعول از فعل ”nirvaina“ ن صورتياست كه در ا
 خاموش شده، سرد شده و يمعنا به ”nirvaina“ خاموش شدن چراغ، آتش و امثال آن و

 يمعنا  به”nir“ ةن واژه مشتق از دو كلميدوم، ا براساس قول. فرونشسته است
ن صورت يكه در ا  و طلب استي شهوت، تشنگيمعنا  به”vaina“وگرداندن و ر

“nirvaina”٣ز از شهوت استي و پرهي دوريمعنا  به.  
  ييسلوك در عرفان بودا

ن خطا ينخست شود؛ ي مدهي از مخاطبان ديارين بسيدربر بودا،  تفکّفهم ج دريرادو اشتباه 
 سراسر يشناسند که معتقد است زندگ ي ميني بدبشمندي اند او راياريبسن است كه يا

                                                   
نيروانا چيزي را  شود سالك در وصول به منظور از معناي سلبي اين است كه براساس هردو قولي كه اشاره مي  .1

ور در وجود انسان با نيل  ، آن آتش شعله)ه استكه بيشتر مورد توج(دهد در قول نخست  از دست مي
چيز  ودي مطلق وجود انسان و زوال همه همانا و ناب»نيروانا«شود و وصول به  سرد و خاموش مي»نيروانا«به

اين خاموشي مساوي با ازبين رفتن تشنگي در وجود انسان و  اين معناست كه نيل به قول دوم نيز ناظر به. همان
عمق و وسعت  اگرچه نه به(اين روي گرداندن و پشت كردن نيز . د دوباره است منشأ زايش و تولّةسرچشم

دنيا و امور  نابودي چيز خاصي در وجود انسان است كه دلبستگي او را بهمتضمن ازبين رفتن و ) قول نخست
 Enc. of Religion and Religions, p.277: ك.براي پژوهش بيشتر در اين خصوص ر( .كند دنيوي زايل مي

2. Nirvana in Merriam - Webster's Encyclopedia of World Religion. 
  .٥٧٠، تهران، صبودا :پاشايي. ع  .3
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 و يالي خيا را وجودي معتقدند که او دنيا که عده نيدوم ا. هوده استين بيدرد و بنابرا
 بودن ما  رنج را حاصل روِش بودا،راد استي ا محلّ،ين دو تلقيا. پندارد  ميموهوم

 و يرير ناپذييتغا بلکه ي است نه وجود اشيالينظر او موهوم و خ  به و آنچه کهداند يم
  . استها ن آيداريپا

 همچون يمباحث طرح ين است كه وي بودا اي فكريها يژگين ويتر  از جالبيكي
  معرفت،يكيزي از مباحث متافياري و بس روحي آخرت، جاودانگ،وندا عدم خدايوجود 

عه و يالطب ماوراءة الهوت و فلسفيمباد و حاصل دانسته ي بهوده وي را ب…و كيشناس
  : گفته استصراحت  بهكه خود چنان.  نداردي وزنيو نزد يل آن و مباحث عقالنامثا

ن در باب ي ندادم و همچنيحيت جهان توضيمن در باب قدمت عالم و ازل”
  ١“… نکردميري وجود تفسيت و تناهيمحدود

 ين مباحث مانند آن است که آدمياكه پرسش از  معتقد استن بودا يعالوه بر ا
طلب رانداز را يتزه يو انگت ي جنس، نشاننام و ،بي از طب،احتضارل در حاو خورده ريت

  !كند
 دور يها يپرداز هيبزرگان و نظراقوال ا يس  مقديها تابک  به مراجعهنيبودا همچن

 جز تجربه و يمرجع  به،مردود دانستهقت ي شناخت حقي برايعنوان راه  بهرا و دراز
 ينوع  بهبودا ،لسوفانياصطالح ف  بهكهتوان گفت  ي م.باور نداردشناخت خود فرد 

او .  فاصله دارد»الک«ا ي »وميه« همچون ي از کسانعتاًي معتقد است و طبينيشيمعرفت پ
قت و نه خود يت حقسم  بهيا عنوان اشاره  به خود را صرفاًةقت و فلسفي طريحتّ
راه ن رهگذر بر سر ي كه از همين مشكالتي از بزرگتريكي .دينما ي ميمعرفقت يحق

 و يو اعتقاد ٢ي از مباحث نظرزيپره  بر اثرنيي آنيان است كه ي ا،دآمدهين بودا پدييآ
 ي، دچار نوعدر اذهان مخاطبان وجود دارد مبدأ و معاد ة که درباريسؤاالت  بهنپرداختن

                                                   
 .١٨٨ص  ،ش ه ١٣٧٠انتشارات آموزش انقالب اسالمي، ، علي اصغر حکمت،تاريخ جامع اديان :ناس جان، بي  .1

  :در آيين بودايي پرداخته شده است) نام گرايي( نوميناليسم ةي دربارسفبحث و تحليل فل در كتاب ذيل به  .2
Dunne, John, D.: “Buddhist Doctrine of Nominalism”, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 1st ed, 1998, Vol, 7. 
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ر ياطو اس ها افسانه  بهن خألي پرکردن اي و برادهيگرد ي و استدالليخأل مباحث کالم
دشو ي ملمتوس.  

گانه يان، بودا يگذاران اد اني بننين است كه از بين بودا اييز آياز اوصاف متما
، تجسد يي خدايعاو اد  دانستهيمعمولك انسان ي صرفاً است كه خود را يسيقد

، بودا تمام نيعالوه بر ا. از خداوند را نداشته استگرفتن  و الهام يامبري پ،يالوه
 ين باور بود كه هر انساني بر اداده نسبت يجهد بشرخرد و   بهاش را يابيت و كاميموفق

 كمال ك انسان در حديبودا . ش دارديشدن را در درون خو توان و استعداد بالقوِه بودا
 ،يي نزد عوام بودا،پس از مرگت بود كه يغا  بهچندانت ين كمال در انسانيبود و ا

كه بتواند سرنوشت انسان  يرونيقدرت ب چيبودا، هدر نگرش  . شديتلق» مافوق انسان«
در خودش «د كه تنها يش است و باي انسان خداوندگار خو،وجود ندارد ،را رقم بزند

 ١» نكندياري طلب يگريد و از كس ديپناه بجو
  :بوده است يادي سه اصل بن بري مبتنن،ي آغازيين بوداييآ ،يهر رو به

  .ستيز خود نيچچ ي ه) ج؛ز رنج استي همه چ) ب؛نده استيز ناپاي همه چ)الف
  : نهاده شده است بنايقت عالين سه اصل، چهار حقياد ايبر بن
  ؛ رنج استي هر هست)الف
  ؛ رنج استعلّت  وخاستگاه) يخواهندگ(عطش ) ب
فرونشاندن رنج   به و عطش كهي فرونشاندن خواهندگيعني از رنج، يي رها)ج

  ؛انجامد يم
  .٢انجامد يفرونشاندن رنج م  به كهيراه) د

  :ل استي ذقرار  بهيگانه عال ت چهارم خود همان راه هشتقيحق

                                                   
1.  ها بر تفكّ مهيكي از بهترين مقداز آن، خود نويسنده كتابي با مشخّصات ذيل است كهليه ر آيين بوداي او 

  :راهبان و پژوهشگران بزرگ بودايي در روزگار معاصر است
 What the Buddha Taught, By Walpola Rahula , Grove Press, 1974. 

  :ك.رخاستگاه رنج از نگاه بودا  ةبراي مطالعه دربار  .2
Marek Mejor: “Buddhist Views of origination of Suffering” , Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, 1st ed., 1998, Vol. IX, pp.215-219. 
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ست درست، يشه درست، گفتار درست، كردار درست، زيشناخت درست، اند
  . درستيكدلي درست، و يكوشش درست، آگاه

كارما ثمره . ست اكارمادر  ده شدنيي دوباره زاةوه و ثمريمدگاه بودا، رنج ياز د
فرمان   بهكارما انسان و جهان را. و معلول اثرگذارند علّتبر قانون  است كه بناييكارها

) امساراس( گردونه ياپي پي از تولدهايري است كه سبب زنجي آن نادانعلّتدارد و 
  .شود يم

  :ان شده استي بن شرحيبد ير علّي زنجة در دوازده حلقيه نادانينظر
  .زديخ ي برمينستگاز كارماها، دا، زديخ ي، كارما برمياز نادان،  استيدر آغاز نادان

اد حس، ياز شش بن ؛اد حسياز نام و شكل، شش بن ؛، نام و شكلياز دانستگ
، يبستگ از دل ؛يبستگ ، دلياز تشنگ ؛ياز احساس، تشنگ ؛از تماس، احساس ؛تماس
  .١زديخ يرنج برم ،از تولد سرانجام و ؛از وجود، تولد ؛ا شدنيوجود 

روان بودا پس يپم كه ين نكته اشاره كنيا ه بميري ناگزيي بوداييدر باب معرفت شناسا
  . گرفتندانا نامينايانا و گروه كمتر هيشتر مهاي دو گروه شدند، گروه بياز مرگ و

م شدند؛ از ي تقسي گوناگونيها مكتب  بهخودز در درون ين ها ن گروهيك از ايهر
  .افتي انشعاب كاياميماد و وگاچارهي يها نام  بهي فلسفمكتبانا دو يمها

  : بر سه قسم است)معرفت( ييوگا چاره، شناساي نگرش راساسب
  . مطلق)ج ؛ي نسب)ب ؛ياليا خي ي پندار)الف
 و يالي خييشناسا  به،ي ما در زندگيها و گرفتار تمام رنجشه ي ر،كردين رويدر ا

ن مرتبه از يا  به وابستهزي ني و خودمحوريشه خودپرستياند. گردد ي برم مايپندار
 سرچشمه يشود كه از نادان ي ميد و اعمالي خود موجب عقاةشين انديا.  استييشناسا

 در ،دينما ي م»هست «ظاهر  بهم كهيشياند يشه است كه مين اندياد ايبر بن .رديگ يم
  .ت هم هستيواقع
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 پندارند، يقت مي را حقيين شناساي اي است؛ گاهي نسبيي، شناساييگونه دوم شناسا
قت ين رو حقيم، از ايمان بشناس  روزانهي را در زندگقت مطلقيم حقيتوان يا ما نميگو
 ي تجربه درونيين شناسايا ادانند، ام يا مطلق مي كامل ي حوزه تجربه انساني را براينسب

 و ينيس و اعمال د مقديها ها و كتاب ميها، تعل شهيان همه انديينظر بودا  بهبنا. ستين
ن يافتن اي. افتگان استي ي از آن روشن مطلقييشناسا و اند ين بودا، نسبييز خود آين

كار برده شود، از   به كه در شرح آني است، و هركوششي، حاصل تجربه درونييشناسا
 ييرها  بهاست كه) اشراق(، يا روشن شدگي كامل يين شناسايا. ت استيحوزه نسب

  .شود ي م منجر)رواناين( يينها
ش يژه خوي ارزش ويارد، دارا ما ادامه دي نسبي كه هستي، تا زماني نسبييشناسا

  .١ميبپندار مطلق يي را شناساي نسبيي كه شناسادهد ي مرخخطا، آن گاه . است
ن جهان همراه بوده و تنها راه نجات، يا  بهن بودا مرگ همواره با ورود دوبارهيدر د

 كه در آن انسان از گردونه جهان خارج شده و يا  است؛ مرحله»رواناين «ةمرحل  بهدنيرس
  است ويي رهان حدين و اعالتريتر ييه نهان مرحله البتّيا. ابدي ي م مطلق دستيفنا به

روانا ين  بهوصول .رسند ي م»رواناين« به متفاوتيها ن متفاوت و در زمايها وهيش  بهافراد
  .گردد ي نمرسيم ي زندگةدور كيو در  يكبارگي  بهبوده و مستلزم عبور از تناسخ

 يمعرفت ـ ي وجوديا هينظر ،)Transmigrationا ي Reincarnation( تناسخ ةينظر
 و تكامل وجود انسان يانگر تعالي بماًي كه مستقعلّتن يا  به استي وجودد؛يآ ي مشمار به
را كه ي است زيگر معرفتي و برعكس است و از طرف ديعال  بهيمراحل و مدارج دان از

ت گرفته از أكه نشباشد  ي مها ناعمال آ  بهان وابستهي روح آدميا سقوط وجودي يتعال
  .خود و خالق است  بهشناخت انسان نسبت

ن يتر يميهندوها دانست چرا كه قد  بهقه را متعلّين نظريتوان ا ي ميخياز لحاظ تار
  .ن امر دارنديا  بهاشاره» گ وداير«و » شادهايناوپا «يعني ي بشرتفكّرمنابع 
  با برهما استها نحاد آر ارواح و اتّيتطه ،هدف از تناسختوان گفت كه  ي ماجمال به

ن هدف يا  بهوصل. حد با او بودند كه در روز اول خلقت پاك و متّيهمان صورت به
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 از يكي» ريكب«. تا اسي و اعراض از دنيوي دنيوقفه انسان در زندگ يخواهان تالش ب
انون كارما  از رنج قي آدميي رهاخداوند را سبب  به، عشق خالصانهزميكي سنييآ استادان

اد خدا بودن ي  به همواره،نييآن ي اگرياز استادان د» نانك«. شمارد ي مو چرخه سمساره
ر ي ساهي با نظري تناسخ اندكةه بودا دربارينظره البتّ …داند ي م از تناسخييرا سبب رها

جسم   بهمستقل يا عنوان ماده  بهم روحي تناسخ را انتقال مستقي، وها متفاوت است فرقه
 كه در حالت يجسم  به مردهيات از جسميانتقال صفات و عوارض ح  بهبلكه. داند ينم
  . باور دارد استينيجن

 ن است كهيجه اي هم در روش و هم در نتيي با هندوييزات سلوك بوداياز تما
ق يا از طري و (ego)، من (self)، خود (soul)چه كه معموال با كاربرد كلمات نفس  آن

ك ين است كه در انسان يشود، ا ي مآن اشاره  به(ātman)ت آتمن يسكرنار سيكاربرد تعب
ر در پِس يرناپذييك ذات تغي و ثابت هست كه عبارت است از يجوهر مطلق، جاودان

ن نفس يك چني يفرد هرن است كه ي بر ايباور عموم. ريرپذيي تغيداريجهاِن پد
ا ينده در دوزخ يو پاد يده خداوند است، و پس از مرگ جاوي دارد كه آفرييمجزا

گر، نفس يان ديطبق اد بر.  او استيداور  بهفردوس بسر خواهد برد و سرنوشتش بسته
 ا برهمنيگذراند تا كامال مهذَّب شود و مآالً با خدا  ي م را از سرين زندگيچند

(Brahman) در » خود«ا ي» نفس«ن يا. كه در اصل از آن نشأت گرفته است، متحد شود
كند و  ي م احساسات را حس، بودهمدِرك مدركات (ها شهي اندةشنديانسان، اند

 نياه وجوِد يبودا، عل .باشد ي م خوب و بدي كردارهاةهم فر و پاداشيك كننده افتيدر
 ،»خود«وجود   بهاعتقادم بودا، ي تعلاساسبر.  كرده استيريموضعگ» خود«و » نفس«

 شوق جادي اةي ما،»مال من«و » من«آور  اني زيها شهيو اند ح بودهيناصح موهوم و يباور
 ،يني، كبر و عجب و خودبين، بدخواهي، كيبستگ ق و دلخودخواهانه، آرزو، تعلّ

 از يمصائب و شرور هست يتمام ،گر سخنيد  بهشود و ي ميش و ناپاكي آال،يخودپرست
  .١نديآ ي مديپد خطا ةشين انديهم رهگذر

                                                   
1. What the Buddha Taught, IBID, Chapter 6. 
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و  يستي بوديرواناي ني صوريها  و شباهتها يكينزد با اشاره بهقان  از محقّيبرخ
  :اند كار گرفته  بهك معناي  به دانسته ويكين دو مفهوم را ي اي اسالميفنا

 يکي هست تصوف و مسلک ييش بوداين کي که بياري بسيها له شباهتمج از”
 گر بااليمقام د  بهيج از مقاميب و تدريترت  بهب مقامات است که سالکيترت

ان هشت مقام وجود يقه بودائيدر طر. رسد ي م»رواناين«ا ي» فنا«مقام   بهرود تا يم
همانطور که اهل سلوک .  راه سلوک عبارت از هشت منزل استيعنيدارد 
ات شروط ياگر چه جزئ. گذرند ي ميقت از مراحل مختلفي طرين در طيمسلم

 در اصول هردو ي ول،گر فرق دارنديکديات مقامات راه با يسلوک و خصوص
» مراقبه«ه يشوند که صوف ي محصرفکر  بهلقه سالکان متوسيدر هر طر. شترکندم

روند که عارف و معرف  ي من اصليطرف ا  بهنامند و هردو ي م»انايد«ان يو بودائ
  .١“ شوديکي

 رواناي و ني مورد نظر عرفان اسالمي فنايادي بنيها تفاوتن ييتب  بهن پژوهشيدر هم
  .اختم پرديخواه يين بوداييدر آ

  يفنا در عرفان سرخپوستسلوك و 
 و رهبر مشهور ين مكتب عرفاني اة دربار،ي عرفان سرخپوستة درباريش از هر سخنيپ

 يها از ابهام يا ن مكتب در هالهي ا،رغم عمر كوتاه آن يذكر است كه عل  بهآن الزم
سخنان از  يا  پاره،جا كه د واقع شده است تا بدان متنوع و متعديها تيب و روايعج

منتقدان را بر آن  ياش، برخ ي شخصيزندگة خالف واقع و متناقض كاستاندا دربار
 او را يها  كتاب،ك نمودهيتشك، خوان دوننام   بهي مرشد استاد ووجود داشته كه در

                                                   
  ،ش ه ١٣٧٨ ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،نامه باستان :محمد جواد مشکور،  .1

كند كه از عرفان بودايي وارد عرفان  دو ويژگي ديگر هم اشاره مي ف بهعالوه بر اين مؤلّ. ٤٠٧-٨ صص
  :اسالمي شده است

خرقه پوشيدن که رمز فقر و انزواست از رسوم بودايي و هندي است و نيز ذکر که «عقيده فون کرمر  به”
ر اصل از عادات هندي و بودايي است و ذکر و شود د ت مخصوصي ادا ميأط صوفيه با شکل و هيتوس

ورد هردو هندي است و از آغاز در ايالت شرقي اسالم يعني خراسان قديم و بلخ که مرکز نفوذ دين 
 .“بودايي بوده پيدا شده و بعد در ديگر بالد اسالمي شايع شده است
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شمار آورند  به كاستاندايپرداز اليم و قدرت خحاصل توه. گر با اشارهيا ناقدان دام 
 ييز در فضاياسرارآم ستني ضرورت ز،ي گذشته شخصيبر نف ي مبنيم خود ويتعال به
 سالك و وضع حال و يگران از اسرار زندگي ديخبر ي بز لزوميو ن آلود و شناور مه

 يفيخوان آن را توص  است كه دونيياي سالك در دام دني آن گرفتارةجيكه نت گذشته او
  .اند ه كردهي كاستاندا را توجيها يينامد خالف گو ي ميرواقعيو غ

 ة رشتي دكترايكارلوس كاستاندا، دانشجوكه  ذكر است  بهالزم ن همه اجماالًيبا ا
 ي دكتراةرسال جهت انجام يالديم ١٩٦٠در سال  ، دانشگاه لوس آنجلسيشناس مردم
م زا و روانگردان اهان توهي گة دربارياتاطّالع ن كهي تا اكند ي مك سفريمكز  بهش،يخو

شود كه عصاره و  ي مبي عجي ناخواسته رهسپار سلوك،ل سفرا در طوام .فراهم آورد
  . مختلف ترجمه شده استيها زبان  بهو  منتشرييها در قالب كتاب ن سفرياة جينت

 يها م و آموزهي است از مفاهيلگزارش مفصّ كارلوس كاستاندا شامل ازده كتابي
 ي نهانيتساحر و صاحب معرف  كه خود راي سالك سالخورده و گمنام،خوان دون

  .دانست يم
گر ي ديقتيحق، )١٩٦٨(خوان  مات دونيتعل :ب سال نشر عبارتند ازيترت  بهيآثار و

 ،)١٩٧٧(حلقه قدرت  ،)١٩٧٤( قدرت يها  افسانه،)١٩٧٢(گر سو يد  بهسفر، )١٩٧١(
 چرخ ،يني بايرؤ هنر ،يي حركات جادو،)١٩٨١( از درون ي آتش،)١٩٨١(ه عقاب يهد

  . قدرت سكوت وزمان
  يسلوك در عرفان سرخپوست

ن عرفان ي در ا.است ي گذشته شخصي نفي عرفان سرخپوستيها آموزهن يتر  از مهميكي
 كه يشناخت كنارگذشته خود در  به ماي و دلبستگيشود كه وابستگ ي مح دادهيتوض

 ما در تونال، ي و ماندگاري درونيوگو  گفتيندگيگران از گذشته ما دارند، در پايد
 درباره ها ن است كه انساييها ي و دانستنها ي، آگاهيمراد از گذشته شخص. تاثرگذار اس

م و برابر يد كنيين امر را تأيم ايريم، ناگزي داري گذشته شخصيوقت. دانند ي م مايزندگ
 ين پرسش كه چگونه از گذشته شخصيا  بهدر پاسخ. ميخواست و انگاره آنان سلوك كن

  :ديگو ي مانداكاست  بهخوان م؟ دونيش رها شويخو
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 را كه ي و بعد تمام افراديكن ي مگران نگو چهيد  به ساده شروع كن،ياز كارها”
جاد ي در اطراف ايآلود  مهيب فضاين ترتيشناسند رها كن، بد ي متو را خوب

  .١“ كرديخواه
 يها شي همنوعان و گرايها شهي اند،ميدا كني پييرها شياز گذشته خو گاه كه آن

 در افكار و رفتار خود يآزاد  بهو ر نگهداشتن ما نخواهند بودياس  بهر خود ما، قاديذهن
 ي در نفيروزي پيز براي و فن را نيوه عمليخوان سه ش دون. ميكن ي مداي پيدسترس

  :كند ي مهيارا يگذشته شخص
ن يبا اي نازيهيل و تشبيدر تمث :يت شخصياز اهم ييفراموش كردن و رها )الف

ز ين چيتر  مهميكن ي م كه فكريتا هنگام” : استف شدهين توصيشنهاد چنيپ
 با چشم بند ي، مثل اسبيستي اطرافت نيايشناخت دن  به، قادريعالم هست

  .٢“ستين غلطان نيك سرگين تو و ي بي تفاوتيدر كل هست.  بوديخواه
 قدرت عمل در وجود ما ،ن صورتيدر ا: ت رفتار و كرداريولئرش مسيپذ) ب

ش و همنوعان يته خوگذش  بهل و تمسكتوس به يازيد و نيخواهد جوش
  .م داشتينخواه

 شمار  بهن عرفاني ايها يه از شگفتيشنهاد و توصين پيا :مشورت با مرگ) ج
شه و انتظار مرگ، ي خواند تا با استقبال از انديخوان ما را فرام  دون،ديآ يم
م، خود را ييايخشم ن  به كوچكيدادهايجه از رويدر نت م ويابيب يا  تازهيروين

 قيق و عميم و با توجه دقي انضباط داشته باشي در زندگ،مند ساخته ضابطه
  .٣ميي جويافته و دوري يي رهاها لهأ و نامسها  از شبه مسألهيمسائل اساس به
 اهان روانگرداني گاستفاده از

 يآمادگ يا دآوردن گونهياهان، با هدف پدين گي استفاده از ايدر عرفان سرخپوست
 ياهان داراي گيكه برخ ني در ايديترد. رديگ ي مقت معرفت انجامي طريرا بيشخص

                                                   
  .ديگرسو هنقل از سفر ب ، به٨١/ چرخ زمان،٧٨/خوان هاي دون كاستاندا و آموزش  .1
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ها  ين اثرگذاريا  بهرباز،يل سرخپوست از ديقبا.  هستند، وجود ندارديژه روانياثرات و
دست آوردن حالت خلسه   به وي، مداوا، افسونگري سرخوشي براها نآگاه بوده و از آ

ز يار،نيت در آن ديحيمس از گسترش و نفوذ پس يده حتّين پديكردند ا ي ماستفاده
  .١افتي تداوم »وتيپ « مناسك خوردنياجرا با

د ين و اسي مانند مسكاليتوان با مواد مخدر ي م راي حالت عرفان،سياز نظر است
كند كه  ي ميادآوري ياگرچه و. آورد وجود هب …و) Lyserjic Acid(ك يسرژيل

 را برداشته كه ي روانيها خته، بلكه بازدارندهدار نساين، آن حال را در سالك پديمسكال
  .٢اند داشته ي مگونه كه در واقع هستند، باز زها، آنيدن چيش از آن، او را از ديپ

) وتيپ(اه ين كه از گي مسكالييايميدهند كه ماده ش ي مها نشان شين آزمايهمچن
. آورد ي مدي پدها ها و فرم  از رنگيدي شدي همراه با پندارهايگرفته شده است، حالت

رو ين نيوند داده و ايپ, اوري يرويك نيوت آن است كه ما را با يكار پ, خوان ازنظر دون
اه قدرت زا و يچهار گ .برد ي محوزه ناوال  بهكند و ما را ي مفاينقش آموزگار را ا

 بهبنا. و بذر ذرت) سونيعلف جم(تاتوره , وتيپ) دودك(روانگردان عبارتند از قارچ 
و ) معرفت(دست آوردن   بهيشتر برايب, وتيقارچ و پ ،عارف سرخپوستاعتقاد 

دست آوردن قدرت   بهيبرا, كه تاتوره و بذر ذرت يدرحال, شود ي ماستفاده) تيرؤ(
ب مورد ياهان عجيز از گي تاتوره نده استيخوان آن را همزاد نام  كه دونيقدرت, است

  .رود ي مشمار  بهكاستانداة استفاد
 كاستاندا  بهآن را, آورد ي مدياه پدين گي كه در اييها يس از دگرگونپ, خوان دون

, شد ي مرو متورميش از نيها چهيماه, داد ي م دستيكاستاندا حالت شگفت  به.خوراند يم
. كرد ي مداي پيدنبال كردن كس  بهليش مي پاهايها افتاد و پاشنه ي مخارش  بهشيمشتها
ك ضربت ي را با يدن تاتوره توانسته است مرد با خوري است در جواني مدعخوان دون

ن يزم  بهآمدند يست مرد از عهده آن برنمي را كه بيشين گاوميهمچن. آهسته بازو بكشد
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 اما. ن درخت فراتر رودي بلندتريها بار توانسته است چنان بپرد كه از برگ كي. بكوبد
  :ديگو ي ميروشن به

را در يز, اند وت از دست دادهيپ  بهاكم كم عالقه خود ر, گر سرخپوستانياو و د”
  .١“دهند ي مت بهايمعرفت و رؤ  بهآنان اكنون. ستندي قدرت نيپ

 زا م توهي از داروها،يدر عرفان سرخپوستمنتقدان آثار كاستاندا اعتقاد دارند كه 
 جهان ي شكستن قالب معموليمات الزم برام مقديوت پس از تعليا پي نيمانند مسكال

ن تجربه، ي ايزا است و آثار ثانو متوه» ا الههيرو ين«آن،  هيلاثر او. شود ياستفاده م
دهنده   آزاريها اها و كابوسي، روييايخولير ماليثأ، تي عموميك خستگيعبارت از 

  .٢است
مات و دن توهي كه شخص با دن استين دارو اين هدف استفاده از ايتر عمده

 يروين د كرده، بتواند از آن بگذرد تا بهيد جهان تريعاد چهرهدر  ي وهميها صورت
  .صل شود متّيجهان

ا ي يروح جهان  بهوستني عالوه بر پتواند يما سالك يجنگجو  ،دة كاستاندايبنابر عق
 و  رفتهحاد هم باالترن اتّياز ا، اراده خود از آنو سرشار ساختن عت ي طبيروهاين

 از خود نداشته باشد و تنها ياثرنباشد و ان يم در يگر خودي ديعنيوحدت برسد؛  به
افتن يت ياهم يز و بيچ حاد، جنگجو با ترك همهدر حالت اتّ. اندي را بنمايروح جهان

 در حالت وحدت، فقط آن يند؛ وليب ي ميعت فانيز، اراده خود را در قدرت طبيچ همه
ت ين اوج اقتدار است كه اگر ظرفيجا و ا ند؛ چه در خود و چه در همهيب يروح را م

 يقتيحقتاندا در كتاب كاس.  خواهد داشتيرا در پمرگ عارف  ت نباشد،يقدر كفا به
  :ديگو ين مي چنگريد

ن ندارد كه يا  بهيازيگر نيدن ديبا فراگرفتن د. رديدن را فراگيتواند د يانسان م”
چ و همه يدن، انسان هيبا فراگرفتن د. ا جادوگر باشدي كند يمانند جنگاور زندگ
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اعتقاد من . كه بجا است يشود؛ درحال يد بتوان گفت كه محو ميشا. شود يز ميچ
ا هرچه آرزو يكند باشد  يتواند هرچه آرزو م ي كه انسان مين است زمانيا
  .١“كند يآرزو نم چي هين انسانيا چندست آورد؛ ام  بهكند يم

 است؛ پس يز همان روح جهانيچ قت همهيقتش و حقيافته كه حقي درين كسيچن
 ن حال او روح جهان شده و از قدرت آن كامالًيدر ا. ستي نيزي چيراست  بهز آنر ايغ

 چون يتواند انجام دهد؛ ول يپس هرچه بخواهد م. برخوردار است و خود او است
 نخواهد و يزيگر چيعت است، پس دي طبيروي و نيز، روح جهانيچ قت همهيحق

 و ين زندگيتر ن و عارفانهيتر ن حالت وحدت، عارف مقتدرانهيدر ا.  نداردييآرزو
  .مرگ را خواهد داشت

مرد « كه اوج آن، مقام است يمراتب  بهليقا سلوك ي برا از زبان كاستاندا،خوان دون
ف كرده و ا را متوقّي كه دني كسيعني؛ »جادوگر« آن ةمرتبن يتر نيي و پا»شناخت

  . شده استيمعرف ،كند  ميقي طريها ط كمك آن  بهوگرفته كار   جهان را بهيروهاين
ن ياگر در ا. رود يشكار قدرت م  است كه بهينقص ي بيك جنگجو شكارچي”

  .٢“شود يم] اهل معرفت[شكار موفق شود، مرد شناخت 
 ده،يدزدا را ي ناقص است كه اقتدار اشيك شكارچي جادوگر  كاستاندا،هديعق به

ت و يماه ةاستاندا دربارك  بهخوان دونپاسخ . ديجو ي مها استفاده  از آنيرسازي تصويبرا
  :ن استيچنروها ين نيقت ايحق

  .٣“ل بناممين قبي از ايزيا چيا باد يا هوا يا روح يرو يها را ن توانم آن يفقط م”
  :دي بايو انسان شكارچ رسد  ميي شكارچةمرتب  بهسالك، ي مقام جادوگرپس از

  .٤“ باشد عادت نداشتهيزيچ  به باشد وينيب شيرقابل پي و غيآزاد، جار”
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كه  ـرت يبصجهت ادراك  ي آمادگو كسب يشكارچ ةاز عبور از مرتب پسسالك 
 »جنگجو« مقام  بهـ  استيعي طبيروهايط بر ناقتدار و تسلّ  بهيابيح دستيراه صح

  :دي باخوان دونقول   به كهيا رسد، مرتبه مي
 است كه من يزين آن چيا. ي و هم خودت را رها كنيهم مواظب خودت باش”
  .١“نامم يفتار جنگجو مر

 خوان دون .استآموخته اقتدار را و  رتي بص كسبةويش، طيشران يدر ا جوجنگ
  :آن است كه و بر  نمودهيتلقّعنوان راه   بهراعت ي طبيروينو  ي جهانيانرژ
  .٢“رديگ ي شد، از آن آرامش و نشاط ميكيگاه كه جنگاور با راه  آن”

 و يمعرفتة گونه پشتوان چيه,  كاستانداياهان است كه سخنان و ادعي امهمة نكت
د ييأت  دريمدرك و سند چي هيعالوه و هب.  دارندي شكل اعالم صرفاً، نداشتهياستدالل

نان مخاطبان از ين نكته باعث سلب اطميهم دهد و ي نمدست بهخود  يعاهاسخنان و اد
, از موارد يليدر خ. شود ي مگر ساحرانيخوان و د  از دوني ويها  گزارشيدرست

يعمديادآوري. ديآ ي مب و گاه محاليدر ذهن انسان غر, ط كاستانداات ارائه شده توس 
 ها مشابهت ليدل  بهاگرچه. ستين ي تهيم عرفاني و مفاهها هيعاها از مان اديشود كه ا يم
گر ياحتمال اخذ و اقتباس كاستاندا از د, ي عرفانيها گر مدرسهي آن با ديها يهمانند و

 اقوام و يها تيحكا ق را بايم عمين مفاهي ايست كه ويد نيست و بعي ني منتفها نعرفا
عنوان مثال  به, خته باشدي خود درآميها و پندارها يزيانگ اليپوست و خل سرخيقبا

و معرفت ) تيرؤ (يكوشش برا,  برتريگر و ساحتي ديقتيحق  بهه مثل توجيميمفاه
شباهت … مرشد و  بهاز سالكي سلوك و نطيشرا,  راه دل بر عقلي و برتريشهود

  . دارديم عرفان اسالميتعال  بهياديار زيبس
  يفنا در عرفان اسالم

 است كه يا ن مرحلهيآخردر واقع ه و ي صوفار مهميل بسيفنا و بقا از مسا دو مفهوم
 مجاهدات مستمرشان، مصروف يان در طي كوشش صوفةهم. جا برسد آن  بهدي بايصوف
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 يوقت. قات است بر ترك تعلّي مبتنةن مرحليا  بهدنيرس. شود ي ميواد نيا  بهدنيرس
ند، در ي صفات بنده بنشيجا  بهياسباب مضمحل شود و رسوم باطل گردد و صفات اله

 رها شده و صفات يقات امكان و تعلّي اوصاف بشرةين هنگام است كه سالك از كليا
اج دم از  همچون منصور حلّيكسانن مرحله است كه يدر ا. ابدي ي مي در او تجلّياله
  .اند  فنا گشته،دين توحيزده و در ع»  اناالحق«

 از يان عبارت است از آن كه سالك بعد از فنايعلم فنا و بقا در اصطالح صوف
 را مطرح يار ارجمندين باره نكات بسي در ايعارفان اسالم.  شودحق  بهيباق ،خود

 از يفنا  از افعال،يفنا « با گذر سالك از١اند موده و تفاوت فنا و بقا را باز ناند نموده
ن سه مرتبه را مرتبه ي اين كاشانيكه عزالد (٢مثابه مراحل فنا  به» از ذاتيصفات وفنا

 .رسد ي م فنايعالة مرحل  بهيو) نامد يحق م  بهق متحقّي كرده و آن را فناي تلقّيواحد
 يمعن  به زبان علمدرقا هفنا و بكه  معتقد است ،يريهجو ،المحجوب كشفكتاب  فمؤلّ

  :داند ي م بقا را بر سه قسمي و.رود ي مكار به گري ديمعن  به زبان حالدرو خاص خود 
 كه طرف اول يي بقايكي: بر سه گونه باشد  لغتيپس بقا بر زبان علم و مقتضا”
ن جهان كه ابتدا نبود و در انتها ي اندر فناست و طرف آخر اندر بقا، چون ايو
 كه هرگز نبوده و بوده گشت، و هرگز ييگر بقايو د. شد، و اندر وقت هستنبا
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; خواهند و معني فنا و بقا، نه آن خواهند كه اهل لغت. ست، يا باقي استفالن باقي شده ا«: فاني است و گويند
بقاي الي : يابد و آن بر دوگونه است» بقا«وقت ثاني  نزديك اهل لغت، آن است كه به از بهر آن كه، باقي به

 بقاي ت، چون بقاي آخرت و اهل او، و بقاي حق وو بقاي الالي مد. چون بقاي دنيا و اهل او خواهند. مدت
و از بقا، بقاي ذات آن چيز نخواهند . باز نزديك اين طايفه، فنا و بقا را معنيي ديگر است. صفات او خواهند

و از فنا، فناي آن چيز نخواهند، لكن فناي صفات او خواهند و نيز نزديك اين . لكن بقاي صفات او خواهند
 نماند و تمييز از او ساقط گردد و آن بقا كه از  حظّطايفه، آن باشد كه خطها از او فاني گردد و او را در چيزي

مقام » بقا«.  راستآنچه حق پس اين فنا آيد، آن باشد كه چون بنده فاني گشت از آنچه اوراست، باقي گردد به
ايشان رسد، ايشان را بازندارد از  ، ايشان را سكينه در پوشانيده است، تا هر بال كه بهپيغمبران است، كه حق

  .»...ض و از فضايل و اين فضل خداست، آن را دهد كه خواهدفراي
، مستملي بخاري، تصحيح محمد روشن، فشرح تعرف لمذهب التصو: ك.براي تفصيل اين موضوع ر
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 كه ييگر بقايد.  نشد، و آن بهشت است و دوزخ و آن جهان و اهل آنيفان
 ي حق است و صفات ويهرگز نبود كه نبود و هرگز نباشد كه نباشد، و آن بقا

 ي وجود و، دوامي ويم است و مراد از بقاي با صفاتش قدي وـ جل جالله ـ
  .١“ استي باقي كه عقبيپس علم بقا آن بود كه بدان. است
 درست از فنا و بقا يت و تلقّيتنها روا ،تر هرچه تمامت يقاطع با تعصب و يريهجو

  :شود كه ي مادآوريمخاطبان خود   بهر دانسته وين تعبيرا هم
حق  تينوحدا  به چون بندهيعني; ت استيقاعده علم فنا و بقا بر اخالص وحدان”

ند، و مغلوب اندر غلبه غالب، يد، خود را مغلوب و مقهور حكم حق بيمقر آ
عجز خود اقرار كند و جز   به درست گردد وي، بر وي ويو چون فنا.  بوديفان

 ي عبارتيعني كند، ين عبارتيند، و هر كه فنا و بقا را جز اي نبيا  او چارهيبندگ
  .٢“ن، زندقه باشدي عين داند و بقا را بقاي عيكه فنا را فنا

ر ي مشابه آن در سايها  با گونهي فنا در عرفان اسالميها ن تفاوتيتر  از مهميكي
 در سخن يعني؛ ستي مطلق نيفنا نابود ،ين است كه در عرفان اسالمي اها عرفان

 يطور كلّ  بهن رفتن سالكي و از بيكه فنا را نابود شود ي نمدهيك از عارفان دي چيه
افت كه يتوان  ي م رايارين بسيحات و قرايه باشد، بلكه برعكس تصرر كرديتصور
مسئله بقا از جمله قرائن و .  داردي ذاتي در فناي سالك حتّ»وجود خاصّ«ت از يحكا

. توان آن را مشاهده كرد ي مكنار فناعا است كه همواره درن مدي بر ايشواهد قو
 ما از سخنان يي و ابتدايهيافت بدي در.  داردي در پيين كه بقايست اال اي نييفنا چيه

 يزين آن چيگزيجاجا  ني از بقا در اها نرساند كه مقصود آ ي من نكته رايز ايعارفان ن
 م رابطه فنا و بقا رايتوان ي ميعرب ن سخن ابنيدر ا .رود ياست كه در فنا از دست م

  :مي فهم كنيخوب به
شود و  ي نمي فانيجز باق  بهماند و ي نمي باقير و سلوك جز فانيق سيدر طر”
بقا موصوف   بهيزيشود، مگر در حال بقا و چ يفنا موصوف نم  بهيزيچ
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شود و در نسبت  يشود، مگر در حال فنا، پس در نسبت بقاء، حق مشاهده م ينم
  .١“فنا، خلق

جا  نيا ن است كهي در مبحث فنا اها ييبا بودا م عارفان مسلماني تعاليتفاوت اصل
در  ،ياسالم و ممتاز عرفان قوت از نقاط يكيمثابه   به»بعد از فنا يبقا« مقام كه است

  كهاند د كردهيكأن نكته تيشود و بارها عارفان مسلمان بر ا ي نمدهي ديستيعرفان ذن بود
دو شاهد . شود يفان د از فنا هميبا سالك ست؛ بلكهين سالك كمال اوج فنا، قلة مقام

 يكبٰر امتيق در مواقف موت اصل ز مرِگيو ن الموت ملك  مرِگ،فنا يرومند بر فناين
 اصل يو فنا زوال يمعنا به مرگ اصل ز مردنيو ن الموت ملك مردن يرا معناياست؛ ز

 مرگ مرِگ شود؛ پس يم اثبات ياست، مساو يدر نف ينف چون كه است لر و تحوييتغ
 خواهد بود، نه از زوال منزه تيو بقا و ابد ثبات تحقق يمعنا به گمر فرشتة و مردن

 ر شدهيفراگ كه آن بربسته، نه فنا رخت فرض، اصل نيرا در ايز؛ زيچ همه يفنا يمعنا به
 مردن اصل بود كه نيا يمردند، برا يگر ميد ا اشخاصيا ياش كه مرحله در آن. باشد
در . خواهند بود زنده شهيهم يبرا است، همگان مرده مرگ اصل كه كنونا. بود زنده

 يفان د از فنا هميبا سالك ست؛ بلكهين سالك كمال اوج ةفنا، قلّ ، مقاميعرفان اسالم
است،   مطرحيكبٰر امتيق در مواقف كه موت اصل ز مرِگيو ن الموت ملك مرِگ. شود

 مرگ اصل ز مردنيو ن الموت ملك مردن يرا معنايفنا است؛ ز يد بر فنارومنيدو شاهد ن
 ياست، مساو يدر نف ينف چون كه است لر و تحوييتغ اصل يو فنا زوال يمعنا به

 تيو بقا و ابد ثبات تحقق يمعنا به مرگ فرشتة و مردن مرگ مرِگ شود؛ پس يم اثبات
 فنا رخت فرض، اصل نيرا در ايز؛ زيچ همه يفنا يمعنا به خواهد بود، نه از زوال منزه

مردند،  يگر ميد ا اشخاصيا ياش كه مرحله در آن. باشد ر شدهيفراگ كه آن بربسته، نه
 يبرا است، همگان مرده مرگ اصل كه اكنون. بود زنده مردن اصل بود كه نيا يبرا
روانا ين مقام به كه يكس انهي نهيه سم، در فرقةيا در ذن بودام .خواهند بود زنده شهيهم
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و  بوده ممكن راهبان يبرا فقط آن به  كه حصوليرد مقاميگ ي منام» ارهت«برسد، ) فنا(
 مطرح» وهيبودهست «انه، آرمانيمها در فرقة. را ندارند آن به دنيرس ، امكانيعاد مردم
خود  فكر نجات به ده؛ اما فقطيرس) فنا(روانا ين مقام به كه است يواصل  آنو است

  .كوشد يم موجودات همة ييرها يبرا ست؛ بلكهين
ده فنا و بقا را يچي ملموس، دو مفهوم پي و با شواهديليان تمثيبا استفاده از ب موالنا

. وسته گرفتار فنا و بقاستيود، پ خي در سراسر زندگيكند در نگاه موالنا، آدم ي منييتب
 كه در ظاهر يات آدميزمان عمر و ح. بان استيگر به و هر نفس با مرگ و رجعت دست

، فنا نگردد، آن يل شده است كه تا آني تشكييها قت از لحظهيد، در حقينما يمستمر م
ر تمام ر و تبدل و نو و كهنه شدن، و فنا و بقا، ديين تغيو ا. شود يگر حادث نميلحظه د

  . استي و ساري جاريعالم هست
ــا ال   آمــد بــرون يصــورت  ي بــصــورت از ــاز شــــد كانــ ــبــ   ه راجعــــونيــ

ــصطٰف   است يرا هر لحظه مرگ و رجعت      پس تو  ــود دنيم ــ فرم ــاعتي ــت يا س   اس
ــ   ــو م ــس ن ــر نف ــود دن يه ــش ــاي   خبـــر از نوشـــدن انـــدر بقــــا    يبـــ   ا و م
ــو  ــر همچــون ج ــيعم ــو م ــد ي نون   د در جــــسديــــنما ي مــــيمــــستمر  رس

  دســت  بــهيز جنبــانيــچــون شــرركش ت   مــستمر شــكل آمدســت  يزيــآن ز ت
ــا ــين درازيـ ــت از تد مـ ــيزيـ   ١عن صـــيزيـــانگ ترعد ســـيـــامن يمــ   عن صـ

ترسند،  ي مهمه از مرگز است يانگ ب و دليار عجيز بسيمرگ ن  بهنوع نگرش موالنا
  :ديستا ي ماو مرگ را

ـ مرگ اگر مرد اسـت آ    ـ ي   تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ        ش مـن يد پ
ـ يانن از او جـ    م ـ رم ب ـ  ي ب   د رنــگ رنــگتان ســيقــن دلمــ او ز  گ و بـو رن
 يروحانة  جاودانيزندگ  بهدني و بلكه رسيگر از زندگي ديشكل ،ن نگاه مرگيدر ا
 و ي و ربودگيك عمر بندگية  عاشقانه و در ادامي مرگ،خصوص كه مرگ هاست ب
  : باشديدلبردگ

ـ  يعاشقان را هر زمـان     ـ مردن عشاق خود       اسـت  ي مردن   ستيـ  نـوع ن   کي
  يکند هـردم فـدٰ     يآن دو صد را م     و  يهـدٰٰ  دو صد جـان دارد از جـان          او
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ــاز ن   جـــان را ســـتاند ده بهـــايکـــيهر ــا بيـ ــشرة أمثالهـ ــوان عـ    خـ
ـ  بر گر ــا   خـون مـن آن دوسـت رو        زدي ــشانيپ ــان جــان براف ــر او کوب   م ب

   است يندگي پا ي زندگ نيچون رهم ز     اسـت  ي مرگ مـن در زنـدگ      آزمودم
ــ  اتقــــ ثايــــ يونلــــت اقيونلــــتاق ــت قيان ف ــاي حيل ــات ــ حي ف   اتي

  :چه درباب مرگ معتقد بود كهي ن،يلسوفان غربين فيدر ب
 هنوز انيآدم. اند ا هنوز مرگ را جشن نگرفتهام. انگارند يهمه مرگ را سترگ م”
  .١“ را مقدس شمارندها  جشننيباتري که زاند اموختهين

 صراحت  بهوشمارد  ي مين عروسي مرگ را ع، داشتهين نگرشيز چنيموالنا ن
کند که در  يت مي من با معشوق جاودانه است و وصيد كه مرگ من، عروسيگو يم

کما .  بپردازندي و رقص و نواختن دف و رباب و نيشاد  بهرند بلکهيمرگش عزا نگ
 »شب عروس «النا راشب مرگ مو كرده،ن يه و در آرامگاه او چنيقون سال درنکه هريا
  .نامند يم

 دست در دامن عشق ،گري دي عرفانيها  عارفان و مدرسهيها موالنا برخالف آموزه
 محبوس غم نبود، بلكه، غم اگر گرد او يو.ابدي ي ميي جهان رهايها زد و از رنجيآو يم
  .زد يگشت او را گردن م يم

  ميتر دلـخوش ي مد و ما زـنان خورنـيباده غمگ
  شـيون خوـيا افيـده ساق مـان غـبوسمح  بهرو

  اللـا حـرام و خون غم بر مـخون ما بر غم ح
  ٢شي كوگرد ما گردد شود در خون خويهر غم

  :ا از دولت عشق داشت ر يريدلن همه يو ا  نبودترسان و خائفگاه  چيهكه  يانسان
  نده شـدم  يدولت عشق آمد و من دولت پا        ه بدم خنده شدم   يمرده بدم زنده شدم، گر    

  ٣مدرا، زُهـره تابنـده شـ      ت م ر اس يزَهره ش    مـرا ر اسـت يـ ر است مرا، جان دل    يده س يد
*  
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ــ  ش عــشقيست انــدر پــيــ نييتــرس مــو   ش عـــشقيجملـــه قرباننـــد انـــدر كـ
ـ عشق وصف ا   ــده   زد اسـت امـا كـه خـوف        ي ــف بن ــتال وص ــوف يمب ــرج و ج    ف

ــ  ــا تـــرس مـ ــرد بـــه يزاهـــد بـ ــا پـ ــقان  پـ ــرانعاشـ ــوا   پـ ــرق و هـ ــر از بـ   تـ
ــ  قرد عــشان درگــن خائفــيــند ا رســيكــ ــرش ســ كاس   ١قشازد درد عــمان را ف

  ٢تسيجا، بندگان را بار ن     جمله شاهانند آن    تسيـ در ره معشوق ما ترسندگان را كار ن       
 طلب را ي واد،ن در آن غرقه بودين و آخريل اويها  بود كه عشقيموالنا غرق عشق

  بودي دل او طومارةصفح. ده بوديوصال معشوق محتشم خود رس  بهده وينورددر
  :در آن تكرار شده بود» تو مرو« ابد كه نقش يدرازا به

ـ دن تو بهتر از ا    يكه مرا د    ده و عقل و خرد و جان، تو مرو       يگر رود د     شان، تـو مـرو    ي
ــ ــت طسه ــوم ــار دل م ــيدرازا هن ب   ٣ان تو مـرو   ي پا يوبر نوشته ز سرش تا س       د اب

خوش وصال معشوق را  يبو وضوح  بهتوان ي نم موالنان غزلي آخرنيا ا دريآ
  استشمام كرد؟

ــ  شمس و قمرم آمـد، سـمع و بـصرم آمـد            ــان زرم آمــد  يوان س   مبرم آمــد، وان ك
ــچ   ســرم آمــد، نــور نظــرم آمــد    يمــست ــواهي ــر ار خ ــ، چيز دگ ــدي ــرم آم   ز دگ

  …برم آمـد    به بر، ناگه  نيميوسف س يوان    شـــكنم آمـــد بـــهآن راهـــزنم آمـــد، تو
  وز طعنه چـرا ترسـم چـون او سـپرم آمـد              ات آمــديـ از مـرگ چــرا ترسـم كــو آب ح  

ـ ا رب، چه سعادتها كـه ز      ي  از حد چو بشد دردم، در عشق سفر كـردم             ن سـفرم آمـد    ي
  وقت است كه بر پرم چون بال و پرم آمـد            نوشم تا برق زند هوشـم  ي موقت است كه 

ــيب ــم دو بيت ــد اان ــا، بم ــردن ــارا جد م   ٤درم آمـ  جا، بس مختص   كه جهان آن   ييجا  ان
هاي فراواني   بين ديدگاه بودا و موالنا شباهت،در باب منشأ رنجاز ياد نبريم كه 

درون   بههاي آدمي را ها و خوشي  رنجةسرچشمه هم موالنا نيز مصدر و. شود  ميديده
انسان  ها، دل و ضمير ها و اندوه جميع خوشي منبع، بر اين باور است كه وي ارجاع داده

ماست كه بر اشياء ضمير ة شناسيم، ساي  مينام رنج يا شادماني  بهنچه مااست و در واقع آ
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دليل عدم فهم و   بهكند كه آدمي  ميموالنا يادآوري. است امور خارجي افكنده شده و
د و در نتيجه ابزار آميز  ميابزار خوشي را با سرچشمه خوشي درهم« ناداني خود،

شخصي  داستان  بهنكته تبيين اين وضيح ووي براي ت. »پندارد  مي خوشيأخوشي را منش
 و آورد  ميهمراه  بهت را براي اوبيشترين لذّ ترين غذا، که ساده كند  مياستنادگرسنه 

انگيز   بسا نفرتايآفريند و   نمييتلذّ  هيچنظر اوترين غذاها در چون سير شد، رنگين
  .١هم جلوه كند

  

                                                   
ـ     ت از درون دان، نــه از بــرونراه لــذّ  .1 ـ     ابلهي دان ج صونستن قـصر و ح  
ـ   ن دگر درِ   آ و   مسجد، مست و شادنِجآن يکي در کُ   ـ  رش و بـي    باغ، تُ رادم  
ـ   چيزي نيست، ويران کُ    قصر  ن بمـن گنج در ويرانـي اسـت اي ميـرِ      ند   
ـ   نـي کـ   بي  ن نمـي  اي    د خـراب؟  ود، کـو شـ    ه ش گ ت آن مس  رابزم شـ  ه در ب

 .۳۴۲۰-۲۳م، ابيات ششدفتر ش،  ه ۱۳۶۳چاپ اول نيكلسون، اميركبير، رينولد ، تصحيح مثنوي معنوي
  هر خوشي را آن، خوش از دل حاصل است  تس دل اســ، عکــنير و انگبــي شــِفلطــ

 .۲۲۶۵دفتر سوم، بيت همان، 
  هاي عالم، فـرع اوسـت     باغ و بستان     اوســتهـا شـرعِ    بـاغ جـان  شـاهراهِ 

ــازود تجــ   است آن خوشي آنةاصل و سرچشم ــ ري تحته ــاالنه   وانار خ
 .۲۴۵۳-۴يات همان، دفتر دوم، اب

ــرا خــتــو چــ  بي و کان هر خوشي   وتو خوش و خ      يت بــاده کــشود، منّ
 .۲۵۷۳همان، دفتر پنجم، بيت 
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  ♦ياسرار خودمثنوي تأثيرات اقبال از موالنا در 
  ∗محمد اكرام شاه اكرام

 ميالدي ١٩١٥سال  زبان فارسي است كه به لين مثنوي اقبال به اوخودي مثنوي اسرار
  .ف ايراني دانستت اروپا و تصوي مادكشمكشرا نتيجه  منتشرگرديد و بايد آن

 ة اتمام تحصيالت خود در رشتپس ازميالدي  ١٩٠٨كه اقبال در سال  هنگامي
او . فلسفه از اروپا مراجعت نمود، در افكار او انقالب و طغيان شديدي رخ داده بود

ت اسالم را غي با لحن پيامبرانه ملّ بلكه مانند مبلّ،ديگر شاعر عادي و رسمي نبود
ا را كه روحيه نيرومند و فن» خودي«خصوصاً و ساير ملل جهان را عموماً خطاب كرد و 

داد و گفت كه اصل نظام عالم   شرح،ت بشري استناپذير و هسته مركزي شخصي
. باشد و رشد و نمو آن از كشمكش مداوم در زندگي است مي» خودي«همين جوهر 

 و جهد تسخير جهان و مبارزه با مشكالت و سعي و كوشش و جد به» خودي«حيات 
 ،چيند اقيانوس حوادث دامن برمي  كسي كه از تالطم، اقبالةعقيد به. گردد توجيه مي

ن را ارن و متفكّافاي از متصو همين جهت اقبال پاره  به،رسد ساحل مرگ مي بالفاصله به
گيري و فرار از كشاكش زندگي و عزلت و انزوا را انتخاب  عملي و گوشه كه طريق بي

 و بر افالطون دريگ انتقاد ميباد  به ،پناه بردند» وحدت وجود«نمودند و در خلوتگاه آرام 
نيز كه تصومنظور . كند  حمله مي،ر استثّأات اسالمي از افكار او شديداً متف و ادبي

هاي  كه در يكي از نامه ي ساختن روح حقيقي اسالم است چناناقبال از اين مثنوي متجلّ
  :نويسد خود مي

                                                   
 .خالصة يك مقاله  ♦

  ).پاكستان(، الهور دانشگاه پنجاب استاد  ∗
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ها   ه بلكه بعد از ما،طور مداوم ه ولي نه ب،اين مثنوي در عرض دو سال گفته شد”
داشت كه بيشتر آن روزهاي  داد و طبع آمادگي مي كه فرصتي دست مي هر وقتي
هايي است كه  و بعضي از شب) يعني روزهاي تعطيل در هند و پاكستان(يكشنبه 

 منظور من اين است كه در اين مثنوي …رفتم خواب نمي بر سرودن آن مثنوي به
حوي كه حضرت ختمي مرتبت ن را به  اسالم حقيقي پرده بردارم و آنةاز چهر

اي  را حمله فين آنمتصو. كنم صلوات اهللا عليه و آله معرفي كرده است بيان 
اهللا در قسمت ءشا ان. ي صحيح استدحاند و اين عقيده تا  ف پنداشتهتصو بر

ف چيست و از كجا آمده است و تا چه دوم آن نشان خواهم داد كه تصو
  .“يابد صحابه پرورش مياي از روش و سير و سلوك  اندازه

 را مثنوي اسرار خودي ،سون استاد دانشگاه كمبريجلنكميالدي  ١٩٢٠سال  به
سپس . انگليسي ترجمه كرد كه بر آن نقدهاي زيادي در اروپا و امريكا انتشار يافت به

ترجمان اسرار«نام  ن اين مثنوي را بهحٰمشيخ عبدالر «د عبدو سي ترجمان «نام  شيد بهالر
نام   دانشمند مصري آن را به،اب عزامالوه نظم اردو درآوردند و دكتر عبد به» يخود

زبان اندونزي ترجمه و منتشر  زبان سندي و بهرام كوتي به  بخش بهمحمدالنفس و  اسرار
  .ساختند

سال  به (Royal Asiatic Society) انجمن آسيايي سلطنتي ةپروفسور برون در مجلّ
قلم نكلسون را مورد تجديد نظر قرار دارد و  به» سرار خوديا «ة ترجم ميالدي١٩٢١

  .دانستت لي نگاشت و اقبال را هادي بزرگ ملّنقد مفصّ» اسرار خودي«فارستو راجع به
اسرار خودي«دانند او در  كه خوانندگان شعر اقبال مي ا سبك اين مثنوي چنانو ام« 
كه اقبال شعر فارسي را  ت اين علّو. ثير روش مولوي قرارگرفته استأالعاده تحت ت فوق

مثنوي اختصاص داد همانا  از مثنوي سرايي آغاز كرد و قسمت بزرگ آثار خود را به
ثير او قرارگرفته و أمولوي است كه در اثر آن از اوايل تا اواخر تحت ت عالقه شديد او به

 ةعرفان نتيجف و هاي خود را در راه تصو او را مرشد و راهنما خوانده و تمام پيشرفت
ن مغرب زمين ار زيادي از شعرا و متفكّةچه عداگر. دايت و ارشاد او دانسته استه

 و غير آنها و ، كانت، برگسون، بيكن، هيگل، تولستوي، شكسپير، گوته،مانند نيچه
فارابي،ن مشرق زمين مانند ابوعلي سيناافهمچنين فيلسوفان و متصو ،ين رازي فخرالد، 
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 نظيري نيشابوري ، عرفي، جامي، سعدي، حافظ، محمود شبستري،راقي ع،ار عطّ،سنايي
ه چاقبال از ني. ندا  نمودهجلبخود  ه او را بهتوجنيز ها  و غالب دهلوي و امثال اين

كه او از شجاعت و شهامت و قدرت و نيرو سخن  جايي كند ولي فقط تا آن ستايش مي
كه او اعجاز هنر شعر را  ا تنها تا جاييمنمايد ا راند همچنين او از حافظ استقبال مي مي
ل حكمي و ئلكن مولوي را از آغاز تا پايان دوست دارد و در تمام مسا. دهد ه ميئارا

 آثار فارسي و اردو و انگليسي شخص خود ةاقبال در هم. نهد او ارج مي عرفاني صرفاً به
» گلشن راز جديد «استثناي مثنوي را سراسر مديون و مرهون مولوي قلمداد كرده و به

باشد در  كه در جواب محمود شبستري سروده و در بحر هزج مسدس محذوف مي
و » نامه بندگي«و » خودي رموز بي«و » اسرار خودي«هاي خود كه عبارتند از  ساير مثنوي

س محذوف بحر رمل مسد» پس چه بايد كرد اي اقوام شرق«و » مسافر«و » نامه جاويد«
 اثبات نظريه ي را برگزيده است و در موارد الزم اشعار او را برايلوف مولوأيعني بحر م

پس چه بايد كرد اي «و » مسافر«و » نامه جاويد«هاي  چه مثنوياگر. خود آورده است
 مولوي ظاهراً فرق دارند مثنوي معنوياز لحاظ موضوع با » نامه بندگي«و » اقوام شرق

گردد و در عمق اين  وي قطع نمي فكر اقبال از مولةها رشت ولي در سراسر اين
چيزي كه اقبال را از مولوي . كند انگيز مولوي غليان مي هاي جديد فكر هيجان مثنوي

گاهي  مقتضاي آن اقبال شيوه بيان را گاه  تنها محيط و زمان است كه به،دهد تشخيص مي
ه هفت  مولوي است كمحمدين الد نه او همان جالل گر تغيير داده و دگرگون نموده و

چنانكه . خواند اني و حقايق صرف اسالمي فرا ميعقايد حقّ صد سال پيش جهانيان را به
  :گويد مي

  از او آمــوختم اســرار جــان مــن  چو رومي در حرم دادم اذان من      
ــ ــف دوِر هب ــص ةتن ــك رع ــ  او نه ــتدور ف هب ــصةن ــ ع   نر روان م

  :كند  چنين بيان مي»اسرار خودي«پايان مولوي را در حق خود در  الطاف و اكرام بي
ــر روم   ــيض پي ــوانم ز ف ــر خ ــاز ب   دفتــر ســر بــسته اســرار علــوم      ب

  من فـروغ يـك نفـس مثـل شـرار            دار هــا ســرمايه  جــان او از شــعله 
  ام ده شـبخون ريخـت بـر پروانـه    بـا   ام شــمع ســوزان تاخــت بــر پروانــه

ــرد  ــسير ك ــاك را اك ــر رومــي خ ــوه   پي ــارم جل ــرد   از غب ــر ك ــا تعمي   ه
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ــنم   ــزل ك ــر او من ــوجم و در بح ــده  م ــا در تابنـ ــنم تـ ــل كـ   اي حاصـ
  نمايش كـــهـــ سفـــي از ندگانزنــ   ايش كـنم هـا ز صـهب     تيمن كه مس  

همچنين تمام آثار اقبال از تمجيد و تحليل مولوي مشحون است كه ما در فوق 
عارف بزرگ جهاني ثير اينأتوان ت از اين ابياتي چند مي. ها را ثبت نموديم اي از آن هشم 

 مثنوي مولويثير عمق أ اقبال حدس زد و حقيقت آن است كه اين تةرا در فكر و انديش
سرودن شعر فارسي برانگيخت و در دل او شمع اشتياقي را روشن  بود كه اقبال را به

سبك نوين و طبق   اسرار گرانبهاي خود را بهة آن اقبال توانست گنجينةكرد كه در نتيج
 را مثنوي اسرار خوديكه او  چنان. هاي عصر جديد براي جهانيان تقديم نمايد نيازمندي

مقام   سروده و مانند راهنماي عاليمثنوي مولويتقليد و پيروي  تقريباً از هر لحاظ به
كه يكي از دوستان او  چنان. خود از الفاظ ساده و روان و ذكر تمثيل استقبال كرده است

را ازنظر هنر مورد انتقاد مثنوي اسرار خوديشعار د سليمان ندوي بخشي از اسي 
  :داد و اقبال در پاسخ گفت قرار
 ولي چون شاعري از ،ايد كامالً درست است  قوافي هرچه شما فرمودهةدربار”

ام  كاربرده ه بنابراين من در بعضي موارد عمداً تساهل ب،اين مثنوي مقصود نبود
چشم  ر هر صفحه چنين امثال قوافي بهعالوه بر اين در مثنوي مولوي تقريباً د

  .“خورد مي
» وحدت وجود «ةعقيده اقبال نظري ر گرديد كه بهمتذكّ  فلسفه اجماالً بايدةدربار

اي  موجب سلب نيروي انساني گرديد و پديده جهان را درنظر جهانيان چون سايه
ه بعدها بيشتر ن يوناني كارمتفكّ. داد و هستي غيرخدا را سراسر موهوم قلمداد كرد جلوه
فين ايراني از سرچشمه افكار آنها سيراب گشتند از جهان خارجي كه جهان مادي متصو

كه هستي خود را از جسم  جاي اين ه نمودند و بهجهان فكري و معنوي توج است به
جايي كشيد كه در اثبات وجود خود  ي كار بهاحساس كنند از نفس احساس كردند و حتّ

اين گروه دانشمند در . كنيم بنابر اين وجود داريم ر ميكّگفتند كه چون ما تف
اين نتيجه رسيدند كه حقيقت كبري عقل كل است و حقيقت  هب هاي فكري كنجكاوي

چيزي  باشد وگرنه بشر از خود مقداري است كه او از عقل برخوردار مي تنهايي به بشر به
گذاري نموده   را بر عقل پايهاين حكما سراسر جهان. زند ندارد و نه چيزي از او سر مي
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غيرمحسوسات  باشد روي گردانيدند و دل را به  عشق و آرزو ميةو از عمل كه نتيج
گونه   تمام ايناقبال بر ضد. چنان بستند كه از عالم اسباب رشته هستي خود را گسستند

 سخت نمايد استدالل نموده و نيروي عمل را از او سلب مي دار بهاكه بشر را و معتقداتي
وجد و جهد استوار ساخته و بر باالي آن  ويران كرد و بناي هستي را براساس عمل

  :خط روشن نوشت با
  ز آفـاق نيـست    س و ج  علم النف  هجز ب   زندگي جهد است و استحقاق نيست     

را آشكار  ت آناي كه وجود محسوسات را ثابت نموده و ارزش و اهمي اقبال فلسفه
او از لفظ خودي معني احساس . جهانيان عرضه داشت  به»خودي«نام  هسازد ب مي

هاي  شيوه هاي آثار خود به را در بيشتر قسمت ت و يا تعيين ذات گرفته و آنشخصي
  :اي چنين اظهار داشت نكلسون طي نامه به. گوناگون توضيح داده است

ت است كه يك حالت كشمكش يا شخصي» خودي«در بشر مركز حيات ”
 حالت كشمكش اگر اين. ودي از دوام همين حالت استباشد و زندگي خ مي
ت كه مولود همين گيرد و چون شخصي را مي بين برود اضمحالل جاي آناز

 انساني است بنابراين ةترين سرماي باشد پرارزش كشمكش و اضطراب مي حالت
هر آن چيزي كه در . گاه اضمحالل و سكون رخ ندهد بايد مراقبت نمود كه هيچ

از اين تصوير . الت كشمكش سهيم است در استقرار ما مددكار استدوام اين ح
. گردد  مي خير و شر نيز حلّةآيد و مسئل وجود مي هها ب خودي معيار ارزش

سازد خير است و هر آن چيزي  آن چيزي كه خودي را محكم و استوار مي هر
 را ها  اينةهنر و مذهب و اخالق هم. نمايد شر است كه خودي را ضعيف مي

  .“بايد در معيار خودي امتحان كرد
ةشود كه هست سوابق مالحظه مي ه بهبا توجت خودي است و اين  مركزي شخصي

ت و ارزش يك جوهر نيرومند و سركشي است كه در هرچيز وجود دارد و اهمي
اي كه كسي هستي  اندازه به. ت خودي او داردارزش و اهمي هرچيزي در جهان بستگي به

گردد و در  ور مي  اندازه از ارزش زندگي بهرهنهما سازد به و استوار ميخود را محكم 
  :گويد شرح اين بيان اقبال مي

ــي    چون زمين بر هستي خود محكم است        ــواف پ ــد ط ــاه پابن ــت  م ــم اس   ه
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  پس زمين مسحور چـشم خـاور اسـت          تـر اسـت     هستي مهر از زمـين محكـم      
  تدگي اســواري زنــتدر اســقــ هس بــپــ  تودي اسـ  م از زور خـ    چون حيات عـال   

  : صالبت و استحكام ذات اظهار داشتةاقبال طي نطقي دربار
ي فراتر نهاده و مكه آهن دارد نان دارد و من گا موسوليني گفته است كسي”

  .“ چيز داردةگويم كسي كه آهن گردد هم مي
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  دعا در مثنوي
  ∗كريم زماني

  دارد كه مقدار آن نسبتي و مثنوغزليات در يقيز و عمي شورانگيها موالنا مناجات
ن و ي موالنا بهترةديعق  به.ز استيار شورانگيا بسست امياد ني زيمثنوم يحجم عظ به
 عبد بودن خود را يلحظه و آن چي است كه ما در هي عبادي، زندگين زندگيباتريز

م تا از يخالق را بدان  بهدنيم و راه رسيريم و دامن لطف خداوند را بگيش نكنفرامو
و اذكار   فقط اورادي عبادي گسترده است، زندگي عبادي مفهوم زندگ.ميمعبود دور نمان

 كند و نسبت  ميا و تظاهريد، ريگو  مي كه دروغيست كسيفات ني تشرةك سلسليو 
 . استيانسان فراموش يتخاص.  نداردي عباديدگ زن،اعتنا است يچارگان بي بيدردها به
 ند صاحب دژ را فراموشيب  مي راي جهان هستيربا ن كه نقش و نگار دژ هوشيهم
  :ديگو  ميمان باستاني از حكيكي. كند مي
 ين خود را كه پدر و مادريد والد است كه از همان بدو تولّيانسان مانند نوزاد”

لت خود را يكند و چون اصل با فض  ميملت و از تبار باال هستند گيبا فض
كه  نيشود تا ا  مييوي امور نازل و پست دنةك سلسليكند، سرگرم   ميفراموش
ن بوده كه يا اي انبةفين نقش و وظي بنابرا.اصل خانواده بازگرداند  به او رايعارف

  .“ خود كنندأر اصل و مبدانسان را متذكّ
  :ديگو  مين بارهيز در اي عارف بزرگ نيعرب ابن
 يبرا. شود و هم حجاب حق  مي هم مظهر حق، متناقض داردي ذاتيجهان هست”

 ا مشاهده كنندين دني حضرت حق است كه خدا را در همةنيا مظهر و آي دنيكسان
                                                   

  .پژوهشگر و شارح مثنوي  ∗
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ن ي در ا، خارج شونديني و خودبين بزرگ منشي را بشكنند و از اينيو بت خودب
 را  و جمال حقحضرت حقتوان   ميشود كه در آن  مييا نهيصورت جهان آ

 يني است كه انسان را مفتون خودبين صورت جهان حجابير ايدر غ. تماشا كرد
صال و ا و نوع اتّيدن  به عرفه، نگاهين در دعايهمچن. كند  مي خوديو بزرگ منش

  و گسستهيد انفصالين است كه اگر با دي انسان در اياصل وجود  بهارتباط
 ،ميرس ي نميقيمعرفت حق  بهم ويبر ي نمي حضرت حق پذات  به،ميجهان نگاه كن به
حضرت   به ما رايم جهان هستيا نگاه كنيدن  بهوستهي و پيصالد اتّي اگر با ديول
يدر ب. دهد  ميوندي پحقو خاك مظهر خلق است و انات موالنا آب مظهر حق 

ز نماد عارف ي نيف و جان بخش بوده و مرغابيبخش است، لط اتيآب چون ح
 ييها ز نماد انساني نيمرغ خاك. شود  ميور ا و بحر معرفت غوطهيت كه در دراس

  و تخته بند عالم ظاهر گرفتار شدند، هرچندين جهان ناسوتيا  بهاست كه
 جهان يگل و ال  بهن پرندگاني ايها ا بال ام، پرنده هستندها  انسانةظاهر هم به
  پرواز ندارند و در اصليين است كه تواناي سنگيقدر  به آغشته شده ويهست
  مانند علم،ييها  آمدند و امانتين جهان ناسوتيا ها به انسان. ن گرفتار شدنديزم به

  را نكردنديت وفادارين امانت رعاي در ايقدرت و امكانات از خداوند گرفتند ول
 و ي، سبب سرگشتگي و عرفانيد الهياز د. ز فراموش كردنديو اصل خود را ن

 كه ي خدا را حفظ نكردند، درحاليها ن است كه امانتي در اها  انسانيرانيح
 يول.  داشته باشندي و قدسي معنويتوانند زندگ  ميل داشتن علم و قدرت،يدل به
كه در رفاه غرق شدند از  نين اياوردند و در عيجا ن  به عهد راين امانت وفايدر ا
  .“كنند يوقت احساس سعادت نم چيفر در عذاب هستند كه هين كيا

ن دعا از صفت يم داده است و ايبشر تعل  به است كه خدايا هين عطيدعا بزرگتر
ن خالق و مخلوق نسبت و يرا بي ز،رديگ  ميخداوند سرچشمه يتو ربوب يترحمان
 نيبنابرا. ميف هستيم او قادر است و ما ضعياو خالق است و ما مخلوق. ستي نيتيسنخ
ان ي ميو مجانست يتد سنخي چراكه با،ديب جوخدا تقر  بهتواند يوجه بنده نم چيه به

 كه ي هست و هر صفتي كلّييك جداين انسان و خداوند يا ب ام،خالق و مخلوق باشد
و  يترحمان. مي دارياديدر او كمال است در ما نقص است پس ما از خداوند فاصله ز



  ٢٤٠  قند پارسي

  

خته است يش آويايام نن  بهنيزم  به از آسمانيسمانين است كه ريخداوند در ا يتربوب
ن يبنابرا. ميرون آوري بيم و خود را از چاه ناسوتيريش را بگيايسمان دعا و نيكه ما ر
از بشر با حضرت حق يت كرده، راز و نيمخلوق عنا  به كه خداونديا هين عطيبزرگتر
 ضيكند و ف  ميين كرم از بشر ندارد، نور افشاني اي در ازاي كه چشمداشتياضيف. است
سمان يق ريم دادن دعا است كه آن را از طريبنده، تعل  بهن لطف خدايبزرگتر. بخشد مي
انسان و فرشته محدود   بهيموجودات هست. ده استيبندگان خود بخش  بهيوح
 خود يني تكوةآنها با شاكل. رنديگ ميبرز درياه و جماد را نيوان، گيشوند، بلكه ح ينم

الت يموالنا در تمث. اند ح خداوند مشغوليتسب ه بها  هست و آنيدهند كه خالق  مينشان
ش مثل كف يها كند كه برگ  ميهي انسان تشبيبازو  بهخود درختان و شاخسارانش را

 دست گشوده و يها ش همانند پنجهيها خصوص درخت چنار كه برگ  به.دست است
 يها گن بريه شده كه ايدرخت تشب  بهل انسانين تمثيدر ا. آسمان دراز شده است  بهرو

 ة است همياتيآ  بهازنظر موالنا كه مستند. كشاند  مي پروردگاريسو  بهگشوده ما را
  خاصي با زباني هر موجوديهستند ول يتش با حضرت احديايموجودات در حال ن

م و يسمان دعا را وصل كني است كه ما رحق  به دعا قربين وجودأش. پردازد  ميذكر به
ن يه ام، البتّيكن  ميكياو نزد  بهشتري صورت خود را بنيم در ايبا خداوند صحبت كن

 شتريم قرب ما بي در خود منعكس كنيست و هر قدر كه از صفات الهي ني مكانيكينزد
ست بلكه خود ي نيش زندگيخدا است و فقط آرا  بهبن دعا، حجت تقريشود بنابرا مي
 است كه از ييها حظهم و دعا لي هستي جهان ناسوتيها يما غرق در آلودگ.  استيزندگ
ن است كه خداوند يش در اياين يتم و اهميريگ  ميس تنفّيبخش اله اتيژن حياكس
  .رساند  ميداكنند سرعت اجابت خدا راي حال دعا پها ن كه انسانياالجابه است، هم عيسر

ن ي اي ول، گفته شود كه آن زبان گناه نكرده باشديزبان  بهديكه دعا با نيگر اي دةنكت
ن يا  بهم و موالنايخداوند هست  به نسبتياغي و يانگر، عاصي عصةاست هممحال 

شود كه ما   مييين دعايم ايگران دعا كني دكند كه اگر ما در حق  ميريصورت تفس
صفا و   بهم و اگريخبر يگر بيكديم چرا كه از گناه زبان يگناه انجام داد يزبان ب با
گران ي ديبن جان برا و ازميم و پاك كنيي بشوآب رحمت  به راها نهيم و كي برسيشيپاال

  .تر است كيار نزدياجابت بس  بهن صورت دعايم در ايدعا كن
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  تأثيرات موالنا در غرب و شرق
  ∗ماري شيمل آن

 يدر مراسم تدفين و، كه موالنا در قونيه درگذشتميالدي  ١٢٧٣ دسامبر ١٧در تاريخ 
بر سر مزار موالنا سماع  ان و يهوديان نيز شركت نمودند ونه تنها مسلمين بلكه مسيحي

كيشان  ميان هم ها در نه تنياين حقيقت كه و.  برگزار گرديديهمراه همخوان ي بهبزرگ
،  داشتيميان مسيحيان و يهوديان قونيه محبوب بود و مقام واالي مسلمان خود بلكه در

 يهمچنين براساس منابع. گردد  ميوگو ميان اديان تعبير  در گفتي نقش آينده ويمعنا به
 از ي مركزي كه در آناتوليدست است روشن گرديده كه موالنا با روحانيون يونان كه در
ها تمدارتباط و رفت و آمد بوده است نمودند در  ميت قبل فعالي.  

 و ي محلّي از آوازهاي بسيار خوب بوده و احتماالً بعضها يروابط موالنا با يونان
  بلكهيزبان فارس بهتنها   نهي وعلّتهمين   به را برانگيخته و شايدي يونان ويبوم
 زبان رايج آن زمان يهمچنين و. است را سروده ي قطعاتي قرون وسطيزبان يونان به
  غزل٢٠٠سرودن حدود . كاربرده است  بهاشعارش  را دري قرون وسطي تركييعن
  .باشد  مي كالسيك عربادبيات ي بهط و نيز نمايانگر تسلّيزبان عرب به

رسد كه در زمان حيات و نيز بالفاصله پس از مرگ موالنا، گستره   مينظر  بهچنين
، شده  مي بوده و از آن استفادهي فارسادبيات كه دوستدار ي در نواحي و ديدگاه ويفكر

  .اشاعه يافته بود
 ديگر بود و من معتقدم ي هندوستان بارزتر و آشكارتر از نواحياين اشاعه در نواح

جا با پسر سالمند  قونيه آمده و آن ي بها  كلكتهينام عل ي بهكه اين امر كه يك عارف هند
                                                   

  .ر آلمانيپژوهشگ  ∗
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 را يمثنو يك نسخه از يو. حقيقت دارد، طان ولد مالقات نمودهنام سل  بهموالنا
 حقيقت اين است كه ي ول،توان ثابت كرد  نمياين امر را .برد  ميهند  بهخويش با

 نوشته شده و در واقع ي معنويمثنوسبك و روان   به قلندري كوتاه بوعلهاي يمثنو
 موجود در تفكّر بدون شك طرز .تواند قلمداد شود  مي ساده شده موالناتفكّرديدگاه و 

 هند شناخته شده ة سال قبل در شبه جزير١٣١٢ ي در زمان حيات سلطان ولد يعنيمثنو
باشيم و اين   مي هندةقار  در شبهي پس از آن شاهد تأثيرات دائم اشعار مولو.بود

  از بنگال گزارش١٥نگار هندو در قرن   عظيم است كه يك وقايعيقدر  بهتأثيرات
 نمود كه در توجهبايد . كند  مي را مطالعهي روميمثنوس هم د كه برهمن مقدده مي

 شمار  به آن منطقهي زبان اداري فارسادبياتزبان و  ١٢٠٦شمال سرزمين هند از سال 
 بود و ي هند كار سهلةقار  در شبهي مولوتفكّربنابراين اشاعه و گسترش . رفت مي
  :آورد  مي راي ن خويش آوازيمثنو در ي كه مولويزمان

  دنــك  مــيتكاي شــهــا يداياز جـ   كند  مي  چون حكايت  يبشنو از ن  
 نوازد،  مي كه كريشنا با اشتياقي با فلوتيا  يا مقايسهي آن را انعكاسها يآنگاه بنگال

  .بيند مي
ت زنده است و  در سنّهردو ي و عرفاني معنويعنوان يك آلت موسيق  بهفلوت
روز  به از ديوان شمس روزييها قسمت  ويبعد مثنو به. م ١٥٠٠ از سال. گردد  مياستفاده
  .گردد  ميتر  هند شناختهةقار در شبه

ما شاهد تأثيرات ، م تا اواسط قرن نوزدهم ١٥٢٦در عهد مغول در فاصله سال 
. باشيم  مي اردوادبياتآن در   و پس ازيفارس و  هندادبياتات موالنا در تفكّرروزافزون 
 از ي شاهجهان تعداد زيادةشاه و در دور خصوص پس از اكبر  بهغولدر دوران م

از عالمان يتعداد  بهآرا دختر شاهجهان نيز شاهزاده جهان . وجود داشتنديران مذهبمفس 
آثار  توان هيچ  نمي١٨ و ١٧در قرون .  نمايندي تفسيرنويسيمثنوداد تا درباره يت مأمور
اين نكته نيز .  نوشته شده باشنديمثنوتأثير از  يه ب يافت كي فارسادبيات را در يمنظوم

ات در ي است كه حتّبسيار مهمخورد  ميچشم  بهات موالناتفكّر عاميانه نيز پژواك ادبي .
 پاكستان امروز كه از سال ي موجود در سند در قسمت جنوبيبراساس ميراث فرهنگ

  .شده است  ميهطور دائم مطالع  بهيمثنوم تحت حكومت اسالم درآمد،  ٧١١



  تأثيرات موالنا در غرب و شرق  ٢٤٣

  

اش كه اثر بزرگ   در رساله)م ١٧٥١ :م(يف طشاه عبداللّ،  زبانيشاعر بزرگ سند
ي ات موالنا است كه هربرت سلتفكّر ةكننده نحو  منعكسيحد ، به استي وينظم
  :نويسد مي

يف با آثار موالنا آشنا باشد و از اين طريق بتوان ط است كه شاه عبداللّياين كاف”
  .“ك نموددر  رايآثار و
ناگهان  ، بهيف را خواندمط شاه عبداللّي سندةين بار كه رسالاولآورم كه   ميخاطر به
مصرع  (اول از دفتر ييها خصوص مصرع ، به را مشاهده كردميمثنو از جمالت يقسمت
 دنبال آب  بهكند كه نه تنها تشنگان  مي از آب صحبتيكه در آن مولو) ١٧٠٤
  . تشنگان استي جستجوگردند، بلكه آب نيز در مي

شكل   بهاش يف راز عشق ميان چشمه آب و انسان تشنه را در رسالهطشاه عبداللّ
  بسيارياين دست را در اثر و  ازييها يك داستان عاشقانه مطرح نموده است و نمونه

  .توان يافت مي
شد كه عارفان بزرگ در   ميدر قديم نيز در مناطق مسلمان نشين چنين گفته

 ديوان و يمثنو، قرآن ي خويش اين سه كتاب را حتماً دارا هستند، يعنهاي كتابخانه
 در ايالت سند ١٨ عارفان قرن ة نزد هميت استاندارد و سنّيشكل  بهحافظ اين سه كتاب

  .شد  مينيز يافت
 موالنا نقش يمثنوصورت نثر در سند و پنجاب نوشته شدند،   به كهي آثاريدر تمام
  .اند نموده را ايفا يبسيار عميق

از ، نماييم ي مي از او سپاسگزاريمثنوخاطر ترجمه و چاپ كامل   بهنيكلسون كه ما
. كند  ميعنوان بهترين تفسير نوشته شده ياد  بهبحرالعلوم يق هندتفسير عالم و محقّ

  . در شهر مدرس درگذشت ميالدي١٨١٥سال   بهبحرالعلوم
هاي توان نقش  مياامكليه اشعار موالنا را مشاهده كرد و يمثنوتر   بسيار مهم .
ر از داندكه اقبال تا چه اندازه متأثّ  مي اقبال را مطالعه نموده باشد،محمد كه آثار يهركس

  .نمايد يت ميلئو احساس مسيموالنا بوده است و در قبال و
 نيكلسون ةين بار مقالاول ي بودم و براي جواني كه دانشجويآورم زمان  ميخاطر به
مشاهده كردم كه چگونه اقبال در ،  را مطالعه نمودم»پيام مشرق«نام   به اثر اقبالةدربار
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 شاعر محبوب خويش را هردوين بار اول يم منتشر گرديد برا ١٩٢٣سال   بهاين اثر كه
 و موالنا ي ميان گوته شاعر آلماني خويش مالقاتتفكّراو در . دركنار هم قرار داده است

رسد   ميجا راند و بدان  ميمايد و درباره حقيقت موالنا سخنن  ميمدر بهشت را تجس
اقبال از . »آيد و عشق از جانب انسان  مي از جانب شيطاني و هوشمنديزيرك«كه 
. آمد  ميوجد  بهشود همواره  مي محسوبيترين شاعر ايرانعنوان بزرگ  بهكه موالنا اين
 موالنا يشناسد و از طريق رهبر  ميجاويدنامهعنوان راهبر خويش در   به موالنا رايو

 كه يطور كند، همان  ميخداوند را تجربه  بهباال و در نهايت رسيدن ي بهعروج روح آدم
 آسمان انتخاب  بهعنوان راهبر خويش جهت عروج  به ورجيل راي الهيدانته در كمد

  .كند مي
. كند  مي در موالنا هوا و روح زنده اسالم را مشاهدهي اقبال چنين است كه وتصور

 دست آمده از موالنا  بهاثبات برسانم كه تصوير  بهتوانم ي نميول، من نسبتاً مطمئن هستم
 نيكلسون بوده است و اين توسط از آثار موالنا ي اقبال مرهون مجموعه كوچكتوسط به

مبريج منتشر گرديد ام در ك ١٨٩٨ در سال  از ديوان شمسياشعار انتخابنام   بهمجموعه
براساس همين مجموعه انجام ،  داشتهديوان شمس از ي كه ويفسيرهايو اغلب ت

 خويش ي از آن را برايا  نسخهي كه من در دوران دانشجوييا مجموعه. گرديده است
  كه درباره موالنا در اقبال ايجاد گرديد،ييها من معتقدم كه انعكاس.  نمودمينويس دست
 يآل خداجو مثابه يك انسان ايده  بهاقبال يموالنا برا. گردد يوجود همين منابع برم به
  .گردد ي ميتلقّ

شود   مي مختلف تكرارهاي مناسبت  به كه هموارهي وة از اشعار برجستيقسمت
  :چنين است

 است كه اقبال در موالنا يگردم و اين چيز ي ميدنبال انسان  به من»انسانم آرزوست«
پس از اقبال نيز ،  استياوند عشق خدةك محرييابد كه دربرگيرنده نيرو  ميآن را
توانيم وارد   نميهاند كه البتّ داده  از شاعران بودند كه موالنا را سمبل خويش قراريگروه

 و ياردو، سندي، فارس و  هندهاي زبان  بهشويم و اين دسته از شعرا ها نجزييات آثار آ
 بيشتر ساليان ي كه ويا تأثير موالنا در كشورام. سرودند  مي شعريزبان بنگال ي بهيا حتّ
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 ي قديم تاكنون بر روهاي  نموده است چيست؟ از زمانيجا سپر عمر خويش را در آن
  . انجام گرفته استيآثار موالنا تحقيقات زياد
بيش از همه در ،  كه از جانب پسرش سلطان ولد اشاعه يافتيآداب و قواعد مولو

 سماع در اغلب يرقص جمع و تأثير نهاد ي عثمانيروشنفكران و هنرمندان امپراتور
 در هند وجود نداشت اگرچه صوفيان ي سماع مولوي اشاعه يافت وليمناطق عثمان

  . عالقه داشتنديموسيق ي بههند
.  قبل از هرجا در تركيه آغاز گرديديمثنوه قابل درك است كه تفسير و شرح البتّ

 ينه سهم دارند و يك بيش از همه در اين زمييدانشمندان و عالمان ترك و نيز بوسنياي
 نداشتند در ي آشناييزبان فارس  به كهي كساني اين بود كه اين اثر را براها ناز مقاصد آ

بعد  يت به جمهورة از دوريزبان ترك  بهميل ارائه و تفسير آثار موالنا .دسترس قرار دهند
را پيدا نمود  يتوان خواننده ترك زبان ي ميسخت  بهاين ترتيب كه امروزه ، بهافزايش يافت

 يمثنو سال اخير ٨٠ و يا ٧٠در طول .  را بداندي خواندن آثار موالنا زبان فارسيكه برا
جا من از  در اين.  مختلف انتقال يافته استييها گونه  بهديوان شمس از ييها و قسمت

  ويمثنوبرم كه   مي نام»ي گولپينارليشيخ عبدالباق«نام   بهقدر  از مترجمان عاليييك
ي د مدرن ترجمه نموده و تفاسير متعديا  جديد و گونهيزبان ترك  به راشمس نديوا
دارد يت  كه بسيار اهميمن كار نظر  بهاام.  موجود استيصورت دست نوشته از و به

  راي داشته و دارند كه آثار مولوي دانشمندان و عالمان است كه همواره سعةوظيف
  .برگردانند  امروزيزبان مدرن ترك به

يا حضرت «اند كه با رقابت با ديگران جمله   داشتهيخوشنويسان ترك همواره سع
اين   باي طالييتوان آويزهاي  مي نمايند و امروزهينويس زيبا خوشيشكل  به را»موالنا

 غزلياتب خواهد گشت كه مشاهده نمايد كه در ا انسان متعجام. مضمون را يافت
 ها ن شده است همواره موالنا و آثارش در آ اخير سرودههاي مدرن ترك كه در دهه
  وي و طارق يحٰيي و تفاسير گولپينارلها بنابراين تنها ترجمه. انعكاس داشته است

 يبلكه شاعران مدرن امروز نيز همواره در آثار خويش بر و،  موالنا نيستةديگران دربار
 يداند كه يحٰي  مي دارد،ي مدرن ترك آشنايادبيات كه با يهر شخص. نمايند  مياقتدا

. باشد  مي كالسيك تركادبيات از بزرگترين نمايندگان ي يك،)م ١٩٥٨ :م(ي كمال بياتل
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 رقص يمعنا  بهيسماو سماعنام  ي بهارزش و  بسيار بايآثار تقريباً ناشناخته ول  ازييك
رقص چرخان حول  ات و احوال دراويش كه با است كه در آن از تجربييآسمان
همچنين نيز شاعر سورآليست . نمايد  مييابند، صحبت  ميا در آسمانخود ر، خويش
 بسيار ارزشمند در قالب يمورد رقص سماع اثر  دريلبچنام آصف خان  ي بهديگر

 ي در دنيايرد كه وب توان نام  مينام نظيم حكمت نيز ي بهاز شاعر ديگر. اشعار نو دارد
گردد و در   مين و رسوم شناخته سوسياليسم و منتقد سنلاوعنوان پيش قر  بهغرب

 بسيار زيبا و مملو از ي خويش شعري در دوران جوانيو. مسكو درگذشته است
هرحال قونيه موضوع تعداد بسيار  به. افتخار حضرت موالنا سروده است  بهاحساسات

  .اند طبع رسيده  به در تركيه٥٠ و ٤٠ هاي دهه  از كتب بوده است كه دريزياد
ي كنم از شما عذرخواه  ميكه دوباره از خودم صحبت ه از اينالبتّ، آورم  ميخاطر به
تركيه آمدم و پول   بهشناس جوان كه عنوان يك شرق  بهين باراول ي كه برايكنم زمان مي

ل مبتال هستند، اين معضّ  به كه اغلب دانشجويانيطور همراه داشتم همان ي بهبسيار كم
در آن زمان قونيه . قونيه بروم  به را پس انداز نمايم تا بتوانمها  كردم تا آخرين فنيگيسع

اگر انسان رعد .  خود را داشتي حيوانات بود و طبيعت زيباي براي روياييواأهنوز م
شوند و شهر از   ميكه يك شبه درختان سبز  را در قونيه ديده باشد و اينيو برق بهار
ثار آ هميشه در يبرد كه چرا اشعار بهار ين پناگها  بهتوان  ميگاه گردد، آن  ميعطر مملو

من  .داند ي مي بهار را سمبل بيداريخورد، زيرا و  ميچشم  بهاتكر  بهمنظوم موالنا
 تواند  ميگاه  را در قونيه مشاهده نمايد، آنيبار چنين روز  يكيمعتقدم كه اگر شخص

  .درك نمايد  تصاوير ترسيم شده از جانب موالنا رايراحت به
پورگشتال و  تأثيرات ترجمه هامر ـ  به كه در ابتدا عرض نمودم تاكنونيطور نهما

 ادبياتاين تأثيرات نه تنها در  اام. ام  بسيار پرداختهي آلمانادبيات در يروكرت از روم
 از ي انگليسادبيات آغاز گرديد، بلكه همچنين در »يروم« با ترجمه ١٩ از قرن يآلمان

ين ترجمه از اولجا ما شاهد  در اين. ين بار قابل مشاهده استولا يهمان زمان نيز برا
پورگشتال و  ـ هامر دليل ترجمه ـ  به هستيم ويزبان انگليس  بهيمثنو از ييها قسمت

يه اول از عناصر يمند گرديد و بعض  عالقهيروم  بهفيلسوف نيز هگل ـي، روكرت از مثنو
  . الهام گرفتيات خويش را از وتفكّر
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 يك تئولوگ جوان پروتستان توسطزبان التين  ي بها  كتابچهميالدي ١٨٢١ال در س
 يمعنا  به وSufismus Sire Philosophia Persarum Pantheitica: تحت عنوان

 يگر ياين مطلب كه صوف  به منتشر گرديد كه در آن»يايسم ايران  و يا پانتهيگر يصوف«
  . استايسم تفاوت دارد، پرداخته فلسفه پانته با

كه يطور همان،  داشتهي عرفانة كه جنبي از تمام چيزهايي با تمام بيزاريا وام 
 از يدر اين كتابچه يك ين باراول يپروتستان چنين هستند، برا، اغلب روحانيون

كند كه   مي را بازگو نموده كه در آن يك عابد فكريمثنو هاي ترين داستان معروف
باشد كه بنابر   مييمثنو هاي  از زيباترين داستانييكاين . گردد  نميدعاهايش مستجاب

  ظاهر گرديدهيكه شيطان بر و خواند تا اين  ميآن زاهد دائم و همواره خداوند را
 دريافت ي و تالش تو براي نخواهد شنيد و اين سعيگويد كه از خداوند پاسخ مي

سپس زاهد در . ر پس تسليم من شو و دست از اين عمل بردا،پاسخ از خدا بيهوده است
 انسان صدا كردن تو، صدا يا«رسد كه   ميبيند كه از جانب خداوند پاسخ  ميخواب

 ي خداوندة اين بدين معناست كه عبادت يك هدي»هستم جا كردن من است و من اين
زبان   آورد در حقيقت از جانب خداوند بريجا  بهاست و هرچه انسان در حين عبادت

 يباشد و در پ  مي خطاب من نيزي كجا هستيگوي  ميتو كهدر هر خطاب «. آورده است
ترين و زيباترين   از عميقياين يك. جا هستم يك من اينگويد لب  ميآن خداوند

پذيرد،   نمياين داستان ندارد و آن را  باي نظر موافقي ويباشد ول  مييمثنو هاي داستان
داده را   خود انسان قرار در دروني اين مسأله را كه خداوند عبادت را تا حدوديو
  .داند  ميمعنا يب

 اديان مختلف ة كه درباريجاست كه اين داستان در يك اثر سوئد  اينتوجهجالب 
 از بانيان علوم ينام ناتان زودربلوم كه يك ي بهنوشته شده است و اسقف بزرگ سوئد

 ي بود مبنيا انه اين نشي ويبرا، باشد اين داستان را در آن اثر يافت ي ميا  مقايسهيدين
 زود.  داشته و معتقد استيعفو و بخشش آشناي يت بههمانند مسيح كه اسالم نيز بر اين

ميان  رگرديده و دراين داستان را در جهت تفاهم بيشتر ميان اديان متذكّيت ربلوم اهم
و  ي عرفان اسالمي برا مهمةعنوان يك نمون  به در اروپا، آن راي ديني آثار داستانيتمام

  . برشمرده استي محافل عرفانينيز تمام
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 موالنا و آثارش را پذيرفتند و اين پذيرش از طريق ه، قبل از همها يانگليس
 ييها آلمان نيز همواره خالصه در.  بوده استيمثنو از ييها  كامل و يا بخشهاي ترجمه

 اول  گئورك روزن كه براساس ترجمه كتابتوسط نوشته شده از جمله ياز آثار مولو
م دنبال  ١٩١٣ پسرش فريدريش روزن در سال توسط انجام گرفت و اين كار يمثنو

  .گرديد
 ي گسترش و اشاعه موالنا و آثارش در اروپااول ي پس از پايان جنگ جهانيول
 را شاهد ي زيادهاي  ما تالشيدر اين مقطع زمان. جريان افتاد ي به جديشكل ي بهمركز

گويد كه دو دانشمند   ميمارتين بوبر. رك موالنا دارند در فهم و ديهستيم كه سع
 ي از اين آثار را انجام داده و پس از آن در جمهورييها  ترجمهي و روسيسوئد

 ة فلسفةعنوان نمايند  به از آثار موالنا رايبعض)  سابقيآلمان شرق(دموكراتيك آلمان 
  .اند  نمودهيديالكتيك معرف

 ارزنده و تفسير ةنماييم و ترجم  ميفسور نيكلسون را از پرويما بيشترين قدردان
 در عين حال آثار يو. دانيم ي مي را مرهون تالش و زحمات ويمثنوبسيار خوب از 

 هاي تالي فعي آرتور جان آربري تأليف نموده و جانشين ويروم ة درباريكوچك
 يزبان انگليس  به رااتاشعار و رباعي، يمثنو از ي مختلفهاي داستان استادش را ادامه داد و

  .ترجمه نمود
 توجه مورد ييها  در دورهي از رومييها تنها قسمت، در آلمان پس از روكرت

 يا قبل از جنگ جهان بيشتر از آن بود، اميروم  به و عالقهتوجهه شايد البتّ. قرارگرفتند
  . صورت نگرفته بودة در اين زميني زيادي عمليدوم كارها

خود من نيز . ت خويش را مشغول موالنا نمودهم، د بزرگهلموت ريتر، دانشمن
ديوان را ترجمه نموده و   از آثاريا ام مجموعه يشخصاً در دوران شور و شوق جوان

 يين رومالد  همان گفتار جاللي دارد، يعني كه در قلبم جاي را در مورد چيزيا كتابچه
 كه يچيز،  كارهايم نشان دادم كه دريطور پس از آن همان.  تحرير درآوردمةرشت  بهرا
 ياو دارا.  استي گفتار وةنمايد همان نحوه و شيو  مي را متمايز از ديگرانيروم

 زبان  بهات راتفكّر چگونه اين يا اينكه و است امي و دينيات فلسفتفكّرزيباترين 
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ل و  بهترين مثايكنم كه و  ميفكر. ترين نكته است يترين و اصل نظر من مهم  بهآورد مي
  :فرمايد  مي كه خداونديجاي. باشد  ميقرآن از ٥٣ آيه ٤١ه  سوريتعبير و نماينده برا

  .»در افق و در روح شما،  خويش را نشان داديمهاي شما آيات و نشانه  بهما«
 هاي كند، تماماً نشانه  مي است كه هرچه انسان در اين جهان مشاهدهياين بدين معن

 يا در هركس نشانه« عرب داريم يكه در مثل قديم يطور همان. وجود خداوند است
  .»وجود دارد كه نشان دهنده آن است كه او يك وجود است

 كه در اين جهان وجود ي را مطالعه نماييد، خواهيد يافت كه هر چيزياگر آثار روم
 از ي آياتةموش كور، همه و هم از مورچه تا ابر، از منازل تا، دارد، از آشپزخانه تا فيل

 بسنده نكرده بلكه ياصول نظر  به عارف كه تنهاي شعراي براها اين. باشند  ميوندخدا
كنند،   مي قلمداديعنوان اثبات وجود خدا و عشق اله  بهكنند  ميهرچه را كه مشاهده

  .مهم هستند
در برن نيز خود را صرف كار و تحقيق در اشعار ، كريستف كنوبل، همكار من

 از ييك.  وجود داردي دكترهاي  از رسالهيا يز مجموعهموالنا نموده و در آمريكا ن
اش را نوشته و ديگر دانشجويانم   رسالهي رومي علم پيشگويةدانشجويان من دربار

 تحقيق ي و عربيزبان فارس  بهسرودن اشعار  دري شاعرانه رومة استعداد و قوةدربار
 لس برگزار گرديد كهآنج  در لوسيم نيز سمپوزيوم بسيار خوب ١٩٨٧نموده و در سال 

  . پرداختي مختلف آثار رومهاي ديدگاه به
 ييك سمبل فرهنگ  به در اين ميان تبديليروم، ر شدم كه قبالً نيز متذكّيطور همان

 را كه ي كه اشعاريا زمانام.  استيجار ها  بر سر زباني كه نام وي طور،گرديده است
تقريباً ، نمايم  ميشناس كنترل شرقعنوان يك   بهشود را  مي سروده شده وي ويدر رثا
خصوص  ، بهميان مردم بسيار محبوب است  نيز درياز جانب ديگر مولو. مشو  ميشوكه

 وارد گشت و پس از آن يعموم  قونيه در انظاري كه گارد قديمميالدي ١٩٥٤از سال 
موالنا  دوستداران هاي پيوندند و گروه  ميجمع دوستداران موالنا ي بههمواره مردم بيشتر
  .گرديده است نام مركز موالنا برپا ي بهدارند و در آمريكا نيز محلّ در همه جا وجود

ا دانند، ام  نمي رايدر تركيه نيز مشتاقان فراوان موالنا وجود دارند كه زبان فارس
هاي انسان  آشنا هستند و از جانب ديگري اسالمييها  با زمينهاقلّحدد كه  فراوان و متجد
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.  ندارندي از اسالم و فرهنگ اسالميالع و اطّيگونه آشناي  هيچي ول،والنا بودهمشتاق م
 ها ن با روح آي را ترجمه نمايند، ولديوان و يا يمثنو از يقطعات اند تا  احتماالً مايلها نآ

اين   ندارند وي كه حتماً بايد در آثار و اشعار موالنا درك و فهميده شود، آشناييچيز
  .بينم  ميانگيز يار غممسأله را من بس

نام ي،  از جنبش و جماعات مشتاق وي آشنا بوده و بسيارينامي، هر حال نام و به
  .اند موالنا را در غرب شناسانده

شكل  ي بهو.  در پاريس ياد نمايمي همكارم اوا دوويتاريجا بايد از كارها در اين
 از يا خاطر مجموعه  به ما آثار موالنا كار و تحقيق نموده وة در زمينيا بسيار فشرده

از ،  انجام گرديده استي وتوسط كه مافيه فيهخصوص كتاب  ي به مثنوهاي ترجمه
  . وجود داردي ترجمه از مولوي تعداديدر ايتاليا و چكسلواك. نماييم رايشان تشكّ
همين ترتيب  ي بهنام شيما نوفسك ي به است كه آهنگساز بزرگ لهستانتوجهجالب 
 يروم  به خويش رايكارها  ازيعنوان يك الگو و مدل شناخته و يك  بهموالنا را

 است كه تأثيرات موالنا در همه جا قابل لمس يمعن اختصاص داده است اين بدين
. شناسيم  ميعنوان يك عارف بزرگ  بهگردد و ما او را يم  تفسيريهمواره آثار و. است
كه  اند  شناختهيزبان فارس ي بهربع  از اشعار ابنيعنوان مترجم تعداد  به راي ويبعض
شناسد   ميايست عنوان يك پانته  به راي ويدانم و بعض  نميه من اين امر را درستالبتّ

 ي وة كه بخواهم درباريهر زمان،  منيدر واقع برا. كه در اين مورد بسيار شك دارم
. ام ببرم نيز نير قرآنعنوان يك مفس ي بهتوانم از و ، ميصحبت نموده و توضيح دهم

 همه چيز را دال بر وجود خداوند بداند و جهان را ييك انسان كه در تمام عرصه هست
،  آمدهيمثنو كه در پايان ي شعرة بهتر از قطعيچيز  نمايد، هيچي تلقّيانعكاس وجود و

  .تواند باشد  نمي حالشيگويا
ا عشق و  كه در آن زليخيا توانند صفحه  مي دارند،ي آشناييمثنو كه با يهاي آن

 آورند كه هرچه كه زليخا خاطر  بهنمايد را  مييوسف ابراز  بهشوق خويش را نسبت
 آفتاب چه زيبا«: گفت  مياگر زليخا. آورد، مفهوم يوسف در آن نهفته بود  ميزبان به
هرچه و هرچه كه او .  را آوردييها  و يا هنوز نان آماده نيست و يا باغبان ميوه»تابد مي
  .ديد  مي وجود يوسفي براييها ماماً نشانهكرد ت  ميبيان
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  : استي گفته نشانه وجود معشوق ويبايد بگويم كه هر كلمه كه و
  گــرانث ديتـه آيــد در حــدي گف  كه حديث دلبران   خوش بود آن  

انسان . شود  صحبتيبهتر آن است كه اسرار معشوق را باز كرد كه در آن از ديگر
  حال اين اشارات، نمايديتواند بدان اشارات  مياماجازه ندارد تا راز را بازگويد، ا

 موالنا هميشه راهبر ما.  از خورشيد باشديه و يا حكايت يك پشّة درباري حكايتةوسيل به
 ي است كه ما بايد از ويكنم كه اين آن چيز  ميمن فكر. است  خداونديسو به

 . آن قرار دهيمةفراگرفته و الهامات خويش را بر پاي
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  )ره(عرفان از ديدگاه موالنا و امام خميني
  ∗نسيم شاهد

  عشق آيم خجل باشـم از آن       بهچون    هرچه گويم عـشق را شـرح و بيـان         
  تـر اسـت    نزبان روشـ    ق بي ليك عش   تگـر اســ  نر زبـان روشـ  گرچـه تغيـ  

ن چهرة ايشان چو. معرفي ندارند بهنياز  )ره( خمينيچه مسلّم است حضرت امام از آن
معرفي  بهپس . هاي هزارة دوم ميالدي بود ت جهاني در آخرين سالترين شخصي معروف

 ت انقالب اسالمي، امامترين شخصي  بزرگحضرت امام. شود مختصر ايشان بسنده مي
  .ديد خشندگي او نخواهددر بهاي  شك تاريخ چهره امت مسلمانان همة جهان بود؛ و بي
تعالي و رهبري ايشان،   از شناخت حق)ره(خميني تفكّراِت عميق حضرت امام

هاي بسيار  ريشه ها و اشعار ايشان پديدار است از هاي واال، كه در نوشته برمبناي انديشه
ة او داند و رابط ايشان همه چيز را از خدا مي. گيرد قوي عرفاني سرچشمه مي

  .پروردگارش معناي صحيح عبد با معبود است با
اي براي  تواند راهگشا و راه چاره  مي)ره( خمينيپژوهش در بعد تفكّر عرفاني امام

ت معنوي دنبال رهايي از ماديت و رسيدن به مرداني باشد كه به انديشان و آزاد آزاد
  .باشند خالص مي

 ولي در تحرير و تقرير مطلب، ،معني علم است هگرچه در ظاهر عرفان ب
معني شناختن   يعني عرفان به،واقعي عرفان از علم خدا گرفته شده است معني
عرفان مكتبي فكري است كه در . معرفت است خداوند متعال و راه تعالي، آگاهي به حق

الي تع پويد؛ و حق سوي كمال راه مي رسد و به حقيقت مي اين مكتب شخص عارف به

                                                   
  .نو دكتراي زبان فارسي از جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗
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كند و در  بيند؛ و براي شناسايي قدرت او پيوسته كنكاش مي را در نزد خود حاضر مي
چيزي قدرت  شود؛ كه در هر خود مي جلوة خداوند متعال آنقدر مست و از خود بي

 ،اين وجه نام ديگر عرفان كند به آساني مشاهده مي تعالي، را به خداوند، و تجلّي حق
  .عشق حقيقي است

از عرفان است كه طبق نظريه بسياري از دانشمندان عرفان اسالمي تصوف بخشي 
شد و در طول تاريخ تفكّر عرفاني  در اوايل قرن اول هجري دربين مسلمانان ظاهر

دانند  پيروان اين طريقه خدا را اصل عالم وجود مي. توسط عارفان بزرگ گسترش يافت
خواهد  كند و هر عارفي مي ميكه تنها هستي واقعي است و در همه موجودات تجلّي 

ها و شهوات نفساني  اگر عارف از غبار ناپاكي. مقام او پي ببرد و ذات او را بشناسد به
هايي كه در دامن اسالم رشد و تكامل  بنابراين يكي از دانش. رسد خدا مي گردد؛ به پاك
، وجد، عرفان برخالف انديشه برخي از متصوفه كه سماع. كرد؛ علم عرفان است پيدا

يك اصل معنوي . دانند نتيجه كرامات را اساس عرفان مي هاي سخت بدني و در رياضت
حقيقت وجودي عالم  و طهارت و تزكية روح و نفس از طريق شريعت براي رسيدن به

قول  خاطر اين اصل عرفان، عشقي حقيقي است به به. اهللا است و تنها در عشق حقيقي به
  :)ره(يني خمامام

  همــ م هداريو داغــاد رخ تــدر يــ  عشق تو دچاريم همه     اي دوست به  
  :گويد  در اين باره ميموالنا روم

  همان عـشقم اگـر مـرگم بـسايد          مرا حق از مي عشق آفريده است      
  تي چه آيـد؟   جز مس   بگو، از مي به     منم مستي و اصل من مي عـشق  

كنند و عشق را مبناي  جود را در كلمة عشق خالصه مي وعرفا راز آفرينش و سر
دانند بايد دانست كه عشق ادراك، معرفت و حاصل علم است و از  آفرينش و وجود مي

 هرچهآيد، پس  حسن و جمال، عشق پيدا تعلّق علم و ادراك و معرفت و احاطة آن به
شق نيرومندتر و تر، ع  ادراك و معرفت و علم قويهرچهحسن بيشتر، عشق هم بيشتر و 

شديدتر و عشق همواره متوجه كمال و جمال است و چون ذات پاك خداوندي 
جمال خويش در حد اعال  عشقش به. جمالش در حد كمال و عملش در حد تمام است

جاست و اين عشق است كه جامع عاشق و معشوق  زادگاه عشق اين. خواهد بود
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اعتبار حسن  ر علم ازلي و معشوق است بهاعتبا باشد، يعني خداوند عاشق است به مي
تابد عشق نيز  ازلي و در نتيجه چون حقيقت ذات ازلي جز وحدت هيچ اصلي را برنمي

صوفيان . كه حاصل اين عاشقي و معشوقي است خارج از وجود ازلي نخواهد بود
  :كنند پرستي ذات ازلي را چنين توجيه مي جمال و جمال

  ان اهللا جميل و يحب ان يتجمل له  المب الجحل و ييان اهللا جم
عاشق، عاشق جمال معشوق است و معشوق، عاشق عاشِق . عشق دوجانبه است
 حضرت امام. عشق عاشق ناز معشوق دارد و معشوق نياز به عاشق، عاشق نياز به

  :فرمايد  در اين خصوص چنين مي)ره(خميني
  مة جاستهمة جا منزل عشق است كه يارم ه
  اي تو راـان جـهـج د بهـابـه نيـك ور دل آنـك

  :يا
  چه خوانديم و شنيديم همة باطل بود       آن  حوزة عرفان ديدم  و  عشق آمدم     چون به 

  :توان نوشت  ميدر تفسير شعر امام
كند دوستي حضرت او  گاه تابيد بر دل مؤمن، خالي مي دوستي خداي، هر

ها و از جميع ذكرها غيرذكر الهي؛ يعني نشانة  ميع شغلمؤمن را از ج دل
الهي آن است كه نباشد در دل او غيرمحبت الهي و ياد الهي؛ چرا كه  محبت
محبت الهي  غيرخداي تعالي موجب ظلمت و تيرگي دل است و با ذكر
  .شود نمي جمع

 او  در دلهرچهخدا از روي سر؛ يعني  ترين مردمان است به دوست خدا خالص
خطور كند بايد از براي خدا باشد و نه اغراض ديگر خواه مباح و خواه غيرمباح، 

تر از  ذكر الهي صافي و خالص مشوب و مخلوط نباشد؛ و راستگو از ديگران باشد و در
  .ديگران باشد، و عبادت و زحمت و رياضِت نفس او نيز بيشتر از ديگران باشد

  :كه فرموده است r اسالم كه پيغبر چنان
اي از بندگان خود را از امت  هر گاه دوست داشته باشد پروردگاِر عالم بنده

هاي برگزيدگان خود از اوليا اصفيا و در ارواح ماليكة خود و  اندازد در دل من، مي
ساكنان عرش خود، محبت آن بنده را تا ايشان او را دوست داشته باشند و نيز از 
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كه را خواهند   رخصت شفاعت است كه هربراي دوستان خدا در روز قيامت، 
  .شفاعت كنند و شفاعِت ايشان مستجاب است

  عشق تو سرشته گشته اندر گـِل مـا           جز عشق تو هيچ نيست اندر دل مـا        
ــ هه بــد كــباشــ  كس نيست كه عشق تو ندارد در دل       يرســا باِد دِل مــفري

تنها گداخته بلكه  يد؛ كه در كورة عشق نهكمال رس ، آن چنان در عشق بهموالنا روم
گونه كه خود فرمايد در مجمر آن سوخته شد و شمس عشق را در درون جان خود  آن

گاه  شمس درنظر موالنا مظهر كمال و جلوه. يافت او خود شمس و شمس خود او شد
 حقيقت و آيينة معشوق نما بود و نور مطلق و فخر اوليا بدين معني كه شخص تا عاشق

اندوز و چون پرتو عشق و عرفان بر دل آدمي  نشده باشد؛ بسيار خود خواه است و مال
معشوق و محبوب   جان او سرزند آن چنان نسبت بهةتابيدن گرفت نور معرفت از روزن

اما از خود گذشتگي و ايثار . شود كه زر و سيم را پيش او ارج و بهايي نيست مهربان مي
زيرا نيروي ايمان . انگيزتر است هاي معنوي بسيار حيرت تحقيقت و شخصي در عشق به

  .گيرد كه بايد گفت ايمان استوار عين عشق است مي چنان سراسر وجود آدمي را فرا
  سر فكر و عبادت را بسوز     هسر ب   روزق در دل برفـ    آتشي از عـش   

* 
  له سـوخت  چه جز معشوق باقي جم     آن  ست كو چون برفروخت    عشق آن شعله  

دنيا و  آيد عالقة انسان را به  كه عشق چون در خانة دل آدمي فروداز آن روي
كند، آن چنان كه عاشق هر صفت كمالي را در جاذبة عشق  هاي آن قطع مي كشش
 در )ع(ها را در از خود گذشتگي مسرور پرهيزگاران علي نظير اين گونه عشق. بيند مي
 نبود چه چيزي r ه اگر عشق محمدياسالم بدين گونه توجيه توان كرد ك راِه
 سازد تا آن گونه كه جان r اكرم  را بال گردان جان پيامبر)ع(توانست حضرت علي مي

 هست سير هرچهطور كلّي   در چنگال خطر اندازد؟ بهr خود را در خوابگاه رسول
 تب عرفان مولويدر مك. شوق ديدار ياد دلدار و ايثار و خدمت به است و سلوك با
ي الدين تبريز موالنا عشق معشوق ازلي را در صفاي باطن شمس. همين عشق است

  :گُلسلّد سره پيوند مي شود از بيگانه يك بيند و خريدار آن مي مي
  جـز گــشاِد دل و هــدايت نيــست   عشق جز دولت و عنايـت نيـست    
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ــه  ــشق را بوحنيف ــردع ــافعي را در   درس نك ــست  اش ــت ني   و رواي
ــهــر كــ ــم و تــرغرا پ   نيست عاشق و زان واليت نيست       ديرش دي

  :جاي ديگر فرمودند
  آب حياتست عشق، در دل و جانش پـذير       حسابش مگير  عشق رفت هيچ    عمر كه بي  

ــش ــق جع ــتسان ــش، ع ــق ت ــ انو ج ــل  رت ــطـ ــف درمـ ــان و از تـ ــ انو درمـ   رتـ

* 

  و گر شهري بدم ويرانه گشتم       بيا كز عشق تو ديوانـه گـشتم      
  درد عشق تو همخانه گشتم      به  خان و مان بريدم   عشق تو ز   ز

  :و نيز
  منم آن عاشق عشقت كه جز اين كار ندارم

  كه بر آنكس كه نه عاشق بجز انكار ندارم
  ر تو نپويمـوي غيـم سـويـر تو نجـدل غي

  دارمـار نـر هر خـم ســويـر باغ نبـگل ه
  :فرمايند  ميموالنا روم

شخص طالب  گرمي و حرارت عشق كه از كانون نور توفيق و عنايت الهي به”
ها  خطرتر از رياضت سير و سلوك روحاني رسيده باشد زودتر و بي كمال و اهل
عارفان رساند، و بدين سبب  سر منزل مقصود مي هاي معمولي او را به و عبادت

اند كه يك ساعت گرمي عشق و خلوص ضمير  حق گفته برگزيده و واصالن راه
  .“از صد سال عبادت خشك سرد برتر و باالتر است

  پرست  از هزاران كوشش طاعت     سـت  ا اية عنايت برتر  اي س   ذره
دانند و سالمت  عارفان عشق را صفت حق تعالي و لطيفة عالي و روحاني انسانيت مي

. شمرند سنجند و نيز عشق را وسيلة تهذيب اخالق و تصفية باطن مي  بدان ميعقل و حس را
آدمي را . سازد عشق روح را لطيف و قلب را صاف و آماده كشف و حصول معرفت مي

يك  زيرا خاصيت عشق آن است؛ كه جميع آرزوها و آمال آدمي را به. كشاند سوي كمال مي به
و اين خود نوعي . سازد يك شخص را قبلة دل مي باكند و يك چيز  آرزو و منظور تبديل مي

بيند و عشق همه چيز   همه چيز را در عشق ميموالنا رومي. از توحيد و يكتاپرستي است
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دهد؛ عالم  كند، رنجش مي او لطف مي ريزد، به دلش مي كند، غم به عشق او را شاد مي. اوست
آورد كه سرشار از  شود و برايش پيمانه مي  او ساقي ميعشق، در بارگه. او عالم عشق است
  .گيرد ها از نيروي عشق سرچشمه مي ها و زيبايي همة كمال. رنج و بالي دل است
عشق مجازي   از عشق، عشق الهي است، عشق حقيقي است نهمنظور مولوي
قت و جان معني پرستي و مستي از بادة صورت نيست، او دنبال حقي مقصود او جمال

  .بيند هاي جميل مي  جلوة جمال الهي را در مظاهر صورتاست يعني موالنا روم
  :فرمايد  در شعر مي)ره( خمينيامام
عشق در همة جا ساري و جاري است هركه را دوست داري او را دوست ”

رده باشي، كه راه عشق هركه روي آوري، روي بدو آو داشته باشي و به
  .“كند سوزاند و اراده را سلب مي انتهاست و عشق اختيار را مي بي

  تـد دل نيسـته روي تو نباشـفـدل كه آش
  ل نيستـد عاقـال تو نشـة خـوانـكه دي آن

 راـد مـه افكنـن باديـق روي تو در ايـعش
 چه توان كرد كه اين باديه را ساحل نيست

  :و نيز
 م اوستـان حاكـجه ايد بهـگُشال ـق اگر بـعش

 وه در اين كون و مكان حاكم اوستـگر كند جل
  قي نيستـم كه در آن عشـعال ت بهـاي نيس ذره

  تـم اوسـران حاكـك ا بهـران تـبارك اهللا كه ك
  ز پرتو عشقـت بجـمن چه گويم كه جهان نيس

  ذوالجاللي است كه بر دهر و زمان حاكم اوست
ست و محبت صفت حق است عافيت حقيقي و سالمت عشق نتيجة محبت حق ا

كند حضرت  هراسد و آن را استقبال مي باطني، همه در عشق است عاشق از مرگ نمي
  :فرمايد  مي)ره(امام
  :عبادات صوري، زهد ريايي و مسند رسمي را در عشق راه نيست”

 كنـاده فـه و سجـقي اگر، خرقـرو عشـره
 “ق، تو را رهرو اين منزل نيستكه بجز عش



  ٢٥٨  قند پارسي

  

عنايت است و موهبت حق؛  حقيقت، تنها عبادت نيست، بلكه كار به راه وصول به
خبر  مراتبي از اتّصال رسد، جز معشوق، از همة كس و همه چيز بي وقتي عاشق، چون به

  .بماند
  :قول موالنا روم به
 هست مسخر عشق است و هرچهمركب كاينات عالم از كلّ و جزو و بسيط و ”
تمام اجزاي عالم . كند حكمت بالغه و عنايت كاملة حق است چه محدود مي آن

 نيازي همراه بي چون كه عشق معشوق با. پوپه و كشتي هست كه عشق نام دارد
  .“نياز ست باه است و عشق عاشق همراا

  :فرمايد جاي ديگر موالنا مي
كند و تمام اجزاي عالم را از حكم   ميحكمت الهي ما را عاشق و معشوق”

  .“دارد كار جفت خويش مي پيشين، جويان و طلب
دارد محبت الهي  شوق و طلب وامي كشد و به چه گوش عارف را مي حقيقت آن در

يابد  شود هرگونه عشق را در عشق خود غرق مي است، چون وي در عشق حق غرق مي
  :كه غرق حق است كند كه آن تجربه درك مي و دربارة خود به

ــا   پيش معشوق چون شكر ميرنـد    خبــر ميرنــد عاشــقاني كــه ب
  رنـد دگر مي ق همـ  همه در عـش     رنــددگان يكقاني كــه جــعاشــ

* 
ــش  ست اندرين اام كه غرق    غرق عشقي  ــ قعـ ــيهـ ــرياي اولـ   نن و آخـ

* 
  رود  سوي آن كان رو تو هم كان مي         رود روي قلـــب در كـــان مـــي زر ز

  رود  تو بدان خور رو كـه درخـور مـي           رود نـــور از ديـــوار تـــا خـــور مـــي
ــ  مان آب از آسـ    تان تـو  زين سپس بس   ــون نچ ــدي ــدي ت ــو وف   اودانا در ن

 بدين نتيجه  و موالنا)ره( خمينيهاي عرفاني امام در مقايسه بين افكار و انديشه
 اما امتياز ،باشند عالم بزرگ راهرو يك مكتب ميدو عارف و  چند هر رسيم كه هر مي

گونه كه هر شخص  بدين. اشعار ديگر عرفا وجود دارد  باخاصي در مقايسه اشعار امام



  )ره(نا و امام خمينيعرفان از ديدگاه موال  ٢٥٩

  

يابد كه شريعت و طريقت و حقيقت منبع و  خواند روحي در آن مي  را مياشعار امام
  .برد مقصد نمي يك سالك را به ست و بدون هراساس در عرفان اسالمي ا

 چهرة جديدي را از عرفان اسالمي لذا ابيات ساده و اعجازانگيز و دلنشين امام
كشاند و از عارف و صوفي  صحنة اجتماع مي دهد و عرفان را به درپيش روي ما قرار مي

كند  سختي انتقاد مي خود بسته بهروي  كه در كنج خانقاه نشسته و درهاي جامعه را به
 عارف حقيقي كسي است كه خود را شريك درد جامعه خود بداند و در نظر امام به

بينيم كه   مي و مددگار همنوعان خود باشد لذا در زندگي امامرها يا مصايب و گرفتاري
ي آزاده در جهان نيز جايگاه عشق و ها نو انساها   قلب ملّت،پدت قلب وي براي امت مي

  .  استامام عالقه به
  ود و هـم عـدم  م وج عاشق او ه    حضرت پررحمت است و پركرم    

  منابع
، ، تهران)ره(خميني ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره( خميني، حضرت امامعشق بادة .١

 .ش ه١٣٦٨

، )ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره(، حضرت امام خميني)ره( خمينيديوان امام .٢
 .ش ه ١٣٧٤، تهران

  . ش ه ١٣٦٩ ،، تهران)ره( خميني، مؤسسة تنظيم و نثر امام)ره( خميني، حضرت امامعشق ره .٣
، محمد حسن رجبي، كتابخانة ملّي  از آغاز تا تبعيد)ره( خمينيزندگينامة سياسي امام .٤

 .١، ج ش ه ١٣٧٠، جمهوري اسالمي ايران، تهران

 ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام)ره( خميني، حضرت امام)ره( خمينيفرهنگ ديوان امام .٥
 .ش ه ١٣٧٢، ، تهران)ره(خميني

، وزارت فرهنگ  سبحانيه كوشش دكتر توفيق د، بهالدين محم  جالل، مولويمعنوي مثنوي .٦
 .ش ه ١٣٧٣، و ارشاد اسالمي ايران، تهران

  



  ٢٦٠  قند پارسي

  

   در مثنوي مولوي)ص(سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم
  ∗سعيد روزبهاني

  درآمد
ــ ــام احنـ ــ، دمـ ــمام جنـ ــيب انةلـ   ١نود هم پيش ماست   ،  چون كه صد آمد     تاسـ

 شاعر و بس كه هر همين، )ص(اكرم  رسولپيامبراعظم بلند ةپايگا  عظمت وةدربار
، نعت آن حضرت پرداخته  به،اسماي حضرت باري بعد از ذكر صفات و، پردازي سخن

نعت  نظامي چهار :عنوان مثال  به.اند هيكديگر رقيب شد در ربودن گوي مقبوليت با
عرفاني و ديني ،  جوانب اخالقيةهم  بهها، تمام اين توصيف در. ستايش آن عزيزدارد در
  .اشاره شده است، حضرت آن

زيبايي تمام  با، ن ديگر عارفاة خداجوي مانند همعاشق انی ويرن عارف اياموالنا 
 چيزي كه هست در. داده استالحق كه دادسخن  آن رسول آسماني را ستايش كرده و

د ي در تكريم و بزرگداشت آن سيمستقلّ بخش فصل و، ي ديگرها كتاب مثنوي مانند
 ميان آمده و  بهسخن از آن حضرت، مقال پراكنده و متناسب حال و. كرام وجود ندارد
  .قرارگرفته است  مورد نظر)ص(ديني رسول اكرم فكري و، اعتقادي، دگيتمام جوانب زن

 آفرينش و نور ةكران نعت آن نور حديق درياي بي اي است از قطره، اين مجموعه
  . اهل بينشةحدق

  .انسان كامل ،شخصيت، عرفان، )ص(محمد حضرت :ها كليد واژه
*  

                                                   
  .ايران سبزوار، ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيات علمي گروه زبان و  ∗
كوشش دكتر محمد استعالمي،  تر اول، به، دفمعنوي مثنوي: الدين محمد مولوي  جالل بلخي، موالنا جالل  .1

 .١١١٤ يت، ب.شه  ١٣٦٩انتشارات زوار، تهران، چاپ دوم 

 



   در مثنوي مولوي)ص(سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم  ٢٦١

  

  نزد موالنا  كامل در انسانةاشرف مخلوقات و برترين نمايند، )ص(رسول اكرم
اشرف . مركز قطب آفرينش است و شمع جمع بينش.  انبياستةسرحلق، )ص(محمد

، ٢»كٰنيفَكَ انِا« خسرو منصور، ١»كٰنيتآ« صاحب منشور. اعظم كاينات مخلوقات است و
، يعتچراغ تابان است و در شر، عرفان در. ٤»كٰنلْسراَ انِا«و سلطان  ٣»كالَولَ« پادشاه

  . درخشانةستار، و مديريت سياست اجتماع و اخالق و خورشيد درفشان و در
  از ديدگاه عرفاني

 او شايسته بر » انسان كامل و آدم حقيقيةبرترين نمايند« عارف مطلق است و عنوان
بزرگ فدايي جانباز و عاشق پاكباز ميدان عشق  او را، انفرو تمام عار اين از. نمايد مي
  .ددانن  ميالهي

عارف مطلق  همگي دالّ بر، مثنوي براي آن شريف برگزيده در صفاتي كه موالنا
  ثاني درةزاد«، ٧»خورشيد راز«، ٦»غيوب سپهدار«، ٥»سلوك قالووز« :بودن اوست

  .٨»جهان
 ساير. عنوان حسن افتتاح بيان شد به تبرك و عنوان تيمن و  به،اين القاب و صفات
  .ي جداگانه خواهدآمداه در بخش صفات عظيم آن حضرت

                                                   
 .»…ياِنثَم الْنا معب سكٰنيت آدقَلَ و«): ١٥ (سورة حجر ٨٧آية  ، اقتباس است از بخشي از»كٰنيتآ«  .1

  .»نيِئِزهتسم الْكٰنيفَا كَنِا«): ١٥ ( سورة حجر٩٥آية  ، اقتباس است از»كٰنيفَكَ انِا«  .2
الزمان،  بديع فروزانفر: احاديث مثنوي: ك.ر. »كالَفْ االَتقْْلَا خم لَكالَولَ« :حديث قدسي ، اشاره است به»كالَولَ«  .3

 .١٧٢، ص ش ه ١٣٦٦ چهارم، اپاميركبير، چ نشر

 .»الًوس راِسلن ِلكٰنلْسراَ و«): ٤ ( سورة نساء٧٩آية  :جمله است ازچند جاي قرآن آمده  در: »كلٰنسراَ انِا«  .4

  الناس علي دين ملوك :گفت  آن رسول حق، قالووز سلوك    .5
  .٨١، ص ١٥٩٥ يتپنجم، ب دفتر، مثنوي

  قبل الحروب !افتي الشجاعة  دار غيوبـت پيغمبر سپهـگف    .6
 .١٨٤، ص ٤٠٠٧بيت سوم،  ، دفترمثنوي

  راز آن خورشيد نور شد يكي، در  دراز ه كوتاه وـزاران سايـه صد    .7
 .٩١، ص ١٨٧٠ يتششم، ب ، دفترمثنوي

  در عيانـت بود او انـصد قيام  جهان در زاده ثاني است احمد    .8
 .٤٢ص ، ٧٥٦ يتب ،ششم دفتر، مثنوي



  ٢٦٢  قند پارسي

  

، )ص(اكرم شود كه نگرش موالنا از پيامبر  ميصمشخّ، با بيان همين مقدار اندك
ابعاد  سير در،  ثمينر عرفاني آن دشخصيت  بهبراي پي بردن. نگرشي است عارفانه

  .نمايد  ميوجود عرفاني آن گوهر امين بايسته
  :تقسيم و بررسي شده است، ي زيرها گونه  بهابعاد مورد نظر،  حاضرةمقال در
  معراج

  : كه در معراج گذشتچه آن
عاشق ، عاشقانه، االسراءةليلمعشوق ازلي در آن  :مهماني در پيشگاه حق تعالي )الف

يل مع اهللا وقت، اليسعين «. اغيار از دعوتي دور. مهماني فراخواند به سوخته دل خود را
١»لب والنيب مرسفيه ملك مقر.  

  :موالنا ةگفت به
  دل بر بست روز امتحـان      چشم و   مخزن هفت آسـمان    آن كه او از   

ــور و  از ــارة او، ح ــي نظ ــان پ   پر شده، آفاق هـر هفـت آسـمان         ج
  كــه در او هــم ره نيابــد آل حــق  آن چنان پرگشته از اجـالل حـق       

  ٢امللك و الروح ايضا، فاعقلوا     و  لرســـيب ما نـــنـــيع فاليـــس
  :جاي ديگر در و

ــس   دم مرا  لي مع اله وقت بود آن      ــع فالي ــه ني ــيب   ٣ي مجتب
تواند لحظاتي را با معشوقش سپري   ميانديشد كه چگونه  مياين  بهعاشق همواره

چنين ، تعالي حق. حساب آيد  بهاوقاتي كه براي هميشه بهترين ارمغان براي او. كند
 ٤»قييني، يطعمين و يسابيت عند رب« كه گونه آن. ارمغاني را براي عاشقش جاودانه كرد

  :فرمايد  مياين زمينه موالنا در
  تا قيامت هـست بـاقي آن طعـام          كـه هـستيد از كـرام   ! امت احمـد  

                                                   
 .٣٩ص ، احاديث مثنوي  .1

 .١٨٥ص ، ٣٩٦٤- ٧ابيات ، لاو دفتر، مثنوي  .2

 .١٤٥ص ، ٢٩٦١،  چهارمدفتر، همان  .3

  .٨٨ص ، احاديث مثنوي  .4



   در مثنوي مولوي)ص(سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم  ٢٦٣

  

  ١آش شد  يطعم و يسقي كنايت ز      دفاش شـ  » يابيت عند رب  «چون  
، معراج مطرح است از موارد مهم ديگري كه در :برتري انسان ملكوتي برفرشته) ب

. هفت آسمان را درنورديد، آن شب بر درپيام. برتري انسان ملكوتي بر فرشته است
. راهنمايي كرد را )ص(محمدتا آسمان هفتم . راهنما آن حضرت همراه بود و جبرئيل با

اين  موالنا در ٢»لودنوت امنله، الحترقت« :زد و فرياد بماند، ي رسيدسدره و طوٰب  بهچون
  :زيبا سروده ست، باره

  اين، شد عقل شاگردي، ورا     بعد از   م، بــود عقلــش ز ابتــداچــون معلّــ
  گر يكي گـامي نهـم، سـوزد مـرا           !احمـدا : ريـل گويـد   عقل چون جب  

  ٣ن بود اي سلطان جـان     حد من اي    ن پـس پـيش ران     ذار زي تو مرا بگ  
هي و فلك عرش اٰل به يافت؛ آسمان نهم راه ، بهعنوان انسان ملكوتي  بهپيامبر، آري
  .آسمان هفتم بماند در يلئجبر االفالك و

  :ي ديگرجا در و
  يـــــل و از حـــــدشئوز مقـــــام جبر  سدره و مرصـدش    چون گذشت احمد ز   

ــت  ام بپــر انــدر پــي  ! هــين: را گفــت او ــي  : گف ــو ن ــف ت ــن حري   ام رو رو، م
ــوز    ــرده س ــا اي پ ــت او را بي ــاز گف   ستم هنـــوزتـــاوج خـــود نرف مـــن بـــه  !ب

  ٤نمــ روزد پــسم پــري، بــ ر زنــگــ  مـن  بيرون زين حد، اي خوش فر   : گفت
معتقد است كه . داند  مي چنين عروجيةروح آدمي را شايست، مقام عشق ا درموالن

  :آن مقام برسد به تواند  ميانسان كامل
  پيش تـر رو، روح انـساني ببـين          بارنامة روح حيـواني اسـت ايـن       
ــاي جــان    بگذر از انسان و هم از قال وقيل     ــب دري ــا ل ــلت   جبرئي

ـ   آنت ج  بعد از  ـ    م از بـي   لجبرئي  ب گـزد  ان احمد ل   زدس خـ   تـو واپ

                                                   
 .١٧٦ص ، ٣٧٥٣ -٥٤ابيات ، لدفتر او، مثنوي  .1
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  ٢٦٤  قند پارسي

  

ـ  قـ   م بـه  د ارآي گوي   ١سوي تو، بسوزم در زمان      من به   ك كمـان  در ي

  نهايت قرب
عاشق دركنار معشوق آرام .  را سيراب گردانيد)ص(محمدمعراج   كه درچه آن، قرب الهي
بازي بود كه . ٢»يٰند اَو اَِنيسو قَابقَكَانَ فَ«. نهايت قرب الهي دست يافت به گرفت و

  :آورد  ميياد اين قرب را چه زيبا فرا،  رازيالدين نجم. دست شه بازآمد بر
 جواهر و نفايس ملك و،  غيبةمن آنم كه در مقام سدره هرچه در خزان”

بلكه ، هيچ ننگريستم  به چشميةگوش  به.جمله برمن عرضه كردند، ملكوت بود
 ةآشيان  به عدمةكم زدم و پرواز كنان از درواز، آن قمارخانه نقد وجود نيز در

  .٣“ باز شدم»يٰنداَ واَ«
كه از جا  نآ. داند  مي بيرون رفتن از زندان تن و مادياتةاين قرب را نتيج، موالنا

  :كند  ميفياين چنين قرب را معر، گويد مي يونس سخنمعراج 
ــه   ــر كـ ــت پيغمبـ ــرا : گفـ ــراج مـ ــر   معـ ــست بـ ــا  نيـ ــونس اجتبـ ــراج يـ   معـ

  حـساب  كه قرب حق برون اسـت از     آن ز  آن مــــن برچــــرخ وآن او نــــشيب  
ـ قـ    ٤تن اسـت قرب حق ازحبس هـستي رسـ     تســتن اتي رفـ اال نـه پــس ه بــرب، ن

   معراجعظمِت
شكوه و عظمت . اين عظمت پرداخته است  بهدرجاي جاي، موالنا همچون ساير عارفان

 نشان از، اين همراهي. شوند  ميازاين باالتر كه تمام كاينات با پيامبر همراه و همراز
معراج ، روست كه مولوي از اين. اكرام حضرت در پيشگاه حق تعالي است اعزاز و

  .داند  ميحضرت را روحاني
  نشان از عظمت معراج نيست؟، آيا اين بيت در ابتداي مثنوي

ــس ــج ــم خ ــشاك از ع ــ رق ب   ٥چاالك شـد  شد كوه در رقص آمد و      الكاف
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،  عارفانةنزد هم در. ستعشق ا، اين معراج اكرام بخشيده است  به كهچه آن
 در. آيد  ميشمار  بهعاشق صادق حقيقي و عارف و جانباز بزرگ، )ص(حضرت رسول

  .اين مورد بيشتر پرداخته خواهدشد  بهبندهاي بعد
  بركل آفرينش يمحمدسبقت ذات 

 مستقيم ةآن اشار  به،يمحمدگويان شريعت   عارفان و حقةاي است كه هم نكته
، عنوان شاهد  به. اين موضوع سخن نرفته باشدةري نيست كه دربارنث نظم و. اند هداشت
  :شود  ميگلشن رازش گزارده مثنوي  مستانه شبستري درةعربد

  دليــــل و رهنمــــاي كارواننــــد    در ايــن ره انبيــا چــون ســـاربانند   
ــاالر   وز ــشته س ــا گ ــيد م ــشان س   ل هـم او آخـر در ايـن كـار       وهم او ا    اي

ــاهر  ــشت ظ ــد گ ــيم احم ــن دور، او  احــد در م ــر  در اي ــين آخ ــد ع   ل آم
  ١جهاني اندر آن يك ميم غرق است        م فـرق اسـت  د يك مـي ز احمد تا اح  

 تقْلَا خم لَكالَولَ«. خلق شده است، خاطر وجود آن نازنين  بهكل هستي و كاينات
ا ل ماو«، »قل اهللا العقلَخ ال ماو« :حديث و ساير احاديث قدسي همچون  اين٢»كالَفْاَ
لَخقاهللا ن اَ«، »يِرولَوم لَا خاهللاق  ركُ« و »يِحونتيا وِب ن آدمب يالْن اَءمالطِّ و همگي ، ٣»ني

خود نشان از عظمت ، اين تفوق. حضرت بر كل آفرينش است نشان از برتري آن
  .وجودي حضرت است

 فرموده »كالَفْاَ الْتقْلَا خم لَكالَولَ«معني  بسيار زيبا در، پنجم مثنوي موالنا در دفتر
  :است

ــالي، اتّ    كـو   شد چنين شيخي گداي كوبـه      ــد الابـ ــشق آمـ ــواعـ   قـ
  عشق سـايد كـوه را ماننـد ريـگ           عشق جوشد بحـر را ماننـد ديـگ     
ــزافعــشق لر  عشق بشكافد فلك را صد شكاف      ــين را از گ ــد زم   زان
  گفـت  »لوالك« بهر عشق او خدا     با محمد بـود عـشق پـاك جفـت         

  :انبيا تخصيص كـرد    پس مراو را ز     عشق، چون او بود فـرد      منتهي در 
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ــگــ ــر عــشودي بهــر نب   الك را؟ي افــودي دادمــي وجــكــ  اك راق پ
ــمــ ــ  نيرخ ســتم چــدان افراشــن ب ــا عت   ١مــي كنــيق را فه عــشول

  در پيشگاه حقيقت مطلق عظمت پيامبر
اي را كسي  فانهچنين عروج عار. بهترين سند براي اين موضوع است، خود معراج

محبوب است كه ، در پيشگاه معشوق ازلي، قدر حضرت آن. جزاو شايسته نيست
  :فرمايد  ميخورد و  ميجان او قسم  بهخداوند
  .٢»كِرمعلَ«
  : موالناةگفت به

  ٣والـشفق :  فرموده است كلّاچه  آن  م بر جسم احمد راند حـق      آن قس 
اشاره ، )ص(حضرت  بهعرفاني موالناتمام صفاتي كه در ابتداي مقاله در باب نگرش 

  :ي ديگرها نشانه. عظمت است نشان از همين، شد
  :پيامبر همه جان است؛ آن گونه كه موالنا فرموده است -

ـ » رآنقـ علـم ال  «ان،  تاكه رحمـ    مصطفايي كو كه جسمش جان بود؟        ٤ودب
  :بر قطب و شاهنشاه و درياي صفاستپيام -

  ٥اه و دريـاي صـفا      شاهنش قطب و   يراست فرموده است با ما مصطفٰ      
  :غرق تسبيح است، جهان در برابر او  -

  ٦پيش ما غبـي  غرق تسبيح است و   ن جهان پـيش نبـي    همچنان كه اي  
  :جهان است شفيع هردو  -

  ٧زي جنـان جا   نآ اين جهان زي دين و      آن جهـان   ان و  اين جهـ   تاو شفيع اس  
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  )انبياء ايرس برتري پيامبر بر(  انبياء و اولياءاهللاة سرحلقمحمد
پيران حقيقي و . شوند  مياولياي الهي محسوب، در نزد عارفان، انبياء و پيامبران مرسل

. سازند  مي زالل معرفت سيرابةاز سرچشم، هستند كه مريدان را مرادان راستيني
 همه و، )ص(محمد، ابراهيم، نوح، يموٰس، خضر. پرورانند   مياند كه كامل ي كامليها انسان
آب حيات   به،ت رادالن آتش محب يقان حقيقت كه سوختهابان طريقتند و صدارب، همه

  .گردانند  ميررا ميس سلوك راه ظلمات صفات بشري، قدم صدق به سازند و  ميرهنمون
 ةدر هم بدين جهت. اعظم اين عارفان است و اشرف اين خداجويان، )ص(محمد

اگرچه آخرين نفري . خوريم  مرسل برمي انبيايةكلي  بر)ص(محمدبرتري  به، متون عرفاني
  :دمنه كليله و ةگفت  به.لين بوداو، مقام ا از نظر درجه وام بود كه علم هدايت را برداشت؛

  .»١ در رتبتاولت و آخر ايشان در نبو و …«
همين نظريه. ابد پايدار است تا  شاهي پيامبرةسكّ،  اوةعقيد به :نگرش موالنا ا؛ام ،

  :است )ص(رسولمبرهن برتري 
  ٢ن تـا مـستقر    ة احمد ببي  سكّ  گردد دگـر  ة شاهان همي  سكّ

  :در جاي ديگر و
ــام  ــود پيغـ ــوش بـ ــار خـ ــاي كردگـ   كــو ز ســـر تـــا پــاي، باشـــد پايـــدار    هـ

ــا   ــردد و آن كيـ ــاهان بگـ ــة شـ   هــــاي انبيــــا  كيــــا و خطبــــهجــــز  خطبـ
ــت   ــاهان از هواس ــوش پادش ــه ب ــت   زآن ك ــا از كبرياســــ ــة انبيــــ   بارنامــــ

ــي    هــــا، نــــام شــــاهان بركننــــد از درم ــد برمـ ــا ابـ ــد تـ ــام احمـ ــد نـ   زننـ
ــ ــام احنـ ــمـ ــمام جد، نـ ــيب انةلـ   ٣چون كه صد آمد، نود هم پيش ماسـت          تاسـ
  :در جاي ديگر و

  ٤دين احمدي برداشـتند     آن به   تندا بگذاشـ ايي كانبيـ هـ  خـتم 
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  حقيقت ي با طريقت ومحمدمتزاج شريعت ا
گويد  ميابتدا. ورد اين امتزاج داردتعبير جالبي در م، پنجم  دفترةممولوي در مقد:  

رفته  دست آوري راه  به شمعكه نآ نمايد و بي  ميره، شمع است همچو شريعت«
مقصود رسيدي آن   بهچون درآمدي رفتن تو طريقت است و چون و نشود

 همچون علم كيميا آموختن، شريعت :گيرد  ميسپس نتيجه …حقيقت است
مس را در كيميا  استعمال كردن داروها و، طريقت و، است از استاد يا از كتاب

همچو علم طب ، شريعت: مثال ديكر و …مس زر شدن، ماليدن است و حقيقت
 خوردن و موجب طب و داروها  بهپرهيز كردن، آموختن است و طريقت

  .١»آن هردو فارغ شدن از صحت يافتن ابدي و، حقيقت
، باشد كه ديندار قبل از اين. گذاشتميدان عرفان قدم   بهبا هر سه سالح، )ص(محمد

، )ص(حضرت رسول. تعالي درآميخت عرفان حق يك عارف است شريعتش را با
هاي  شخصيتبزرگ مردان روزگار و   بهارزش را ي پست و بيها كيمياگري بود كه انسان

  :دهد مي من نشانؤعارفي است كه جايگاه خود را در دل م. عالي تبديل كرد
  مـن نگــنجم هـيچ در بــاال و پــست    ق فرمـوده اسـت    گفت پيغمبر كه حـ    

ــز   ــرش ني ــمان و ع ــين و آس   من نگنجم، اين يقين دان اي عزيـز         در زم
ـ  هـ   آن دل  گر مرا جـويي، در      جــبم اي عجگــنمن بؤدر دل مــ   ٢با طل

  :و در جاي ديگر
ــه ــال : ك ــالك و خ ــدم در اف   عالدر عقــــول و در نفــــوس بــــا  نگنجي

  ٣چگونه، بي ز كيـف     چون و بي   ي ز ب  فدم چــو ضــين بگنجيــمؤدر دل مــ
 را قانعها  نتنها عبادت و تكاليف شرعي آ. عارفان واقعي هستند، داران واقعي دين

حقيقت  طريقت و اي از شريعت و آميخته، مردان خدا هشت صفت. سازد نمي
شفقت لخلق ، تعظيم المراهللا، قزت رقلّ، صبر، رضا، شكر، علم، توحيد :است يكديگر با
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، جويند  ميخدايشان را، خلوت خود در دل شب تار و خداجويان در ردان حق وم. اهللا
  .دعا و نياز خلوتي توام با
  عاشق راستين بودن پيامبر عارف اخص و

شماري است  صفاتي بي. ان استكامالن و خاصّ اعرف عارفان و اكمل و، اخصّ، پيامبر
كه در باال ، دان خداهشت صفات مر. كند  ميعارفانه را ثابت يها كه اين ويژگي

  .هاست يكي از آن، شد ذكر
ت جمال نماي حضرت الوهي  تمام نما وةآين. اهللا است اخالق  بهقمتخلّ، عارف

  زمانيةآين. ت استمعنوي  بهاي بر رسيدن مقدمه، صفات نيكو و اخالق  بهآراستگي. است
  .باشد تواند حقايق را منعكس كند كه پاكيزه مي

آن  پيامبر رحماني و. صف استقهر الهي متّ و صفت لطف وهرد  بهانسان كامل
عارفان خود را در زيبايي اخالق ، رو از اين. ي بودهردو اوصاف متحلّ  به،رسول آسماني

  .ساختند  مياكرم همانند پيامبر  به،و صفات
 اي است كه اوصاف و بهترين آينه.  حضرت جهاني استةاخالق عارفان اوصاف و

چراكه او اشرف مخلوقات است و سزاوار . شود  مييآن متجلّ دراسماي حضرت باري 
  .لوالك

  اما صفات دالّ بر عارف بودن او و
  :جمله شماري است از صفاتي بي

  .هاست يكي از آن، در باال ذكرشد كه، هشت صفات مردان خدا
  كند، وجه اهللا با اوست كجا رو مي هر

ــركه  چون محمد پاك شد زين نار و دود        ــج ــا رو ك   ١وداهللا بــ هرد، وج
  :در جاي ديگر و

  ٢»ن وجهـي راي   الذي يبصر لمـ   «  يمـصطفٰ » ي من رآني طوٰب«گفت  
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  بزرگ معرف حديث خودشناسي، پيامبر
  .خودشناسي و خداشناسي: است در عرفان دو حديث مشهور

كنت كرتا خمفيا، فاحببت ان اعرف، « : و دومي١»هن عرف نفسه، فقد عرف ربم« :اولي
  :فرمايد  مي موالنا.٢» اخللق لكي اعرففخلقت
  ٣هركه خود بشناخت، يزدان را شـناخت      اخترح ســن را شــبــر ايــهــر آن پيغمب

خود را ، وار شود و پروانه  ميخود از خود بي، با شنيدن نام معشوق، عاشق راستين
  :رسيد  ميوجد  به،پيامبر با شنيدن صداي بالل. كند  ميدر برابر حقيقت مطلق فنا

ــال    ــداي او كم ــت و ن ــال اس ــان كم ــصطٰف  ج ــانم ــالل  « :ي گوي ــا ب ــا ي   »ارحن
ــالل ــسله  ! اي بـ ــگ سلـ ــراز بانـ ــت  ز  ت افـ ــدم در دلـ ــدر دميـ ــي كانـ   آن دمـ

ــ  توش گــشدهآن مــ ي كــآدم ازآن دمــ ز ــه ــوش اه ــان بيمل آس ــشه   توش گ
ــ  آن خوب صوت   ز خويش شد  ي بي مصطٰف ــ د نش ــازش از ش ــب تم ــوتريع   ٤س ف

  :گويد  ميكهجا  نار نيشابوري را نياورم آد بيتي از نعت عطّدريغم آيد چن
  جــوش او ميلــي برفتــي در نمــاز     حـر راز خود شدي در ب چون دلش بي  

ــگرف   ــاي ش ــود دري ــون دل او ب ــاي ژرف   چ ــد دري ــسياري زن   جــوش ب
ـ      »ارحنــا يــا بــالل«ي تــفدن گدر شــ ـ   تا بـرون آي   ٥الق خيـ  ن ضـي  م از اي

  پرستي عارفان غم
، از در ديگر، از هر دري كه شادي درآيد. يگانه، دي بيگانه است و با غمعشق با شا

، ت پيامبرت بيست و سه سال نبومد. اند پرستان واقعي غم، عارفان الهي. گريزد  ميعشق
  : خود حق فرموده بودكه نچنا. بس سراسر رنج و تعب بود و

  ٦»…كع ماب تن م وترِم اُآم كَمِقتاسفَ«
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   در مثنوي مولوي)ص(سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم  ٢٧١

  

 ،شوند  ميپيروان تو محسوب آنان كه با تو هستند و يفرمايد حتّ  مي آيهةدنبالدر 
  :پرستي و استقامتي نيازمندند چنين غم به

جگر  اين طايفه گوشت بي  بهنداري كه الهام دادند كه بايزيد خبر سرم  بهگفتا«
بگريز اگر سر بالنداري . نپوشند جز لباس بال، انجمن دوستي در نفروشند و

  .١»نه خونت بريزندور
چون . كرد  ميلتحم، راه آرمان واقعي خود پيامبر تمام اين شدايد و مصايب را در

گاه  آن. رضاي حق بود، انديشيد  ميتنها چيزي كه  به.عاشق بود و يك جانباز حقيقي
  .٢قلم دركشيد، اسباب شادي  معشوق را نوشت كه بر سرةنام طرب

 كشند و عاشقانه آن را  ميدوش  بهغم معشوق را ،)ص(سي از رسولأت  بهعارفان هم
  .ستايند مي

  ت آناهمي معشوق بودن پيامبر و
ات در مثنوي و غزلي. گردد  ميييك معشوق هم تلقّ، طور كه عاشق است پيامبر همان

فراق  در، ستوني كه در مسجد پيامبر. سخن رفته است» استن حنّانه« فراوان از، شمس
  :گريست  ميعاشقانه، »)ص(حضرت رسول(=  معشوق

  زد همچـو اربـاب عقـول        ناله مـي    اســتن حنانــه از هجــر رســول   
  ٣گفت جانم از فراقت گشت خـون        گفت پيغمبر چه خواهي اي ستون     

  :در جاي ديگر و
  ٤اي است  پيش احمد، عاشقي دل برده      اي اسـت  پيش تو استون مسجد مـرده     

گذاشتند كه   نمي و صحابهياران، گرفت  ميآري اين همان معشوقي است كه وقتي وضو
عنوان   بهگرفتند و  ميقطرهاي وضو را كردند و  ميمشت. زمين بريزد قطرهاي وضو بر
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  ٢٧٢  قند پارسي

  

تيممعطّر ، اين همان معشوقي است كه ذكر صلواتش و ماليدند  ميصورت  بهكن و تبر
  .و مزين هر محفل و روشني بخش هر مجلسي است

  منابع
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٣

  

   کودک و نوجوانادبيات موالنا بر أثيرت
   اوي بر کاوش در کودکأكيدبا ت

  ∗محسن سامع

مهمقد  
حق تعالي صبوتي بخشد پيران را از فضل خويش كه صبيان از آن خبر ندارند؛ زيرا 

دهد،  خنداند و آرزوي بازي مي جهاند و مي آورد و برمي صبوت بدان سبب تازگي مي
ند ير جهان را هم نو بين پيا. ند و ملول نشده است از جهانيب يجهان را نو مكه جهان را 

  ١ش آرزو کندا يو همچنان باز
 ر و کماني عشق، ده ساله شد، تةونان آمده است که چون اروس، الهي يها در افسانه

 ةا هرچه زمان گذشت، از مرتبد عاشقان پرداخت؛ اميص   بهدست گرفت و در آسمان   به
ان يب خداي بود، او را نزد آپولو، طبييباي زةکه الهيت  مادرش آفرود.امديرون ني بيکودک

گاه  چين فرزند تا ابد کودک خواهد ماند و هيآپولو گفت که ا. ا شوديت را جوبرد تا علّ
وسته کودک است، ي، پييبايعشق، فرزند ز: ن استيه در ارمز قصّ! مرد نخواهد شد

  .وسته جوان خواهند بوديعاشقان پ
  .٢ميما تا ابد جوان و دالرام و خوش قد م که فردا شود عجوزيا  نهيآن شاهد
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  ٢٧٤  قند پارسي

  

 زبان رتفکّ
 ييگو ه تکيار شبي بزرگساالن بس]در[ (thinking a loud) بلند يفکر با صدا

ن يان بين شکل تکلّم خود ميتر ي اجتماعيعني، ي جمعيها ييگو تک. کودکان است
  .ت همزمان کودک اسيها ييگو شامل تک

 و يت شخصين واقعيز بيفقدان تمانجار که در آن    بهي، حالت روانينيان بيخود م
د را زنده ير هفت سال باد، رودخانه، ابر و خورشيکودکان ز.  مشهود استينيعيت واقع

  .پندارند يم
ه يم نظري عظي تفّکر کودک است و بنايها يژگي وي هسته مرکزينيان بيخود م

 ،ل استيا تخي ير، بازن صورت تفکّيخودروتر. سته استوار اين پاي بر هم»اژهيپ«
کند، بلکه  يد نميرد و جهان را تنها مشاهده و تقليگ ياد ميق کارکردن يکودک از طر

درک   که تجربه کرده است،يا گونه   به است که جهان رايلسوفيکودک، ف. کند ير ميتفس
ها سخن   از زبان آنند ويب يز را زنده ميز در زمان سرودن همه چيشاعر ن. کند يم
اء ياش   بهت و حاالت خود رايبخشد و شخص ي ميانسانيت ها شخص آن   به.ديگو يم

دهد يش حلول ميا را در خويکند و روح اش يا حلول ميدر اش. دهد ي ميتسر.  
ها و  وهي گوناگون تفکّر کودکانه است که ميها  شاخهي اصلةشي، رينيان بيخودم

  .ديد و چيار درخت شعر دين در باغ بستوا يبرگ و باران را م
  ١ي منـ  ةخرقـ  متاب تـوه  ق آف در عش   يزن ي آسمان که بر سر ما چرخ م       يا

 ي زبانيها يشود باز ي خالص مينيان بيم کودک همچنان که از تکلّم خود
Linguistic playsخواندن آواز همراه است  که باييها يز بازيها و ن تمي با اصوات و ر 

 و ين حاالت را در زندگيا (…م را بشناسد تکلّيريپذ کند تا انعطاف ي م او کمک  به
  .)آن اشاره خواهد شد   بهم کهينيب يشعر موالنا بارها م

 ير شهود تفکّةکنند، مرحل ي مي استفاده از زبان اجتماع   به که کودکان شروعيزمان
  . استي سالگ۷ تا ۴نامند که از  يم

  :کند يم ميشش نوع تقس  به ن مرحله راياژه مکالمات ايپ
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٥

  

 ؛يي استدالل ابتدا-۴ ؛زي ست-۳ ؛ در عملي همکار-۲ ؛گري با اعمال دي همخوان-۱
  .ي استدالل واقع-۶ ؛يدي در فکر تجري همکار-۵

 تکامل زبان ةن جلويتر دهيچين و پيتر ين شعر که عاليرسد که ب ينظر م   بهدر ظاهر
 يگونه شباهت چيد، هيآ يحساب م   بهبانن صورت زيتر يياست و زبان کودک که ابتدا

ن يم که از اينيب ي آنگاه م١» است در زبانيريشعر رستاخ«م که يريا اگر بپذست امين
  .افتد يها در زبان کودک هم کم اتفّاق نم حادثه

 را ي متفاوتي معانيکنند ول ين کلمات زبان مشترک استفاده ميکودکان اگرچه از هم
 انتقال يآن برا ل برخورد شاعر با زبان و استفاده متفاوت ازدرست مث. ٢درنظر دارند

  .ها ها و برداشت افتي و دريم ذهنيمفاه
  : داردينه، اشارات فراوانين زميموالنا در ا

  م مراد الّا بـود يگو» ال«من چو    ا بـود يم، لب در  يمن چو لب گو   
 يجا   به.ها بودن هگر از واژيدنبال استفاده د   به هر روزه وي از گفتار معموليدور

 يجا   بها و موجوداتيها و اش  واژهيان صدايا اصالً بيه کردن و  آن توجيصدا   بهواژه
  .شود يم دهيها در سخن موالنا فراوان د بردن نام آنکار  به

  ه بـا تـو دم زنـم       ن هر س  يا يتا که ب    حرف و صوت و گفت را بر هم زنـم  
راحتي  به شاعري و بيان موالنا داشته باشيم ديگر ـ كودك زبان زبان وقتي چنين نگاهي به

خودي و كشف  هاي بي كمال رسيده از اصواب و صداها در حالت پذيريم كه موالنا به مي
  .برد فراواني بهره به

   و من قو قوي قي مطرب خوش فاقا تو قيا
   و من هو هوي هيتو دق دق و من حق حق تو ه

  يف زند اشتر من ز تف تيعف عف عف هم
  ي کند حاسدم از شلقلقيوع وع وع هم

  .مي داشته باشي دوران کودکيها يباز   بهزي نيا تر است اشارهبه
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  ٢٧٦  قند پارسي

  

استير بازيثأ تحت تياتيش عملي کودک در مرحله پيل ذهنتحو .  
تدريج و  اين تقليدها به. شود صورت تقليد آغاز مي بنابر نظر پياژه، بازي از تولّد و به

هاي  بازي تمريني يا مهارتي، بازي نمادين و بازي. يابند شكل اصل تحول مي به
  …باقاعده

د و ياب ماند و تكامل مي هاي باقاعده در سراسر زندگي شخص باقي مي بازي
 ن ممکن استي و نماديدي تقليها يز بازين. کند يدا ميالت ادامه پيا تخيا يرؤصورت  به
  )ني نماديباز( .ابنديقاعده تکامل  بايصورت باز  به

ن را ي نماديها يسنده باشند، بازيمثالً اگر نو. دهند ي را ادامه ميز بازيبزرگساالن ن
  … مختلف ويها  در نقشيشه باشند در ضمن بازيپ و اگر هنرييگو در خالل داستان

د آغاز يتقل  بايباز: ديگو ياژه ميپ.  کودکانه استيها يباز   به بازگشتيشعر نوع
 …ش شعر مطرح کرده استيدايرا در پ» محاکات «ةي نظرربازيشود و ارسطو از د يم

گون  نهاد شاعران، گونه کند و وفق طبع و يشرفت ميشعر اندک اندک پ: ديگو يارسطو م
هاي تقليدي و  بازي: گويد كه پياژه مي همچنان. گيرد گردد و سپس قواعد آن شكل مي مي

  .يابند صورت بازي باقاعده تكامل مي نمادين به
ر آثار موالناا دو ام:  

ن ي نماديها مشغول باز ي طوطيجا   بها موالنايآ»  و بازرگانيطوط«در داستان 
 ي هم مشغول بازيکند که طوط يح مي هم تصرين که خود مولويشود؟ گذشته از ا ينم

 ن خود رايام نماديزند تا پ يمردن م   به خود رايک طوطيجا که  آن. ن استينماد
  .ر برساندي اسيطوط  به

  اوفتاد و مرد و بگسستش نفس د بسيان لرزي زان طوطي اي طوط-
  ن و آنيده تو بر ايرا د عکس او  نهانيتوست آن طوط  اندرون-
  ترجمان فکرت و اسرار من رکسار مني من مرغ زي طوط-



   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٧

  

هم ان هند و خواننده همه باي و بازرگان و طوطي و طوطيدان، مولوين ميدر ا
 ين بازيتوانند در ا يوانات ميا و حي اشةکه هم چنانن هستند همي نماديمشغول باز

  .١کنند شرکت
. شد يگران همنوا و همصدا ميبا باز و. کرد يها خود را غرق م ين بازيموالنا در ا

اهان و پرندگان و گفت يها و گ  گلي سالم و احوال پرسيشد که صدا يق ميآنقدر دق
  .شد ي ميکيها  آن د و بايشن ي مي راحت   بهوانات راي حيوگوها
  ...ميا  بودهيعاشقان درگه و ميا  بودهيک ميمستان   ما همه-
   فتاي ايک السالم، در چمن آيعل:  گفت/ کيسالم عل: ن گفتياسمي سنبله با -

  رو برگشا!  سرهيباد کشد چادرش کا / ان کرده رخ خود نهانيغنچه چو مستور
د، گفت که فرمان تو  سبزه سخن فهم کر/نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را

  …را
  …رسد يرود، غنچه سوار م ياده ميسبزه پ /کند يام ميکند، سرو ق ي باغ سالم م-

   شعر ور تفکّ،کودکي
 يريگ اتفاق روان شناسان، دوران شکل   بهبيد و باور اکثر قريتأک   بهيدوران کودک

 ي را جد مهمن دورهيم و ايمان داشته باشين باور، ايا   بهاگر. افراد استيت شخص
ن ي از همي بعديها و اوج و فرودها  از نگرشياريد که سرمنشاء بسيم ديم، خواهيبنگر

  .٢شود يدوران شروع م
ل و يتخ   بهختهيکه اکثر آم ـ ان شدهي موالنا بي کودکةچه دربار آن   بهکه بخواهم آن يب

 ين دوران مطلبي اةارد که دربينما ي ميا استناد کنم، ضروريم يافسانه است، اشاره مستق
 ةوار دربار ا اشارهيم، مفصّل يمستقريم و غيموالنا، مستق . اشاره شودييها نکته   بهايذکر و 

  . گفته استي خود سخناني شگرف زندگةن دوريا
م کرد، يه تقسيانّوثه و يلدو دسته منابع او   بهتوان ي که در دست ماست و ميدر منابع

م يکند تا بتوان يپژوهش ما کمک م   بهافت کهيتوان  ي مي شده و نکات مهمييها اشاره
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  ٢٧٨  قند پارسي

  

ه آثار منثور و منظوم موالناست و يمنابع اول. ميباش ن داشتهيقي   بهکي نسبتاً نزديليتحل
جا در  نيدر ا.  او سروده و نوشته شده استةچه را که دربار ه مجموعه آنيمنابع ثانو

ها و   نوشتهيال النا در البه موي دوران کودکي حاالت و رفتارهايوجو جست
  .ميش هستيها سروده

وه ين شيتر بهنيالد کشد و جالل ي اشعارش سرک ميال به موالنا بارها از اليکودک
 دهد که کودک درونش ياجازه م. رديگ يش ميها پ دنين سرک کشي اةرا دربار

اره خواهد  اشي بعديها در قسمت .گر روديشاخه د  بهيا از شاخه.  بپردازديکنجکاو به
 يوارگ  کودکيرات، نوعح تفکّيان و تشري بيل برايقصه و تمث  بهن پرداختنيشد که هم

  .انيوه آموزش و بين شيتر به.است
  :ميفکني بي نظريشناس دگاه روانياز دمعصوميت   بهتر استبه

  است که خودي بزرگساالنيها يژگي از ويکي» هيت ثانويمعصوم«ر مازلو يتعب به …
ت يت کودکان و معصومي دانستن معصوميکي در نقد …اند او دهي رسييشکوفا به

  :سدينو يبزرگساالن م
که من  ا چناني »هيت ثانويمعصوم« ن بايا. را ناآگاه استي معصوم است ز]کودک[او 

ار يار بسير، بسي پيبزرگساالن خردمند و خود شکوفا» هي ثانويلوح ساده«ام  دهيآن را نام
  .تفاوت دارد

ش، يش، فقرهايها رهيش، ستيها ي بدي که قلمرو کمبود، کلّ جهان، تماميسالبزرگ
ن حال قادر است بر يشناسد و در ع يش را ميها ختنيش و اشک ريها جنگ و جدال

  .ديها قائق آ آن
ا خود شکوفا يت بارور يت کودکانه و معصوميان معصوميم» مازلو«ر يتعب  بهپس

بزرگساالن از انتزاع عبور يت نيا ع است امينيفاً عکودک صر.  درکار استيفي کيتفاوت
  . متفاوت استيت کودکينيتاً با عي عبور کرده و ماهيکرده از آگاه

وطن   بهديتوان يگر نمي است که شما بار ديک اصل کلّين ير مازلو، ايتعب بهبنا
ک ي  بهندتوا يوجه نم چيه  به بزرگسال.دي کنيد پس رويتوان يشما واقعاً نم. ديبرگرد

د يتوان يشما نم. ديي ذهن خود بزداةد دانش را از صفحيتوان يل شود، شما نميکودک تبد
. دياثر ساز يدن را بيد ديتوان يد، نميدي را ديزي که چيهنگام. ديگر معصوم شويبار د



   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٧٩

  

تان   و قدرتي با رهاکردن سالمت رواني شما حتّ…رقابل برگشت استيدانش، غ
ن است ي انسان ايتنها راه ممکن برا. دي باشيا  باغ عدن اسطورهيد مشتاق نوعيتوان ينم

  .١ت خردمندانه را درک کنديسمت معصوم  بهيش رويکه امکان پ

 يها ي از ازدحام آگاهيگاه. شرفتيپيت ن معصوميان اياو تا پا. ن کرديو موالنا چن
  .مند است  گلهيي رهايها ا مانعيخود 

  ن آچبود؟ تا تو انديشي ازحرف  وار رزانيحرف چبود؟ خار د
  ن هر سه با تودم زنميا يتا که ب هم زنمحرف و صوت و گفت را بر

  دار منيش جز ديدم منديگو شم و دلدار منيه انديقاف
 که در يخواهد، همان جسارت ين دست، جسارت مي از اي فراوانيها ها و مثال نيا

ت، و در دوران کردن هس دست آوردن و عمل  به خواستن وي برايدوران کودک
ن جسارت مبارک در دو يا .ديآ يد ميها پد  سنّتيها و برخ  با شکستن قالبيبزرگسال

  . مشهود استي مولوينه حرف و عمل در زندگانيزم
ناصر خسرو، يت تر در شخص ظاهر متعادل  بهصورت کمتر و  بهرييجسارت تغ

. شود يده ميشمندان دي اندگري چند از دي و تنيار و عراق، عطّي غزالمحمد، امام ييسنا
ن نوع جسارت ياوج ا ا گمان دارمام، داستيز هوي نيکه در کالم سعد طور همان

 يموالنا. ب استي عجين سنّيشکستن تابو در چن. داد  موالنا رخيوار در زندگ کودک
 ي مختلف داشته، موالنايها دان گوناگون در صنفيس و فتوا نشسته و مريبر مسند تدر

چه تاکنون بوده  ن عوام و خواص، ناگهان پشت پا بر هر آنيگاه دربياه و جاگيصاحب پا
  :ديگو يوار م يزند و ال ابال ياست م

  يم کردي بزم و باده جوةسر فتن يم کرديزاهد بودم، ترانه گو
  يم کردي کودکان کوةچيباز يديوقارم د ن بايسجاده نش
 يها هيام دانش ظاهر که التم. ده استيه رسيثانويت معصوم  بهقاًيموالنا دق

 بر آن قرار يکشد و حجاب غرور و تعصّب و خود خواه ي مي بر زندگيخاکستر
 ي و تعصّب را خاميريگ او بارها سخت. شود يم دهد در وجود موالنا کنار گذاشته يم

                                                   
 .۱۱۰-۱۲ص ،  خسرو نژادي مرتٰض؛معصوميت و تجربه  .1



  ٢٨٠  قند پارسي

  

 دنيز در گرو رسي نيمرگ آگاه  بهدنيرس. کند ي را سرزنش مييها ن انسانيداند و چن يم
  .خردمندانه استت يمعصوم به

  کمالةهاي آن در دور  بازتاب وکودکي موالنا
موالنا از مرز » مِن«؛ »مِن اوست« از يا هينوع عواطف هرکس سا«م که يرياگر بپذ

  :رود يار فراتر ميزمان و مکاِن محدود، بس
  سلوک شعر ن و زمان دري مکان ببيط
  .رود يشبه ره صد ساله م کين طفِل يکا

دار شمس، تا يخصوص پس از د  به.النا هرگز او را رها نکرد مويعواطف کودک
 و ي ناب بر زبانش ساريها رات پاک، در لحظهن عواطف و تفکّي او ايان زندگيپا

  .شد ي ميجار
 ياياز پرواز در دن.  آغاز کرده بودي کودکيها  را او از سالين عروج روحانيا«

شاداب و   او را گرم وي کودکيها ها که سال  ستارهياي ارواح، دنيايها، دن فرشته
 ها را  خانه، فرشتهة در شکوفه نشستيها  درختي بر رو]او[ …کرد يپرجاذبه م

 در خاطر ي کودکيها ن سالي شوق پرواز از نخست…ديد ي خندان ميها صورت گل به
  .١بان بلخ شکفته بودين کودِک خانواده خطيا

زد،  ي موج ميپدر  خانهي در فضا که دائماًيتي موالنا توأم با معنويدوران کودک
ک يهمتا نزد ين ذات پاِک بي ا   بهي نوع   بهاو را  پدر،يگفتن دائم» اهللا اهللا«. همراه بود

  . مکاشفاتيآماده برخ کرد و روحش را يم
 موالنا ي که در پنج سالگيفاقاتّ  به»ان اسراريحاو راوبان اخبار و« از قول يافالک

ش نظرش ي در پيبي و اشکال غي روحانيها صورت: کند ي او رخ داد، اشاره ميبرا
شما عرضه   بهخود را. اننديبينان غيا: ديگو يشنود م ي ميپدرش وقت. شد يدار ميپد

ن حاالت در يا! اند  ارمغان آوردهيبي و غيني عيايات کنند و هدايکنند تا نثار عنا يم
  .ار مشهود استي و دوران کمال موالنا بسيبزرگسال

 خورند؟ يان آسمان تا چه شراب مي خلوت-
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨١

  

  رسد يعقل خمار م روح خراب و مست شد،
  دنيهر نفس در  بهصد پرده دني عشق است بر آسمان پر-
  رسد از چپ و راست  ي هر نفس آواز عشق م-
  م؛ عزم تماشا که راست؟يرو يفلک م  بهما
 ميا ار ملک بودهيم، يا هد فلک بو   به ما-

  …ه آن شهر ماستم جمله کيجا رو باز همان
قدر هست که  ش آنيها  نوشتهين در اشعارش و حتّيالد  جالليها يوارگ کودک

 گفت و گو با خدا يمثالً حال و هوا. ها دنبال کرد  آن گفتهيال او را بتوان از البهذهنيت 
دگاه يوقت ثبت شود، شعر گونه است از د اگر همان.  هستير هر کودکيدر ضم

ها  ن حرفيحال اگر ا. يعي و طبيمي است صمييها  خودش حرفدگاهيبزرگسال و از د
 برسد، تراوش ي کودکيصفا و جال  به که روح دوبارهيو سخنان تلنبار گردد و هنگام

عمق   بهار با نظرن که عطّيالد  کنجکاو همچون جالليکودک. کامالً شعر. کند، شعر است
سن   بهد وي باليت که وقتسي ني کرد، کسينيب شيد و پينگاهش، فوران روحش را د

. ها را فراموش کند دغدغه ها و شهيگران گشت، آن اندير و مراد ديد و پيکمال رس
 ي روح کودکييها هيها و موجودات گفته، واگو گر انسانيچه از زبان د  از آنياريبس

  .خود اوست
 نيالد کشد و جالل ي سخنانش سرک ميال  موالنا بارها و بارها از البهيکودک

 دهد که کودک درونش ياجازه م. رديگ يش ميها درپ دني سرک کشيبرا وه راين شيتر  به
  .١دي بگويراحت  بهگر رود و هرچه خواستيشاخه د  بهيا از شاخه.  بپردازديکنجکاو به

 از ييرويورش نيا با ي خاص از تحول يا ها در مرحله  افسانه]ها هقصّ[ قهرمانان …
 و يطلب ، استقالليکنجکاو ـ از درون يلي مةوسوس  بهاي و شوند يخته ميرون برانگيب

محابا در معرض آن  يند و خود را بيگشا ي تجربه ميرو  به درـ يزيالت غريتما
  .٢دهند يم قرار
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  ٢٨٢  قند پارسي

  

دم که يجه رسين نتيا  به» و شبانيموس«شه در داستان يپس از بارها و بارها اند
خدا چه : ه را بارها احساس کرده کهشين اندي خود، خار خاِر ايها يموالنا در کودک

شود؟  يمار مي بيخورد و ک ي غذا ميشود؟ ک يدار مي بيخوابد و ک ي مي است؟ کيشکل
 ان معصومانه خوديش کند، با زبان کودکانه و بيخواست او را ستا ي و اگر م…و
ت را از آن تفکّيا هيپرداخت و اکنون که بزرگ شده و هنوز ما يش او ميايش و نيستا به

  .ديگو يعا و مخلص، سخن ماد ي بي است از زبان چوپان ساده دليمعصومانه باق
  :ديگو يفروغ فرخزاد م

 خوب که يخدا  بهتا/  خود باال خواهم رفتي کنجکاويها ها من دوباره از پلّيآ”
  ١“م؟يزند، سالم بگو يدر پشت بام خانه قدم م

  :شود يده ميار ديثار او بسگر آي و دمثنوي موالنا در ي دوران کودکيها بازتاب
ها که   آنيها هب و بچي شعق، امي صدي چون حاجييها هي همسايبازتاب آزارها”

  .٢“کرد يآزرده م ادولد را   بهژهي و   بهخاطِر خانواده موالنا
م در نماز صبح ي داي حضرت موالنا فرمود که من در سن هفت سالگي روز…
از ناگاه حضرت اهللا از رحمت  .ستميگر يخواندم و م ي م٣»رثَوکَ الْکٰنيطَع اَآنِا«سوره 

 يهوش آمدم، از هاتف  بهخود شدم و چون يکه ب چنان.  کرديمن تجلّ  بهخود غيدر يب
عد از مجاهده مکش که ما تو را  جالل ما که بحق  به!نيالد  جالليا: دم کهيآواز شن
اَفَال «: کنم و بر موجب يها م يت بندگيات تا غيشکرانه آن عنا  بهم وي مشاهده کردلّمح

  وي و کماليجمال  بهرا جوشم تا مگر اصحاب خود يکوشم و م ي م»اکون عبداً شکوراَ
  .٤دني توأم رسانيحال

 روزانه و مجالس وعظ و تذکر، موالنا را از آن حال يها تيدرست است که مشغول
  و کشف،يخود ي بيها التا باز هم در حمرور دور کرد ام  بهي پاک کودکيو هوا
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٣

  

زها که ي چياري از بسييرها. آن دوران دارد  بهباي پاک و زين، رجوعيالد لناگاه جال به
  . استيکودک  به بازگشتيدار با شمس رخ داد، نوعيبعد از د
ش رنجور شد و يز شاگردان خويآم طنتين شيتلق  بهم کهآن معلّ ةد هم قصّي شا…

 ةک تجربيان آمد، يب  بهگونه که بعدها در کالم خداوندگار آنبستر افتاد   بهاز غلبه وهم
  .١گون صورت بود ا مکّرر گونهام  ـيواقع

  .)گذارم مي مجال و مقالي ديگر وا  بهران موضوع يا  بهپرداختن(
  تمثيل وه پردازيت قصّسنّ
ن که در ياز ي ندارد و نييبازگو  بهيازيخ بشر ني تارةنيشي در پيپرداز هه و قصّگاه قصّيجا
  . استينيقي يزيار مرتفع است، چيل بسيگاه تمثيها، جا هقصّ

  .ديگو ي ميمي تقويها  ذهن تا بالغ انسانيالتش را برايموالنا تمث
 ٢ کنديتي گةگرچه عقلش هندس  کنديت يتهِر طفل نو پدر ب

ن ا مخاطبيکند که برا يميت ن منطق تبعي از امثنويها در  هها و قصّ ليحضور تمث
ها و  هدر قصّ. ها سخن گفت  در خوِر فکر آنيد با لحنيسطح تفکّرات متفاوت با اب
 ة دربارييها هد و گاه قصّيآ يان ميم  به کودکيها تي شخصيايگاه  ي مولويها ليتمث

کند و حس  ي ميروي کودکانه پيز داستان از منطقي نيدر موارد. شود يت ميکودکان روا
  :دارد ي را عرضه ميا و حال کودکانه

ــان آن ــ   چن ــادر بچ ــت م ــه گف ــر خ”  :ه راک ــگ ــآي الي ــرا ي ــب ف   دت در ش
ــ ــهاي ــا  ب ــتان و ج ــهمگيگورس ــو خ  ني س ــت ــي بيالي ــين ــود پ ــ اَس   نير زک

ــال ر  ور بــ  دار و بکــن حملــه يدل قــو ــو در حــ ــد ز تــ   “واو بگردانــ
ــودک  ــت ک ــآن خ :گف ــال دي ــدو ا  ووشي ــادرشيــگــر ب ــه باشــد م   ن گفت

ــردنم   ــدر گـ ــد انـ ــه آرم، افتـ   گه چون کنم؟    مادر، پس من آن    ز امرِ   حملـ
ــي آمــوزيمتــوه٣ اسـت  يم مـادر  ال زشت را ه   يآن خ   ستيــت اسم کــه چ  

  . کودکان همانگ استيايت با دنشد  بهلين تمثي ايحال و هوا
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  ٢٨٤  قند پارسي

  

  :ديگو يفرزندش م  بهيمادر
او   بهاگر! ، نترسيدياه دي سيک و ترسناک، شبحي تارييا جاياگر در شب ”

 ي خلوت، برايها  مکانيکيترس کودکان از تار. کند يفرار م فوراً يحمله کن
ها و موجودات  شکل تصور شکل  بهن ترس اغلبيا.  آشناستيا همه مسأله

 ن ترسي دور کردن ايل مادر براين تمثيدر ا .کند يب وحشتناک بروز ميعج
 د کهيگو ياو نم. تر است کي کودکان نزديايدن  بهشود که يل م متوسيا وهيش به

االت شده است؛ چرا که کودک ي وجود ندارد و کودک، دچار خين شبحيچن
ن حرف را يتواند ا يند و نميب ي را مين اشباحيکند که واقعاً چن ياحساس م

ا  ام…»زدي شبح حمله کن تا او بگر   به:ديگو ياو م به ن روياز ا. رديبپذ
اگر مادر «: پرسد يماو .  و کودکانه استيعيالعاده طب ز فوقيالعمل کودک ن عکس

  “!من حمله کند، چه کنم؟  بهاو کرده باشد و او  بهحت راين نصيآن شبح هم ا
 و  بلکه حس،ميستي کودکان مواجه نيايدن  به بزرگساالنهيگر با نگاهيجا د نيدر ا

ده و يچيار پي بسي برخوردار از نظام فکريم که شعر شاعرينيب ي کودکانه را مينگاه
. خود اوست  کودک،يها ها و سنجش سهي مقاةشود چرا که محور هم يگر م ق جلوهيدق

همه   بهچون کودک است نگاهش[.  کودکان استياي در دني اساسين، خود، اصليو ا
جا  پندارد و از آن يکودک مز يش را ني اطراف خويايها و اش دهي پد]ز کودکانه است ويچ

  .١]کند يم[ر  تصويادرز ميها ن  همه آني دارد برايداند خودش مادر يکه م
.  موالناستي کودکيها ال و جوابؤرات و سها همه تصو نيگمان من ا به
 دوران يها يها و دل مشغول گونه اکثراً دغدغه ني بديالتيل و تمثين قبي از اييها داستان

 يرگذاريتواند باشد بر تأث يل مين دليتر ن مهمي موالنا بوده است و اي و نوجوانيکودک
  . کودک و نوجوان معاصرادبياتخصوص بر  هثار موالنا بق آيعم

                                                   
 .زاده شهرام رجب ـ ۷۴ز يي پا،۲ ة  شمار،ادبيات کودک و نوجوانة پژوهشنام  .1



   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٥

  

، ي فارسادبيات شناخته شده آن در يها از نمونه. ع داردي وسيا طهيح ا فابليل يتمث
 يها انوش نمونهي محمود ک… استکليله و دمنه و نامه مرزبان، ي مولومثنوي يها ليتمث

  .١اندد ي مي مولويها ، داستانيل را در ادب فارسيبارز تمث
يت شخص رد تاهمي قرارگيشناخت  رواني مورد بررسي مولويها ليجا دارد که تمث

 يها و باورها شهيها شناخته شود و هم اند ليا موجودات تمثي قهرمانان ينهفته در ورا
  .ها  آنةدآورنديشناسانه پد روان

انه ي عاميدر باورها.  استالت مهمي تمثي جانوران در بررسي رفتار يژگيتعامل و
 د، عقرب رايتقل  بهمون راي، مينادان  به، االغ رايصبور  به، شتر رايرنگ بازين  بهروباه را

، کالغ يبدشگون  به، جغد رايخونخوار  به رايسبب، کوسه ماه ي و بي دائميرسان آزار به
  .٢شناسند ي م… ويخدمت کار  بهقدرت، شغال را  بهر راي، شينيچخبر  بهرا

ش ي و آثار پدمنه کليله و از يالت موالنا که برخيها و تمث ان داستيشناس يتشخص
خور  است دريکار ـنشگر خود اوست يده ذهن آفريي زايشده و برخ از او گرفته

  .تياهم
 موالنا بعد از ديدار شمس

  يادب ي ب يالصکنون که مست و خرابم،        ! خواجـه يتم مـن ا هزار عقل و ادب داش  
دا کرد او را ي که موالنا پس از مالقات با شمس پيتم، جساريگو يوار م فقط اشاره

  .ه است، وارد ساختيار شبي کودکان بسيايدن به  کهيا  تازهيايبا دن
 و رقص و يقيسراغ موس  بهگر، رفتني ديزهاي چياريبس  وي از دانستگييرها

 موالنا يوارگ  و کودکيشمس کودک.  با شمس بودييآور، ارمغان آشنا جانات شگفتيه
 ينينش ادهفتوا و سج و از مسند.  کردي کودکان کوةچي بازةاو را دوبار. او برگرداند ه برا

  .ديپسند يگونه م نيز اين، خود نيالد گمان جالل يب. جدا ساخت
 و دائماً در حال يسکون ين بيا  بهزيابد و موالنا ني ين نميکودک هرگز سکون و تسک

  :ده بوديل رسل و تبدر و تحوييتغ

                                                   
 .۵۹ و ۵۵ ص ،يگرمارود ي موسويد مصطٰفي س؛شعر کودک از آغاز تاکنون  .1
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  ٢٨٦  قند پارسي

  

  ن ساکن روان که منمينچنيا ن روان من ساکني ا شوديک
 ةدور  بهن رايالد لشمس، رجعت جال  به نسبتغزلياتژه در يو  به موالنايها خطاب

 آگاهانه و از يرجعت. دهد يها نشان م شهي کلة و شکستن هميوارگ ا کودکي يکودک
 ها يان گريعص ي جستجويتواند بود برا ي ميلق مفصّيد موضوع تحقن خويا. تلذّ سِر

  . موالناي و نوجواني کودکيها يو تجرب
  .کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو  بدمي بدم، صاحب منبريزاهد کشور

 ين زرکوبالد موالنا بعد از ديدار صالح
  يوينن زرکوب قويالد صالحيت شخص

 ي موالنا در اثنايروز سد کهينو يسپهساالر م.  بودين واقعاً اميالد  صالح…
! ادب يب! يه: موالنا فرمود. راد گرفتيدان اي از مريکي. فرمود» خنب«را » خم«عارف م

تر   را مناسبيمتابعت از و: نديفرما ين مين چنيالد خ صالحيا شدانم ام ين قدر ميمن ا
: سدينو ي مي افالک.د خاموش شديآن مر. ديفرما يدانم و راست آن است که او م يم

ان ياغلب طاعنان و طاغ«کرد و  يظ مف و مبتال را مفتال تلفّن، قفل را قليالد صالح
را  ١ي اميت جهل و عميخواندند و از غا ي مين را نادان و عاميالد خ صالحيحضرت ش

  .٢کردند يلوح حافظ فرق نم محفوظ را از  دانستند و لو حي نمياز عام
د بودن نش خويستن و بر اصل آفري که در کودکانه زيگريديت گمان شخص يب

)داشت، صالحير فراوانيموالنا تأث) يام  ل يم  بهحرمت او و  بهموالنا. ن زرکوب بوديالد
ظ ظاهر اشتباه تلفّ  بهو ها را کودکانه شکست و واژه يها و قراردادها را م شهيدل خود کل

 در يز که مولويمعنا ن ين معموالً بي آهنگيها  از اصوات و واژهييها نمونه. کرد يم
 ةانبه  به است ويها در کودک ظ آن واژهتلفّ  بهآورد، همان برگشت ي سخن خود ميال البه

  :نيالد  صالحيدار دوست
  

                                                   
1.  خواندن و نوشتن نداند و  است که بر اصل خلقت خود باشدي کسيام .ب شمرده يان عين صوفي بودن بيام

 .شود ينم
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   اوي بر کاوش در کودکكيدأبا ت ت کودک و نوجوانبيا موالنا بر ادثيرأت  ٢٨٧

  

 ي و هم قلفي، مفتاحيزلف  و هميهم فرق
  ؟يه لرزانـ، آواز چيلفـ سيه مـج چـرن يب

  .آغاز مقاله آورده شد هم در يگريموارد د
 موالنا بوده است و يعر و زندگ شةصين خصيتر  مهمي موارد، قالب شکنةدر هم

  . استيکودک ةدور اتين خصوصيتر  از برجستهيژگين ويا
 کودک و نوجوان اشاره ادبيات و آثار و افکارش در يگاه مولويجا  بهديان بايدر پا

 يقه هاشمياز خانم صد» راني اي رسمادبياتکودکان و «استناد کتاب ارزشمند   بهکنم
 کودکان يران برايک اي کالسادبيات از يسي مختلف بازنويها  جنبهيبررس  بهکه  ـنسب

 يک فارسي کالسادبيات ة از مجموعيسين بازنويشتري بـ و نوجوانان پرداخته است
الت يها و تمث ه شده از قصّيسي داستان بازنو۱۷۵حدود . از اشعار موالناست) شعر(

  .چاپ و منتشر شده استهجري شمسي  ۱۳۷۱ تا سال مثنوي
 کودکان و نوجوانان ي آن برايسيا بازنوينش آثار موالنا و يگز  به کهي افراداگر
 ناب يها شهيق اندير عميموضوع باخبر باشند، تأثيت  کار و اهميزنند، از ژرفا يدست م

ف ه با تأس خواهند کرد که البتّر کودکان و نوجوانان، حسيموالنا را بر ذهن و ضم
  .ستين نينچنيشه ايهم ـ

ا ينش ي خردمندانه است، امر گزيکودک  به بازگشت اوةجيکه نت ـ زبان موالنا يروان
 ار آسان کرده استي کودکان و نوجوانان بسةژيو  به نسل امروزي آثار او را برايسيبازنو

ط  و تسلّيشناخت  روانيزنند با نگرش ينش آثار او ميگز  به که دستي که کسانيشرط به
 و ي سنّةن ردي گوناگون ايازهايو با درنظر گرفتن ن کودک ي و ذهني عاطفةبر حوز

ق ير عميز تأثيل آثار منتشر شده در آن حوزه و نيتحل. ن کار بپردازنديا  بهيت علمدقّ با
گر ي ديفرصت بهـ  شعر و نثر ـموالنا را بر ادب معاصر يت و گسترده شعر و شخص

  .کنم ي ميالنا عذر خواهژه ارادتمندان حضرت مويو  بهاز اهل ادب گذارم و يم وا
روبخش ذهن و يوسته نيرش پروح بلند موالنا و نفس گرم او همراه با کالم مؤثّ

  .مان باد روح و زبان
  



  ٢٨٨  قند پارسي
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  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٨٩

  

  با عصِر حاضر هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا
  ∗عبدالقادر جعفري

شعراي فارسي زبان در . اي دارد زبان فارسي زباني است كه براي شعر استعداد ويژه
. نظير است نظير نباشد، حتماً كم اند كه اگر بي وجود آورده تاريخ فرهنگ بشري آثاري به

 جهت وسعت معاني و عمق انديشه داراي چنين ست كه ازها ن رومي يكي از آمثنوي
كسي . تواند در برابر آن اظهار خضوع و فروتني نكند عظيمتي است كه كمتر كسي مي

بخش عظيم و قابل توجهي از معارف اسالمي بيگانه  كه با زبان فارسي آشنايي ندارد، با
  .بهره خواهد بود گنجينة گرانبهايي از معاني بي  بهيو از دسترس

اي كه در كالمش نظر  ر زاويه هاالطراف، از مي شاعري است چند بعدي و جامعرو
يابيم كه درخور مطالعة ويژه و  اي را درمي اي تازه و ابعاد كشف ناشده نيم، جلوهكاف

بنده در اين مقاله فقط از پيام عشق و محبت و بشردوستي . باشد بحثي جداگانه مي
  .رانم رومي سخن مي

هاي  خواند و از نغمه عشق و محبت و بشردوستي مي ا بهها ر رومي انسان
از اين جهت . كند و لبريز از شور و شوق انسانيت مردم را سيراب ميآهنگ  خوش

ريايش كه از اعماق دل و جانش  هاي صميمانه و بي ندايش، اندرزهايش و سروده
  .دنشين خيزد، بر دل مي برمي

جهش   سرماية هستي و جوشش وعنوان يك وديعت و موهبت الهي و عشق به
حيات است و اين امري است حقيقي كه اين نكته در آثار صوفيان و عرفا همواره مطرح 

                                                   
  .)هند (آباد آباد، اهللا رئيس بخش عربي و فارسي دانشگاه اهللا  ∗

 



  ٢٩٠  قند پارسي

  

. گويند كه هرچه هست كار عشق است صوفيان مي. شده و دربارة آن سخن رفته است
  :گويد سره از عشق سخن مي  و ساير شعرش يكمثنويموالناي روم در 

  ١جـا قـدم   ته عقل را آندر شكس   دم درياي ع  د عشق شپس چه با  
* 

  ٢كَم نگردد ماه نيكو فال عـشق       قوال عــشلي احــنـد عــاق ور نبي
. طبع آنان هماهنگ است گوش مردم آشنا و با ها با شعر موالنا روم در طول قرن

چه در تجربة انساني بر طبق حال و شناخت خود يافته پرتو آن  سببش اين است كه آن
 رومي و مثنوياي است قابل توجه كه  نكتهجا  ناي. شود  يافت مي و ديوانشمثنويدر 

عاميانه نيست، بنابراين انس و الفت عوام مردم با وي نيست، وجه  هيچ ديوانش به
. اند و گشتهاخواص مردم يعني انديشمندان و عارفان بزرگ مفتون و مجذوب شعر 

بستگي و اتّحاد اسالمي و  يل همحتّي وقتي اقبال تصميم گرفت افكار عاليه خود را از قب
گوش مردم آسيا و مخصوصاً مسلمانان برساند  زبان شعر به مبارزه با استعمار غرب با

حد و مرز مولوي را در سخن   را برگزيد و شور و عشق بيمثنوي معنويسبك و وزن 
  :كاربرد و گفت سبك تازه و قالبي ديگر به خويش با

  دفتر سـر بـسته اسـرار علـوم          باز برخـوانم ز فـيض پيـر روم    
  من فروغ يك نفس مثل شدار       دار  هـا سـرمايه      او از شعله   جان

  ٣ر كـرد  ا تعميـ  ه  از غبارم جلوه    ير كـرد  پير رومي خاك را اكس    
 ار زمان مولوي مقبول طبايع عارفان و مورِد تقليد و تتبع مثنوي معنويپس تقليد از 

 مثنوي معنويهاي بشري  ق و انديشهبزرگترين اثر ذو. مان قرارگرفته استزشاعران هر 
صحبتي و مجالست و درياي خروشان جوش و جذبه ديوان غزليات را وي از نفوذ هم

گاه  بود، شايد موالنا هيچ اينان نميپيران و بزرگان فراهم كرده است، اگر مجالست  با
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  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩١

  

 افموضوع مركزي موالنا عشق است كه يكي از اوص. شد سرودن چنين آثاري نايل نمي به
  :اصل مأخذ و منبع پيام عشق موالناي روم اين آيت قرآني است. خداوندي است

»ِمن و كبذَ رم ِاذْ اَخٰاد ِۤنيب ِْمم ظُن هِهِروذُم يرتهماَ  وشهدهمٰلۤي اَ عِهِسفُناَم لَست 
  .١»ادنِهي شٰلا بوالُ قَمكُبرِب

كه از عالم جدا گشته، لذا مضطرب شده آه و  ح انسان چونرومي عقيده دارد كه رو
جا از قربت الهي  جا برسد، زيرا كه آن همان خواهد كه بار ديگر به نمايد و مي فغان مي

همين جوش و خروش عشق است كه در چار دانگ عالم برپاست و همين . ور بود بهره
  :گويد پيام موالناست كه مي

ــدايي  دكنـ   بشنو از ني چـون حكايـت مـي         ــي   وز ج ــكايت م ــا ش ــد ه   كن
ــده    ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني ــد ك ــده   ان ــرد و زن نالي ــرم م ــد از نفي   …ان

ــاز ج  هركسي كو دور ماند از اصل خويش       ــب   ٢شويل خــد روزگــار وصــوي
جا از عشق و محبت سخن  انديش همه بين و متفكّران ژرف او مانند عارفان روشن

سالم و شريعت محمدي دارد، لذا همواره از آيين ا كه توجه خاص به رانده است، چون
 فرموده كه مخلوق خدا خانوادة خداست و )ص(رسول اكرم. گويد عشق و محبت مي

ي لَ ِاِقلْخالُ اِهللا فاَحب الْق عيلْاخلُ«: هركس كه مخلوق را دوست دارد، محبوب خداست
ناَاِهللا م حسِاٰلي ع نت و معلوم شدكه خدا پس . »ِهاِليو رسول هردو انسان را پيام محب
كنيم،  وقتي ما مطالعة تاريخ مي. دوستي داده و عالمتش خدمت خلق است انسان
رسد،  شان تا صحابه و خلفا مي يابيم كه يك گروه از مسلمانان كه سلسلة تربيت درمي

مين معاصران خود رسانده و ه داشت، بلكه آن را به ورثة توحيد و رسالت را نه فقط نگه
 در سپردن راه ها نشوند و آ خوانده ميياي امت و صوفيان اولگروه در تاريخ اسالمي 

موالنا در يك ملفوظ خود . اند خلق را سرلوحة عمل خود گردانده سلوك، خدمت به
آيد، بلكه  دست نمي فرموده كه خدمت خلق اصل است و اين فقط از مطالعة كتاب به

  :گويد يا و بزرگان بايد، لذا ميلاورفيقي  جليسي و هم برايش هم
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  ٢٩٢  قند پارسي

  

ـ    ريـا   بهتر از صد ساله طاعت بي       يــااول بــا تيبحانــه صــك زمي
* 

  ١صاحب دل رسي گوهر شوي      چون به   وير شــرمــاره و منگ خــر تــو ســگــ
  :و جاي ديگر فرموده

  ٢د دور بـه   دوست كو باقي نباش     كه ديد دوست نبود كور به       چون
يا و بزرگان اول  حكايات مختلف راجع بهمثنويا در همين سبب است كه موالن به

 استفاده ها نمردم برساند و مرد از آ هاي گوناگون به بيان نموده تا پيام عشق را در شكل
سربرند و هركس كه با خلق خدا عشق ورزد،  آميز به نموده در يك زندگاني مسالمت

  :حتماً در حقّش توان گفت كه
  ٣او ز حرص و عيب كلّي پاك شد         دقي چـاك شـ    هر كرا جامه ز عش    

سوزاند،  ها را با آتش خود مي ها و ضعف رومي عقيده دارد كه عشق تمامي حقارت
در . شود كند و عاشق آدم و عالم مي شود آدمي خود را فراموش مي وقتي عشق غالب مي

عشق، سرچشمة اصول عالي اخالق . يابد ميان مفهوم واقعي زندگي را درساين حالت ان
عشق در . عشق، سبب رشد و پيشرفت است. عشق، حركت در جهان است. ستا

هاي موالنا داراي دو جنبه است؛ يكي عشق الهي و ديگر عشق اجتماعي و آن  دهسرو
عقيدة وي آدمي با نيروي  به. غيره گرايي و اي است از محبت و بشردوستي و انسان آميزه

خويشتن فروبرد، نه كه در آن مدفون شود، تواند اعجاز بيافريند و جهان را در  عشق مي
اساس عالم وي گفتة  به. باشد از اين جهت عارف و اهل دل از رمز و رازش آگاه مي

يعني در جهان چيزي از . علّت جاذبة عشق است محبت است و بقاي هرچيز بهعشق و 
عشق چيره است، زيرا اين اساس حركت و جنبش و ماية . عاطفة عشق عاري نيست

كند  يابد، چنان رازها كشف مي ي و كشف و شهود است و جايي كه عشق را ه ميهست
  :باشد، در اين باره گفته كه عقول بشري از آن حقايق و رموز، ناقص و فاقد مي
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  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩٣

  

 ١عاشقان را مذهب و ملّت خداست ها جداست ملّت عشق از همة دين
*  

ـ  در مي    چون كارها   عاشقان را با جمال عشق بي       ق را گلزارهـا   ون عـش  ردة خـ  ان پ
*  

  نيستهيرون رابعقل گويد شش جهت حد است، 
 …اـام من باره تهـت و رفـد راه هسـق گويـعش

كنند  روشني مشاهده مي برند، به حقيقت راه مي كساني كه از طريق تجِليات حق به
داراي تجليات اگر هستي . هاي هستي رخساري از حقيقت است اي از جلوه كه هر جلوه

شمار  اي از حقيقت به گوناگون است بايد بپذيريم كه هريك از اين تجليات چهره
 و غزل ديوانش و از هر گفتار مثنويهاي وي تقريباً از هر حكايت  عمق انديشه. آيد مي

اي كه نصيب وي شد، نصيب  حق اين است كه دانش گسترده. فيه مافيه، هويداست
از مشخّصات موالنا اين است كه بر هر موضوع كه .  گرديدكمتر شاعر و دانشمندي

شرحش نباشد، اين  گويد كه ديگر احتياج به وضوح سخن مي كند، يك به تبصره مي
 هم آن را مثنوي معنوياند لذا در  ترين موضوعات وي بوده موضوع يكي از پسنديده

  :گويد بارها بيان نموده و مي
  ٢ اُسطرالِب اسرار خداسـت   عشق  تهـا جداسـ     ق ز علّت  علّت عاش 

كران عشق و عرفان است مملو از  يب كه در حقيقت اقيانوس مثنوي معنويپس 
طور مستقيم از نصيحت كردن  اين درست است كه موالنا به. باشد گونه گفتگوها مي اين
اي  رزد، ولي از آگاهي دادن و بيداركردن از خواب غفلت لحظهو مردم اجتناب مي به

امروز انسان اخالق و شرافت خلوص و دوستي و مودت را فراموش . دورز درنگ نمي
در . جاي خلوص و اخالق، نفاق و نفرت در قلب انسان جاگرفته است كرده است و به

از شورانگيزي معاني عشق ها  خوريم كه در آن ابياتي فراوان برمي  و ديوانش بهمثنوي
جا كه هيچ شاعري را در  است تا بدانتر سخن رفته  تر و عميق اي بسيار شيرين گونه به
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  ٢٩٤  قند پارسي

  

داند  موالنا عشق را رمز زندگي مي. توان يافت كه با موالنا برابري كند تاريخ شعر نمي
و نيستي در درد و زير و بم قواي هستي  اش عشق حجاب چهره هستي را مي عقيده به

  .عشق است
او بعد از رسيم كه  بعد از مطالعة نشو و نماي فكري موالنا بدين نتيجه مي

گونه توازن و اعتدال پيداكرده بود،  تحصيالت علوم مختلفه در فكر و انديشة خود يك
رو از مؤلّفاتش تأثير و نفوذ، روشني دليل و برهان، سادگي سبك و تأثير عاطفه  از اين

آيد كه ارتقاي ذهني وي همواره  از اين مشاهدات برمي. يان استعقلبي بسيار 
هايش در هر زمان صوفيان و   نهاده است و فكرش و انديشهپيشرفت و بلندي روبه

نمونة اين . بزرگان را متأثّر نموده است و قلب و روح انسان را منزّه و پاك كرده است
ار موالنا فراوان ديده عشاگفتگوهاي عاشقانه و بيان سوز و گداز و ابراز شوق دروني در 

 مجيد و تأمل و قرآن با الهام از آيات بدون ترديد زيباترين گفتگوهاي عشق را. شود مي
  .جامعة بشري عرضه داشته است مطالعه در اين آيات به

 وضع سياسي جهان استحكام ندارد، هر جا ظلم و ستم، دانيم كه در عصر حاضر مي
والنا ابيات م. انسان دشمن انسان و انسانيت شده است. جنگ و جدال وجود دارد

بينيم كه در آن افكارش  را مياكثر اشعارش . ستي استبهترين نمونة اخالق و بشردو
 تعليمات صداقت، عدالت، خدمت ةاوضاع و محيط امروز هماهنگ گشته، سرچشم با
بشريت و اصول و ضوابط اخالق است، اخالقي كه جزو الينفك عشق و بشردوستي  به

  .است
مت و وااليي اين عظ اختصاري توان گفت كه در بيشتر شعرهاي موالنا ما به پس به

عنوان رهبر جامعه و  بايد موالنا را مانند شعرا و عرفاي بزرگ به. خوريم برمي
حقيقتاً او مقصدي عالي . هدفي بزرگ در اجتماع بشري شناخت  رسيدن بهةپيشنهادكنند

. وديعت نهاده است و روحي بلند داشته و روح و جان خويش را در شعر خود به
  :گويد بينيم كه مي اي از خون او را مي  وي قطرهكه در هر مصراع از شعر چنان

  ما چو طالب علم و اين تكرارهاست        اللق و مـدرس ذوالجـ     مدرسه عش 
*  

ـ      هزار نكته نبشته     !ز حال دل چو شما عاشقيد برخوانيد        مست عشق بر روي



  هماهنگِي پياِم عشق و بشردوستِي موالنا با عصِر حاضر  ٢٩٥

  

باشد، سبكش رعنا و زيباست، وقتي از عشق سخن  اش عموماً متنوع مي اشيترپيكر 
  :گويد كه باز هم مي. شود تر مي شيرينراند  مي

  ل باشم از آن   ِجعشق آيم خَ    چون به   هرچه گويم عشق را شـرح و بيـان         
  ١تر اسـت    زبان روشن   ليك عشق بي    تنگر اسـ  ان روشـ  ير بيـ  گرچة تفـس  

 ،عشق، او عقيده دارد كه عشق كتابي نيست آيد كه راجع به از مطالعة شعرش برمي
  :گويد لذا مي. زايد  نابود ساختن هستي خود ميزا واين از نيت پاكيزگي اخالص 

 عشق اندر فضل و علم و دفـتر و اوراق نيست
 وگوي خلق آن ره، ره عشّاق نيست هرچه گفت

توان اطمينان يافت و راه مودت و بشردوستي را توان پيمود،  فقط از طريق عشق مي
  :زنم كه تكيه بر شعر موالنا مي

  زبان چفسنديبس كن آخر چه بر اين گفِت
 هاست كه فوق سخن است عشق را چند بيان

  منابع
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  ٢٩٦  قند پارسي

  

   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر
  ∗نژاد آمنه شيرازي

  چكيده
خوبي و وضوح كامل منعكس شده است  هاي مهم تفكّر موالنا كه در آثار وي به ويژگياز 

شناسان و از جمله  اين ويژگي از نگاه مولوي.  كريم استقرآنمفاهيم و مضامين عالية  توجه به
 در فصلي تحت شكوه شمسخانم شيمل در كتاب . ه استماري شيمل پنهان نماند پروفسور آن
توان   بسيار زيادي ميكند كه آثار مولوي را تا حد درستي اشاره مي بندي قرآني به عنوان خيال

 كه قرآناز آيات ذكر چند نمونه  ايشان در كتاب شكوه شمس به. داد  شرحقرآنبرمبناي 
ورت كلمات و عبارات در آثار موالنا ص صورت متن عربي يا ترجمة فارسي آن و يا به به
پردازي موالنا از پيامبران و اولياي الهي  شخصيت نمايد و از جمله به خورند اشاره مي چشم مي به

 را )ع(يميان قصص قرآني قصّة حضرت موٰس پردازد و در اند مي  كريم نامبرده شدهقرآنكه در 
  .داند داستان دلخواه مولوي مي

 است و از )ع(ترين شخصيت اين ماجرا حضرت خضر ترين و محوري  مهمكه اين توجه به با
بيان  اين مقاله به. شود  اشارات بسيار مختصر محدود ميطرفي مطالب خانم شيمل صرفاً در حد

 براساس استفادة موالنا از )ع( و خضر)ع(يمالقات موٰس پردازي و نگاه موالنا به شخصيتنحوة 
  .پردازد  كبير مي كريم در ديوانقرآنآيات 
  . كريمقرآن در )ع(سيماي خضر .١
 . شامل)ع(هاي خضر ويژگي .٢

  .)ع(احياءكنندگي خضر: الف
 .)ع(علم لدني خضر: ب

 . در عالم)ع(نهان بودن خضر .٣
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٢٩٧

  

 .)ع(رمز كشتي شكستن خضر .٤
 . آية رحمت الهي)ع(خضر .٥
 .حضرت معشوق  به)ع(انتقال صفات خضر .٦
 .)ع(راز گشايي افعال خضر .٧

الذّكر از نگاه موالنا در ديوان كبير پرداخته  هاي فوق نحو اختصار ويژگي هدر اين مقاله ب
  .شده است
  مقدمه
 در متون اصلي كه ناي است كه بيش از آ معناي سبز نام شخصيتي اسطوره  به)ع(خضر

ها و متون ادبي و خصوصاً حوزة  در روايات و افسانهباشد،  از او يادشده قرآنديني مثل 
 و )ع(همچون الياس[ را داراي عمر ابدي )ع(برخي خضر. ور داردشعر عرفاني حض

 ،دانند شدگان مي اند، برخي او را راهنما و دستگير درماندگان و گم  دانسته])ع(عيٰسي
گاه او را معاصر اسكندر و گاه . اند نژاد شمرده نژاد و برخي يوناني گروهي او را ايراني

 شد و ،ور شدن در آب حيات سبز دليل غوطه د بهان گفته. اند دانسته… معاصر ابراهيم و
النوع قديم سبزه و گياه  برخي نيز اين نام را برگرفته از رب.  يافت]سبز =[ )ع(نام خضر

او   سبز شد به)ع(گروهي نيز معتقدند چون قدمگاه خضر. اند يا پروردگار بهاران دانسته
 را بدين جهت )ع( است كه خضردر يكي از روايات اسالمي نيز آمده. اند ضر نام دادهخ

  . ناميدند كه وقتي روي پوستي سفيد رنگ نمازگزارد همان پوست سبز شد)ع(خضر
   در قرآن كريم)ع(خضر

 ۸۱ تا ۵۹صراحت نيامده است اما در سورة كهف آيات   كريم نامي از او بهقرآندر 
  . استاي از بندگان خدا شرح داده شده  با بنده)ع(واقعة مواجهة حضرت عيٰسي

  : كريم چنين استقرآن از نظر )ع(طور خالصه شخصيت خضر به
فوجدا  سورة كهف ۶۵ي، آيه استناد مالقات وي با موٰس به.  بود)ع(يمعاصر موٰس .۱

  .اي تا يافتند بنده: عبداً
 . عبداً من عبادنا۶۵داند سورة كهف آيه  اي از بندگان خود مي خداوند او را بنده .۲
 اتيناه رحمة من ۶۵داوند بود سورة كهف آيه  مورد رحمت خاص خ)ع(خضر .۳

 .عندنا



  ٢٩٨  قند پارسي

  

 هٰنملَّع ۶۵او علم لدني يعني از ناحية خداوند عطا شده بود سورة كهف آيه  به .۴
 .ماًلْا ِعند لَّنِم

 از او تعليم )ع( سورة كهف موٰسي۶۶ قدرت هدايت بود زيرا طبق آيه يدارا .۵
 :خواهد مي

 .داًش رتملِّا عم ِمِنملِّع تنْ اَۤيٰل عكعِبت اَلْي هوٰس مه لَالَقَ
 چه آنطرف و عظمت   از يك)ع( از ميزان تحمل علمي و يقيني موٰسي)ع(خضر .۶

 را از اين تعليم )ع(يدانست با خبر و لذا ابتدا موٰس خود از حكمت الهي مي
 .١برحذر داشت

 از او )ع(ين موٰس شرط آموختن را سؤال نكرد)ع( خضر)ع(ياصرار موٰسپس از  .۷
 .دانست

 هن ِمك لَثَِدح اُٰۤتي حٍءي شن عيِنلْئَساتلَ فَيِنتعب اتنِْاال فَقَ: ۷۰همان سوره، آيه 
 .راًكِْذ

اي آسيب رساند،  كشتي  به)ع(، ابتدا خضر)ع( و خضر)ع(يهمراهي موٰسپس از  .۸
ك قريه تقاضاي  از مردم يكه نرا كشت و نهايتاً پس از آسپس نوجواني 

اي را در آن قريه  ابهر از اين كار امتناع ورزيدند ديوار خها نخوراك كردند و آ
 .٢تعمير كرد

سؤال و   شكيبايي از دست نهاده و لب به)ع(يدر هر يك از اين موارد موٰس
فرمود نگفتم كه تو طاقت همراهي  او مي  به)ع(گشود و هر بار خضر اعتراض مي
  :با مرا نداري

 ٣»…لَ اَلَم اَقُلْ ِانك لَن تستِطيع مِعي صبراًقَا«
 :كند  را فسخ مي)ع(يابتدا پيمان همراهي با موٰس )ع(خضر .۹
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٢٩٩

  

»ا السِفاميكَ فَةُنانِلت ِكٰسميني علُمي الْ ِفنَوباَِر فَحاَنْر تاَِعد يبا وكَ هانَ وآَءرهم 
ي ِلكاْملَّ كُذُخِف سيغٍَةن باًص .و ا الْاَمٰلغاَانَكَ فَم ٰوبِمهؤم يفَِنن َخنآ اَنِْشيي رما ِهقَه

طُغياَفَ. راًفْكُ اناً ونداَنْآر ي بِدلَهمبا رهما خراً ِمينهةًٰكو زاَقْ  ورر ب١»ماًح.  
  : آمده است)ع(در مورِد خضر كريم قرآناين تمام آن چيزي است كه در 

آور و  شك نيست كه خصوصياتي اين چنين راز و رمز گونه و افعالي چنين حيرت
مغاير با ظواهر عقل و آداب اجتماعي و حتّي ظواهر شريعت تا چه حد براي عرفا و 

  .ادبا جالب توجه و الهام دهنده است
 )ع(ت و ابعاد وجودي خضرشخصي الدين نيز از زمرة عرفايي است كه به موالنا جالل

همچون ديگر . توجه خاصّي داشته و در مورِد او مطالب بسيار زيادي نگاشته است
 قبل از وي بوده گسترش و عمق چه آنموضوعات كه در دست موالنا بسيار فراتر از 

  . يافته استانگيز  نيز در نگاه موالنا رنگ و بويي تازه و شگفت)ع(داستان خضر. يابد مي
  .پردازيم  در ديوان كبير مي)ع(جلوة خضر  بهنكيكه ا

   احياءكننده)ع( خضر-۱
 )ع(مالقات خضر  و همراهش به)ع(ي موٰسكه ن قبل از آ۶۱ و ۶۰در سورة كهف آيات 

حال خود رها و فراموش  گيرند اما آن را در خشكي به اي را از آب مي برسند ماهي
 اين )ع(يموٰس. گيرد  و زندگي را از سر ميگردد دريا باز مي اما ماهي خود به. كنند مي

موالنا از . يابد اند را مي  در پي آن بودهچه آنزودي  ه بكه نداند از اي اي مي واقعه را نشانه
 بود كه ماهي را از آب گرفت و در )ع(ياين آيات چنين برداشت كرد كه پس اين موٰس

 بوده است پس )ع( خضركرد و چون زمان و مكان واقعه در تصرف واليت خشكي رها
  :فرمايد لذا مي.  است)ع( نتيجة وجود و حضور خضر،ديار احياء ماهي و بازگرداندن آن به

 سو كه خشك ماهي شد پيش خضر زنده آن
 ٢ چون ماه انـور آمدٰسيسو كه دسـت مو آن
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  ٣٠٠  قند پارسي

  

 اگر ماهي دريا كه كنايه از وجود سالك است ،ماند جا محدود نمي همين اما موالنا به
كه كمال محدوديت جا  ن اما از آ،شود  كه همان پير است زنده مي)ع(دست خضر به

اي خود محتاج احياء توسط مرتبة باالتر است پس  دارد و هر عارفي در هر مرتبه برنمي
مراتب اعالي وجود حكم ماهي را دارد كه در درياي   هم نسبت به)ع(خود خضر

  :يابد جاويدان وجود، زندگي مي
  ١اودان آب و جاويد ماهي، جـ     ا در  ي كه خضرانند ماهي   در آن بحر  

آب حيوان دست  طور كه اشاره شد ازنظر موالنا خضرگاه كسي است كه به همان
  .مندي از آن جاودان شده است واسطه بهره يافته و به

  ٢شود  پايند گشت و ديد كه پاينده مي        ات ديـد پايند گشت خضر كه آب حيـ      
شود در اين تعبير  ات يا چشمه حيات اطالق ميآب حي  خود به)ع(و گاه خضر

 از موضوعات يك مفهوم كه داراي چند مرتبه است از يهمانند روش موالنا در بسيار
 )ع(باال، خضر  در اين موضوع نيز با جهش روبه،كند مرتبة باالتر صعود مي اي به مرتبه

 آب حيات، تعبير جاي يابد و به چشمة آب حيات ارتقاء مي آب حيات و سپس به خود به
  :آيد وجود مي  به)ع(آب خضر

  ٣هر كو نخورد آبش در مرگ اسير باشد          ورديگر فاضلي و فردي آب خـضر نخـ    
 و اسارت )ع(تقابل ميان آب خضر در اين بيت تقابل ميان حيات جاويدان و مرگ به

  :فرمايد در چنگال مرگ ترجمه شده است در جاي ديگر دربارة همين تبديل مي
ــ ــةمشچ ــض خ ــيو ر ت ــ را م   ٤كه سبوكش، دو سه فرسنگ بيار       دخوان

  علم لدنّي  عالم به)ع( خضر-۲
او   سورة كهف صراحتاً آمده كه خداوند فرمود ما به۶۵طور كه گفته شد در آيه  همان

كلّي با   داراي علم لدنّي است كه به)ع(از نزد خودمان علم آموختيم، پس خضر) )ع(خضر(
. آميزند  را با دو نكتة ديگر درمي)ع(اما موالنا اين صفت خضر. علم كسبي متفاوت است
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   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٣٠١

  

آب حيات مرتبط دانسته و جاودانگي را از  هر شكل و نقل با  را به)ع( خضركه ناول آ
  .صفات او برشمرده است

داند و در همين آيات  ثانياً نقش كالم و سخن پاك را در احياء جان آدمي مؤثر مي
سازد و   را از حقيقت امور مطلع مي)ع(ي است كه موٰس)ع(ضرهم در نهايت اين سخن خ

، آب حيات، )ع(حال موالنا ميان خضر. از طرفي عمل آدمي نتيجة فهم و درك اوست
علم لدنّي ضرورت سخن و آموزش صحيح و رباني و منتج شدن اعمال حسنه و نتايج 

  :دهد آن را از اين مراتب چنين پيوند مي
 ايد ز عالم ِمن لدنآب حيات آمد سخن، ك

 ها جان را از او خالي مكن تا بر دهد اعمال

   در عالم)ع( نهان بودن خضر-۳
دنبال نشانه يا   و دوستش گويا به)ع(ي سورة كهف حضرت موٰس۶۵ تا ۶۳آيات طبق 

 كه ن دستور يافتنش را داده بود، بودند و سرانجام پس از ايها نآ شخصي كه خداوند به
.  را يافتند)ع(ي دو دريا رسيدند خضرق يعني جمع دو دريا يا تالالبحرين مجمعمحلّ  به

 مظهر رحمت الهي و وسعت عطاي ،براي موالنا دريا همواره صفتي عرفاني دارد
ي كاملي است كه عمق و عظمت و ها نهمچنين دريادلي صفت انساپروردگار است، 

  .هيبت را باهم دارند
 انسان كامل ة مرتب انفراد كه از طرف ناشي از علومعني از طرف ديگر تنهايي به

 )ع(ميان جمع از صفات خضر است و از طرفي گوياي وضعيت روحي خاص او حتّي در
همة جاودانگي و منشأ احياء روح و دل سالك بودن، ازنظر خلق   با)ع(نيز هست، خضر

  :توان او را يافت پنهان است و تنها با هدايت الهي و عزمي موسوي مي
  ١اي دريـا  ه  كنـاره  تنها به   ور پنهانست او خـضروار    

توانند با پر  العاده و تالشي مضاعف مي  آن هم با عزمي فوق)ع(يو تنها امثال موٰس
 )ع(سرزمين سبز هدايت خضر  به)ع(گشودني چون هدهد مرغ تيز پرواز حضرت سليمان

  :گيرند يابند و بهره مي راه مي
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

ـ چون م  ـ  ر خـض  بـر از هـ    ي پيم وٰس   ١صد پر چون هدهد هوايي      كرده سفر به    ورر ان

  )ع( كشتي شكستن خضر-۴
اي را سوراخ كرد   كشتي)ع( سورة كهف خضر۷۱طور كه قبالً گفته شد مطابق آية  همان

 كه ن همان سوره پس از آ۷۹در آية .  اعتراض كرد)ع(اين عمل خضر  به)ع(يو موٰس
گويد كه   در توضيح افعال خود چنين ميرساند پايان مي  را به)ع(ي تعليم موٰس)ع(خضر

كردند و چون پادشاهي را معيوب كردم  كشتي براي مستمنداني بود كه در دريا كار مي
ظاهر اين آيه . تا از شر پادشاه در امان بماند و بعد از رفتن پادشاه براي مردم باقي باشد

موالنا همين . كند ي بيان م)ع(خود توجيه و انگيزة معقولي را براي كشتي شكستن خضر
  .كند  را نيز در ديوان كبير منعكس ميموضوع

ـ  ف ظـال  تا كه كشتي ز كـ       آن شنيدي كه خضر تختة كشتي بشكست  ٢ار برسـت  م جب  
معنايابي   بلكه طبق روش خود به،كند اين حد ظاهري بسنده نمي اما موالنا به

فسيري نو از همين واقعه سازد و ت پردازد و عالمي باطني از واقعيت را آشكار مي مي
  .كند مطرح مي

دست  اين كشتي بايد به. ازنظر موالنا كشتي تن، جسم و صفات ظاهري سالك است
درياي  انسان كامل، پير راه، ولي حق شكسته شود تا جان و روح آدمي چون ماهي به

كه اي  ماهي و واقعة ماهي مرده دقّت شود كه در همين بيان تشبيه سالك به. وجود برسد
  : جاني دوباره يافت، همچنان حضور دارد)ع(يمن حضور خضر به

 ناگه كشتي تن را هوگر خضري در اشكستي ب
 ٣ چو ماهي آشنايستيها نين دريا همه جا ادر

مقام انكسار يعني شكستگي  پس وظيفة سالك آن است كه در ساية هدايت مراد به
ماند و از سير و  اي خود ثابت ميبرسد و خود را شكسته بدارد و الّا همچون لنگر در ج

طريق باز خواهد ماندسلوك محروم و از طي :  
  

                                                   
 .٢٩٤٤غزل   .1

 .۴۰۸غزل   .2

 .۲۵۲۱غزل   .3



   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٣٠٣

  

 ه بايـد در آبگيـر خضـرـشـتي شـكسـتـك
 ١كشتي چو نشكني تو نه كشتي كه لنگري

   نشانة رحمت الهي)ع( خضر-۵
 برخوردار از رحمت خاص از ناحيه خدا معرفي شده )ع( سورة كهف خضر۶۵در آية 
  :است

ــر از كــخــض ــر آب حرم اي ــزد ب   ٢نك زهره غزل گويان در برج قمر آمـد       اتي زدي
 در هستي )ع(اين سؤال مهم كه اصالً ضرورت خلق و حضور خضر اما در پاسخ به

ها و آمد و  حال آدميان اسير كثرات و عالم دگرگوني  موالنا ماهرانه به،چه بوده است
ان همواره در معرض نسيان و فراموش  انسكه ناي كند و با توجه به ها توجه مي رفت

و حدوث و تغيير است و اصوالً جاودانگي و كردن امور ماوراي اين عالم كون و فساد 
 را دليل و )ع(بقا را يا باور ندارد يا براي آدمي بسيار سخت باور است، وجود خضر

ه كه ما  و آب حيات را براي آن فرستاد)ع(داند، گويي خداوند خضر اي از بقا مي نشانه
هاي سنگين ما  گوش صالي بقا را بهغافالن از عالم بقا و جاودانگي را بيدار سازد و 

  :برساند
  ٣ايي برسـد  ا طبـل بقـ    وش دل مـ   گ  تا به   خضري گرد جهان الف زد از آب حيات       

 آمده است تا خفتگان را بيدار سازد و از ساغر شراب طهور خلود )ع(آري خضر
  :آنان بنوشاند به

  كز خواب برجه و بستان ساغر خلود        زند  اي و آب خضر بر تو مي       تو خفته 
 را دو )ع( و الياس)ع(ها و روايات خضر طور كه در مقدمه بيان گرديد در افسانه همان

 را )ع(دانند با اين تفاوت كه گاه الياس شدگي و گم كردگان طريق مي راهنما و دليل گم
دانند   راهنماي در راه ماندگان درياها مي را)ع(ها و خضر راهنماي درماندگان در خشكي

 را )ع( و الياس)ع(هاي وجود خضر تمامي اين نكات توجه كرده و يكي از فلسفه موالنا به
  :داند همين هدايت سالكان و طالبان راه مي
                                                   

 .٢٩٧٦غزل   .1

 .٦١٣غزل   .2

 .۷۹۵غزل   .3



  ٣٠٤  قند پارسي

  

  ١دادمتكننـد اسـ     دگان مـي  راي گم شـ   ب   در خشكي  چو خضر سوي بحار ايلياس    
  :گويد و در جاي دگر مي
ـ     ٢بر سر ره خضر آيد رهبـرش        قي از كـاروان د عاشـ گر بمان

  دهد معشوق نسبت مي  را به)ع( موالنا صفات خضر-۶
پس .  دليل راه است، نشانة كرم الهي است، دستگير در راه ماندگان است)ع(پس خضر

يل و راهنما ل و د)ع(و از خضر  بياموزند)ع(يبر همة سالكان است كه از حضرت موٰس
رود و  گذرد، فراتر مي ها درمي  اما موالنا از اين محدوده،دايت نمايندطلب راهنمايي و ه

 آفرين )ع( را دارد كه حتّي خضر)ع(بندد كه نه تنها همة صفات خضر آن معشوقي مي دل به
در اين نگاه تازه . اند دست گرفته  خود در بارگاه او جام طلب به)ع(است و صدها خضر

 حقيقي )ع(است در مسير و نيازمند دستگيري خضرهمة عظمتش خود سالكي   با)ع(خضر
  :عالم

 اين عجب خضريست ساقي گشته از آب حيات
 ٣كـوه قـاف نادرسـت و نـادره عنقـاسـت ايـن

*  

  ٤هم الياس و خضري و هم جان جـاني      كه در بر و بحـري     يدر و بدر  تو آن ص  
*  

  ٥بان آنــ نــد آنچت و نبيدســندي  از آن آبي كه چشمة خضر و الياس       
 نوشيده از آب حيات خود تشنة آن )ع(معشوق متعالي موالنا لعل لبي دارد كه خضر

  :است
  ٦لـت آرزومنـد عظيمـست   لع  به  اگرچه خضر ميـراب حياتـست    

  :اين معشوق همان است كه در اوج هويدايي و آشكاري، نهان است و در پردة خفا
                                                   

 .٩٢٩غزل   .1

 .١٢٥٥غزل   .2

 .١٩٥٠غزل   .3

 .۳۱۱۶غزل   .4

 .۲۹۴غزل   .5

 .۳۴۴غزل   .6



   در ديوان كبير موالنا)ع(سيماي خضر  ٣٠٥

  

ــشاو خــض  گوشه گرفتست و جهان مست اوست      ــر و چ ــمة حي   ١توان ماس
الوجوديش همة فقرها و  معشوق موالنا آن غني بالذاتي است كه از سرچشمة واجب

  :رسند مقام استغنا مي فقرا به
 ٢توان كرد گدايان را سكندر مي تتتو آن خضري كه از آب حيا

  )ع(ي بر موٰس)ع( رازگشايي افعال خضر-۷
 )ع(يزة خضرانگ درك از )ع(ي حضرت عيٰسكه ن سورة كهف پس از آ۸۱ تا ۷۹مطابق آيات 

عاجز ماند و در اثر سؤاالت خالِف قرار خود توفيق معقول ظاهر غير از آن اعمال به
 )ع(ي حكمت افعال خود را براي موٰس)ع( را از دست داد و خضر)ع(ادامة همراهي با خضر

تو زودي  هب:  فرمود)ع(يموٰس  به)ع( سورة كهف آمده است كه خضر۷۸در آية . آشكار كرد
ساُنبئُك ِبتأِويِل مالَم تستِطع «: كنم  آگاه مي،كني  بر آن نتوانستي صبرچه آن تأويل را از

  .»علَيِه صبراً
  :فرمايد  مي، سورة كهف۸۲و پس از توضيح و بيان تأويل آن اعمال در انتهاي آية 

»وا فَ ملْعتهع اَن ِرمٰذِلي كأِو تِط لُيتست الَمراًمبِه صلَيع ع«.  
  :گردد از اين آيات نكات زير مستفاد مي

كند   تأكيد ميه بلك،كنم دانستي آگاه مي  نميچه آنفرمايد تو را از   نمي)ع(خضر: الف
 براي آموختن كه ناي  يعني اشاره به، بر آن صبر داشتيچه آنكنم از  كه تو را آگاه مي
  .طاقت نبود داشت و بيهاي برخي امور بايد صبر  اسرار و حكمت

 اين كه ناي اشاره به. فرمان خودم نكردم فرمايد من اين كارها را به  مي)ع(خضر: ب
افعال همه براساس امر و حكمت الهي صورت گرفت و بدين ترتيب افعال خاص خود 

 سورة كهف هم، علم ۶۵طور كه در آية  كند همان حكمت و فعل الهي منتسب مي را به
افعال الهي بر   را از اعتراض به)ع(يعرفي شده است و بدين ترتيب موٰساو علم لدنّي م

همه مقامي كه داري وقتي حكمت افعال الهي  دهد كه با او هشدار مي دارد و به حذر مي
  .اعتراض لب بگشايي يابي نبايد به را درنمي

                                                   
 .٥٠٤غزل   .1

 .۶۶۰غزل   .2



  ٣٠٦  قند پارسي

  

  :فرمايد موالنا در همين معني مي
 انت كنمكشف كنم خضـر زم گرچه كليمي همه در اعتراض

 كه نكند يعني اي نكتة ديگري نيز اشاره مي  موالنا در اين بيت بهكه نجالب اي
عنايت الهي و نوشيدن از آب حيات عشق، آن كس كه در مقام موسوي و اعتراض  با

 زمان يعني )ع(خضر است پس از كشف معاني، دچار ارتقاي وجودي شده و خود به
  .شود ار امور تبديل ميعامل افعال الهي و كاشف حقايق و اسر

   خاتمه-۸
 كريم و قرآنهايش در  همه جلوه  با)ع(در اين مختصر ديديم كه چگونه ماجراي خضر

انگيز  داستاني عظيم و شگف ها و حكايات در دست روح و فكر موالنا چگونه به افسانه
را اين مختصر . يابد آوري ازنظر عظمت معنا و بيان مي شود و چه ابعاد حيرت بدل مي

اي از  باشد كه قطره. بريم پايان مي  به)ع(هدايت خضر استعداد سالكان از زبان موالنا به با
  :آب حيات عشق در كام ما تشنگان نيز چكانده شود

  ايـم  مـا سـبوهاي طلـب آورده   
  ماهيان جـان مـا زنهـار خـواه        

 

  سوي تو اي خضر ثاني فاسقنا     
  از تو اي درياي جـاني فاسـقنا      

 
  



  زبان اردو  معنوي بهشرح و ترجمة مثنوي: پيراهن يوسفيمعرفي   ٣٠٧

  

  :پيراهن يوسفيمعرفي 
  زبان اردو شرح و ترجمة مثنوي معنوي به

  ∗عليم اشرف خان

در مدارس، .  موالنا روم در هند جايگاِه خاصّي را ايفا نموده استمثنوياز زماِن قديم 
 را مثنويافرادي كه .  رايج بودهمثنويها و حتّي در مجالس عرفاي هند  مكاتب، دانشگاه

 گاهي اوقات دربارة مطالِب آن دچار اشكال ،خواندند ميعالقه و ذوق و شوق  با
 زباِن پهلوي را قرآن در هند، مثنويهمين دليل شارحان و مترجمان  به. شدند مي
 گاهي منظوم و گاه منثور هم مثنويتراجم . اند ترجمه يا شرح نمودههاي مختلف  زبان به

اين نكته . اند  حفظ كردهاز همين تراجم و شروح چندين شهرِت خود را در هند. هست
هاي اردو يا فارسي انجام شده  زبان هم جالب توجه است كه اكثراً شروح يا تراجم كه به
توان گفت كه خوِد منشي نولكشور  است از مطبِع نولكشور چاپ شده است، پس مي

 داشتهدر متن فارسي و  و فنّي مثنوي معنوي مهمي را در تراجم و شروح نقشهمر 
  :برد قرار زير نام توان به ين از اين شروح را ميتر مهم. است
  .»لطايف معنوي« معروف به،از شاه عبداللّطيف ، روم موالنامثنويشرح  .١
هر (مكاشفاِت رضوي  از ملّا محمد رضا معروف به ، روم موالنامثنويشرح  .٢

  ).شش دفتر
  )هر شش دفتر(از مولوي ولي محمد اكبرآبادي  ، روم موالنامثنويشرح  .٣
از موالنا حسين بن حسن سبزواري معروف  ، روم موالنامثنويشرح  .٤

  ).دفتر اول تا دفتر سوم(جواهراالسرار  به
                                                   

  .انشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهليد  ∗

 



  ٣٠٨  قند پارسي

  

 اين تراجم بر هست عالوه مثنوي معنويها همه شرح و ترجمة منظوم  اين
 .منظوم، ترجمة منثور هم انجام شده است

 پيلي بهيتي از مولوي عبدالمجيد خان صاحب ساكن ، روم موالنامثنويشرح  .٥
  ).هر شش دفتر(

 موالنا روم در مثنوياين ترجمة . كنم  را معرفي ميپيراهِن يوسفيبنده در اين مقاله 
اش بزرگ است، ترجمه، شرح و  و در يك جلد كه اندازه) اندازة كوچك(شش جلد 

كپور، دبير مطبع نولكشور در سال . بي.اهتمام آقاي بي اين ترجمه به. چاپ شده است
مترجم و شارح . چاپ گرديده است) عيناً همان سال كه هند تجزيه شد(ميالدي  ۱۹۴۷
الدين خان   محمد يوسف علي شاه چشتي نظامي ولد محمد جاللمثنوي مولوياين 

  .باشد آبادي ساكِن ملك مالوه مي بانكي ميان چشتي نظامي گلشن ملقّب به
 كه هر شش دفتر هِن يوسفيپيرا بايد عرض شود كه پيراهِن يوسفيدر ضمن اندازه 

حدوداً يك ( سم، داراي چهار ستون ۲۷*۲۲در يك مجلّد صحافي شده است داراي 
اردو  دو ستون براي متن فارسي و دو ستون براي ترجمة منظوم به)  سم۵/۳ستون 

هر صفحه داراي سه حاشيه جداگانه يعني صفحات شمارة طاق . مختص شده است
 و پايين و صفحات شمارة جفت داراي حاشيه سمت داراي حاشيه، سمت راست، باال

  .باشد مي)  سم۳تخميناً (چپ، باال و پايين 
االول است نيز اولين  جانب مطالعه نموده، ناقص  يك جلدي كه اينپيراهِن يوسفي

عنوان  حكايت دوم از دفتر چهارم است به: حكايت كه در اين كتاب ترجمه شده است
اين حكايت كه حكايت دوم از دفتر . است» ۵«ارة آن كه صفحه شم» توحيد مقام«

آغاز تذكير دعاي ظالمان كردي آغاز حكايت آن واعظ كه در «عنوان  چهارم است به
 ةالصلٰو بعثت در شأن جناب پيغمبر عليهي پيش از شود و در بيان اعتقاد يهود و نصاٰر مي
ترجمة منظوم . شود تمام مي» السالم و نام او را حرز جان و ظهورش را خواهان بوده و

 مترجم كه شعر اردو است تتمهيك   به۲۰۲ شمارة ة دفتر چهارم بر صفحمثنويو شرح 
  :طور ثبت است  بيت مترجم اين،يابد تكميل مي

                         
  

           ٓ              
                    

  
                           

 



  زبان اردو  معنوي بهشرح و ترجمة مثنوي: پيراهن يوسفيمعرفي   ٣٠٩

  

اي يوسفي تو خامة خود را يك كمي تعطيل كن ): ترجمة فارسي بيت مذكور(
گر است دفتر چهارم را بنام حق اتمام بدهيد و دربارة دفتر  جلوهكه حسن معنوي  چنان

  .پنجم بايد سعي كرد
 دارد و بعد از اين دفتر ديگر تتمهاين ترجمه يك جلدي بعد از هر دفتر يك 

هاي   بلكه هر دفتر شماره،هاي صحفات مسلسل نيست شمارهشود و  فهرست آغاز مي با
همين ترتيب دفتر پنجم با فهرسِت حقايق و  به. شود جداگانه از شمارة يك آغاز مي

  : با عناوين ذيل شروح شده استمثنوي معنوي ترجمة پيراهن يوسفيتعليم دفتر پنجم 
دفتر پنجم و اين در تعليم : مقاِم حيرت، د حقايق به: داستان، ج: صفحه، ب: الف

  .جمع داراي پنج قصّه است
  :شود مقام حيرت از اين بيت آغاز مي دفتر پنجم به

ــنجم اســت   الدين كه نوِر انجم است      شه حسام  ــفر پ ــاز س ــِب آغ   طال
  :ترجمة اردو

            ،       ّ      
 

                         
  :يابد دفتر پنجم چنين يايان مي 

  تا شوي فـاروق دوران و الـسالم         هين بجو ترياق فاروق اي غـالم      
  :ترجمة اردو

                                   
 

                            ّ   ِ  
  :يابد  پايان ميتتمهدفتر پنجم با ابياِت  

                              
  

                     
                      

  
                           

                        
  

                        
                        

  
                        

                            
  

                ٓ          
  :كنم رجمه ميفارسي ت بنده آخرين بيت را به  

اين دفتر پنجم حاوي . كه دفتر ششم را آغاز كني تو دفتر پنجم را تمام كن براي اين
  . صفحه۲۲۳است بر 



  ٣١٠  قند پارسي

  

مقام  اين دفتر به. شود دفتر ششم باز با همه عناوين باال كه قبالً متذكّر شدم آغاز مي
  :شود فقر و فنا و از اين بيت آغاز مي
  قسِم سادسـي  د بهجوش ميل مي   الدين بسي   اي حياِت دل حسام   

  :ترجمة اردو
      ِ         ّ          

 
          ِ   ّ     

  .منقسم است) حكايت(دفتر ششم در هشت داستان  
مثَل وصيت «عنوان   صفحه و آخرين حكايت به۲۳۹دفتر ششم حاوي است بر 

ترين اوالد او  كاهل را بهكردن آن شخص كه سه پسر داشت و وصيت كرد كه ميراث او 
  :شود حكايت از اين بيت آغاز مي. »دهند

ــگف  وقِت مرِگ خويش   آن يكي شخصي به      شش پــييت پــيدر وصــتــه بــد ان
  :ترجمة اردو

                        
 

     ّ                
  :شود باشد اين تمثيل آغاز مي عنوان تمثيل مي انجام دفتر ششم به 

  گر خيالي آيدت در شب فرا       كه گفت مادر بچه را      آنچنان
  :ترجمة اردو

                     
 

         ُ         ٓ ۓ      
  :اين بيت است انجام تمثيل به 

  ختم شد واهللا اعلم بالـصواب     چون فتاد از روزِن دل آفتاب     
  :ترجمة اردو

   ٓ                          
 

                          
 از طرف جناب مصنّف مذكور با اين ابياِت پيراهِن يوسفيدر آخر خاتمه تصنيف  

  :شود اردو شروع مي
ُ            ُ               

 
          ،          

  :شود اين بيت تمام مي خاتمه تصنيف به 
                     ٰ              
  

                ّ              ّ   
  :چنين عنوان ثبت است در حاشية صفحة آخر يادداشتي به  
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استمداد و اخوي حافظ واحد نور خان  عنايت الهي و توجة معنوي به الحمدهللا به”
 جمعاً در هشت سال مثنوي در ظرف چهار سال و شرح مثنويترجمة لفظي اين 

دولت . هجري از نبوي اختتام يافت ۱۳۰۱الثّاني  تاريخ بست و نهم جمادي به
ظاهري و باطني حاصل شد و درآينده اميدواِر خير و بركت، نعمِت ديني و 

  .“دنيوي روزافزون شود
  : در حاشيه شرح كرده است كهمثنويو شارح مترجم 
  .معني از قلم وجود روحي و نعمِت عظٰمي براي تعليم است .۱
 از ابتداي كار تا وي معنويمثنواحد نور خان برادر من هست كه در ترجمه  .۲

بود  انتها مرا دستگيري كرده است و اگر مدد و كمك او شامل حاِل من نمي
 .رسيد اتمام نمي اين كار به

ام و اين را از آغاز تا   را از ابتدا تا انتها ترجمة لفظي انجام دادهمثنويمن اين  .۳
 رعايت ترجمة در اين ضمن ناظرين متوجه باشند كه در. ام انجام رعايت كرده

 .ام لفظي بنده چقدر زحمت كشيده
گويي موالنا روم كه بنده در  شكر ارزان شد اين اشاره است در ضمن غيب .۴

 .ام ديباچة خودم متذكّر آن شده
معٰني كه در سال  است بدين» عجيب و غريب «مثنويتاريخ اتمام اين ترجمه  .۵

.  استمثنوياين  هجري ساِل تكميل ۱۳۰۱ هجري از راِه ابجد و سالي ۱۲۹۷
س من معتقدم كه ناظرين و شايقيِن پ. تكميل رسيد  سال اين شرح به۴يعني در 

صلة آن كنند و  دعاي خير ياد مي  و ترجمه و شرح آن را بهمثنويمحترم اين 
  .آمين يا رب العالمين. همين است

شرح  ابياِت اردو كه باال دربارة آن توضيحات داده شده است، اصل ابياِت اردو به
  :زير است

۱ .      ُ       ُ               
  

                    
 ۲ .                         

  
                                

  ۳ .                   
  

                            
  ۴ .                           ُ        
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۵ .                     
  

                            
  :باشد قرار زير مي  كه در اندازة كوچك چاپ گرديده است بهپيراهِن يوسفي  

حدوداً همة جلد . اين ترجمه و شرح در شش مجلّد هست.  سم۲۳*۱۴: اندازه
كپور . بي.اهتمام آقاي بي به ميالدي ۱۹۴۷ صفحه است و در سال ۳۲۵ تا ۲۵۰داراي 

  .دبير مطبع نولكشور چاپ شده است
هاي عربي، فارسي  در عهد قديم و تا حال رواج است كه هر كتاب بالعموم و كتاب

جا   اينپيراهِن يوسفي كه بنام مثنويشرح . باشد و اردو بالخصوص داراي تقريظ مي
چنين عنوان ثبت  زبان اردو به شود هم داراي تقريظ است و تقريظ مفصّل به معرفي مي
  :شده است

 مولوي چكيدة خامة سيد جالل مثنوي معنوي ترجمة پيراهِن يوسفيتقريظ 
  :صاحب اندرابي مصحح مطبع
  يوسفي جلوه كرده در بازار      ه نقـد دل دارد    كو زليخا ك  

 توصيف كرده مثنوي معنويدر اين تقريظ آقاي سيد جالل بالواسطه دربارة ترجمة 
د يوسف علي شاه يكي از بهترين و مدعي شده است كه اين ترجمه مولوي محم

 دربين توصيف و تعريف مثنوي موالناست حتّي دربارة ترجمة مثنويترجمة منظوم 
  :اردو بيِت ديگر از فارسي هم آورده است

 جا مپرس از ذوق گفتارم كـه از لب خون چكيد اين
 جا ينكشد شمشير و خود گردد شهيد ا زبان خود مي

نظم نگاشته   از استعارات و تشبيهات كه در نثر مايل بههمة عباراِت تقريظ مملو
  .شده است

صاحِب تقريظ يادآور شده است كه عارِف معارف حقيقت مولوي محمد يوسف 
آبادي ساكِن مالوه در طول هشت سال موفّق شده است كه ترجمة  ي شاه گلشنلع

نيز وي سعي عمده نموده است كه هر بيت . استمنظوم با شرح اردو را تكميل كرده 
 يك بيِت كامِل اردو ترجمه كند وي در ترجمة خود دآلويزي نظم را از دست رد را مثنوي

  .نداده است
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نام دستنبوي شريعت، هادِي طريقت،  هخود مترجم و شارح مذكور اين كار خود را ب
ف علي شاه سعي بليغ مولوي يوس. فجر حقيقت و آيينة عجيب معرفت ياد كرده است

  .خوانان معروف و مشهور شود مثنويبر اين نموده است كه ترجمه و شرح او دربيِن 
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  ◊يبانِگ نَ
  ∗نيمحمد افسر رهب

  كــنم مــيهمچــو نَــي تنهــا شــکايت   كــنم مــيتــا از ايــن زنــدان حکايــت 
ــوا   رويــد فــراوان بــر لــبم    نالــه مــي  ــا ن ــبم  يب ــاب و ت ــويش در ت    خ

ــينه  ــاه سـ ــشکده خانقـ ــت ام آتـ ــي  سـ ــويم ب ــبزده  چارس ــراغ و ش ــت چ   س
   خــونيهــا چارســويم درد و شــورش  چارســــويم آتــــش آبــــاد جنــــون
ــال  ــور محـــال و المحـ ــرا  چارســـو شـ ــه ســرگرمي ب ــاليجمل    قيــل و ق

ــا     درديچــار ســـو در چارســو ســـودا   ــاده در دري ــبز افت ــرخ و س    درديس
ــغ  چارســو گــرداب و آشــوب نهنـــگ    ــاز تي ــا يب ــگ يه ــور جن ــوج ک    م
ــري     چارســــو در چارســــو افــــسونگري ــاد پ ــواهش آب ــو و خ ــشم دي   خ
   جنــون لبريــز شــد   جــام جــانم از    بــادة هوشــم چــو شــورانگيز شــد    

ــي    داغ ــو ن ــراوان همچ ــدم ف ــا چي   نالــه پــروردم بــه دامــان همچــو نــي   ه
  نَي، سـرود و نَـي، صـدا، و نَـي زبـان              نَي، گمان و نَـي، نـشان و نَـي، بيـان           

ــگ و روي    گــوي نَــي الفبــاي غمــم را قــصّه    ــبم را رن ــاب مکت ــي کت   نَ
ــم  ــرح انـــدوهم قلـ   »الـــم«نَـــي بـــراي ســـينة تـــنگم   نَـــي بـــراي شـ

ــيِن   ــي زمـ ــوره(نَـ ــاب)١بـ ــوي آب    ام را آفتـ ــه ام را جــ ــشتزار نالــ   کــ
  اي از شـهر عـشق       مرد گنـدم خـورده      اي از شــهر عــشق نَـي نفــس پــرورده 

ــي      عــشق، پيــر و ســالک و مــوالي نَــي ــاي ن ــدگي در پ ــد بن ــشق، بن   ع
ــشق   ــدوز، ع ــين و درد ان ــار درد آي   آتـــِش درگيـــر و درياســـوز، عـــشق  ي

                                                   
 . نثار شمس ـ موالناي روميد بلخ محمالدين د موالنا جاللن سالروز تولّي هشتصدمةبه بهان  ◊
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   است، عشق  خواهي ببر کان    هرچه مي   رسم و راه سينه چاکـان اسـت عـشق         
ــي   نيست اين کاالي عقـل خـود فـروش         ــه ِم ــوش  آنچ ــراپايت بپ ــد س   پوش

* 
ــن ــوش ک ــي! گ ــي م ــدت آواي ن   خوانـدت  دم مزن چون جوش مـي مـي     خوان

   گريـست  ١»فوفـو «پيشة پاکش همين      نَي کـه کـارش عـشق را پيغمبريـست         
ــه و دل  ــي فرزان ــگ نَ ــت  بان ــرور اس    گل کرد، عشقش رهبر است      نَي هرکه  پ

  ســت  هــاي دوســتي را ســنبله    بتــه  سـت   دريـاي جـان را غلغلـه    نَي بانـگِ 
ــا  افـــسانه نَـــيبانـــگ ــوي رازهـ   شـــــهرزاِد ســـــوزها و ســـــازها    گـ
ــگ ــيبان ــسفه   نَ ــوک فل ــالي ز پ   گفــت و گــو در الي آوايــش خفـــه      خ
ــيبانــگ ــته  نَ ــان برخاس ــِت ج ــته      از دش ــان آراسـ ــش چنـ ــت اورنگـ   هفـ
ــگ ــيبان ــي نَ ــاران س ــت الب ب    خـاکش برسـر اسـت      ،هرکه آبش بـرد     آور اس
  محرم اسـت  هرکه را غم نيـست، او نـا          آهنــگ قــانون غــم اســت نَــيبانــگ
ــدادها  مـــي نَـــيبانـــگ ــد از بيـ ــي  نالـ ــ مــ ــا گــ ــر فريادهــ   شايد دفتــ
ــيبانــگ ــست نَ ــاجراي درد ني ــر دردش، هــيچ   جــز م   دســت آورد نيــست غي

ــود    خــاک  زدرد بايــد، تــا برآيــدُ گــل     ــا ش ــد ت ــه«درد باي ــاک٢»دندان    ت
  چــون عــشقه را پيچــان کنــد درد، بــي  چـون چـشمه را جوشـان کنـد         درد، بي 
ــد ــه ،درد باي ــا ک ــي ت ــکّ نَ ــود ش ــد  ر ش ــود ،درد بايـ ــر شـ ــلولي پـ ــا سـ    تـ

ــرد بــــال  ــا بپــ ــا درد بايــــد تــ   هـــا درد بايـــد تـــا نمايـــد حـــال     هــ
ــشم   ــد ز چ ــک آي ــا سرش ــد ت ــر   درد باي ــا بب ــشم  ت ــوب و خ ــرت آش   د از س

ــش در   ــت آت ــون افروخ ــتدرد چ    ازِ گلــــتبـــرآرد عاقبـــت گــــوهر     دل
* 

  شـــعلة پنهـــان درون ســـينه داشـــت  از درد چون گنجينـه داشـت      » مولوي«
ــشدامني  ــرد آتــ ــراز مــ ــد فــ ــينه     آمــ ــزارد سـ ــا گـ ــداز تـ   اش را در گـ

ــاِن المکـــان انـــدر مکـــان     پيداشــد چــو بــرق آســمان» شــمس«   از مکـ

                                                   
 ي نة فشردي مراد صدا.کاربردم بهخورشيدي  ١٣٧٠سال   به»پلنگ سبز« مثنوين بار در ين لفظ را نخستي ا:فوفو  .1
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ــرد ديگرگـــون ســـواد مولـــوي     اي زد در نهــــاد مولــــوي  جرقــــه   کـ
ــادش در حــضوِر وجــد و حــال     برگـــرفتش از هـــواي قيـــل و قـــال   برنه
  جز محبت هرچه بودش پـاک سـوخت         آتــش هـــستي گــدازش برفروخـــت  
ــوت نشــست  ــاب عــشق در خل ــا جن ــست    ب ــسر گس ــمان يک ــين و آس   از زم
ــاورش  ــق و ي ــد رفي ــت ش ــون محب ــرش    چ ــان ديگـ ــد زبـ ــان آمـ ــر زبـ   بـ
ــانش شــمس شــد  ــر زب ــد    هرچــه آمــد ب ــمس ش ــانش ش ــوار ج ــر در و دي   ب
  شمس ديـن  ! يناشمس د ! شمس دينا «  :بر زبـانش گـشت جـاري ايـن طنـين          

  !جــاِن جــاِن جــاِن ســرگردان مــن      ! اي رنگ و بوي جان من      ،شمِس دين 
  ! اي موٰسي صحراي عشق    ،شمِس دين   !ي عيٰسي اقصاي عـشق     ا ،شمِس دين 

ــن    !شمس دين و اي خداي شـمِس ديـن         ــد اي ــشق نالن ــشتگان ع ــين ک   :چن
ــوه ــرون از  جلـ ــعيد«اي آور بـ ــد از   »بوسـ ــورتي آور پديــ ــد«صــ   »بايزيــ
ــار) قـــزداري(اي از کـــوي  هشـــم   آري بيـار    هرچـه مـي   » شـبلي «هان ز     بيـ

  »پيرهـــــــري«از نيايـــــــشخانة   پــــروري چيزکــــي آور بــــِر جــــان
ــه«از  ــيم غزنـ ــزار» حکـ ــا از هـ ــر   يکتـ ــذار «بـ ــال االعتـ ــدان قـ   »خداونـ

  جـوي   رود خـونش بـه      که چه ارزان مي     گـوي »بصره«گوش    از حسن حرفي به   
ــازکن دکّــــ  ــار را بــ ــر يــ ــشة    ان عطــ ــهر شيـ ــت شـ ــ«هفـ   ار» ارعطّـ

ــد از    تلخکامــان را صــدا کــن تــا مگــر     ــزه بردارنـ ــنج شـــکر «مـ   »گـ
ــق  ــاج«از حـ ــ» حلّـ ــو تآور گفـ   خـون دل وضـو   که واجـب شـد بـه     زان  وگـ

* 
ــا را جامــه دوز ،اي  !اي پيشواي خرقـه سـوز     ! شمِس دين  ــد عــشق م   ! تــو ق

ــوة نونـــو بـــر     ــو بـــا جلـ ــسرا     آروز شـ ــن آدم ــد در اي ــم ش ــادمي گ   ک
  از ددي افتــــــاد آدم در شــــــگفت  زود شو کاندام جـان خـشکي گرفـت         

  تــا چــه برخيــزد از ايــن ديوانــسرا      دسـت و پـا     پس چـه دانـد مـردم بـي        
  اين سـرا را غيـر پـستي پايـه نيـست             اين سرا را جـز سـتم سـرمايه نيـست          

ــدن  ــر بري ــراي س ــن س ــاي اي ــيه ــراي واي واي و واي   نَ ــيايـــن سـ    نَـ
ــده ــاه بنــ ــسِت آز پايگــ ــاِن مــ ــا  گــ ــرِو اهريمنــ ــازرهــ ــده بــ   ن ديــ

ــ  ــال خ ــران م ــک ديگ ــد مل   هـــا ســـازند ايـــن بـــازيگران نقــشه   ود خوانن
ــس ــي   ب ــه م ــر کين ــه اب ــال  ک ــارد ب   گــــم کنــــي بغــــداد را از کــــربال  ب



  نَيبانِگ   ٣١٧

  

ــالم    انــدر ايــن دور فــساد انــدر فــساد     ــد از ک ــرمت آي ــاد «ش ــده ب   »زن
ــد،  ــايش در رکــابي نيــست بن ــه مـــست مـــي  آنکــه پ ــد بـ ــد گويـ   :آواز بلنـ
ــد  ــتمگاران زننــ ــان راه ســ   جرعـــه از جـــام جگرخـــواران زننـــد  حاکمــ

ــشه   ــج انِدي ــدبين و ک ــان ب ــد واعظ ــشه   ان ــيطان پي ــد و ش ــدا گوين ــد از خ   ان
ــضول   مفتيــان مفتــون ســرخ و زرد پــول    ــا بوالفـ ــيان در داوري بـ   قاضـ

ــسته  ــاهم ب ــد رهبــر و رهــزن چــو ب ــاِه کـــاروان همدســـته    ان   انـــد در تبـ
  استشان نامحرم     زانکه چشم و گوش     هرچه گويي بـر رخ اينـان کـم اسـت          

ــان   ــاب ج ــن آفت ــمِس دي ــا اي ش ــوراليقين نخـــل  !م   ،هـــاي عـــشق را نـ
ــهيد  ــا ش ــوم«م ــطّ س ــوده» خ ــم ب ــوده    اي ــم ب ــب گ ــرِد روز و ش ــم در نب   اي

ــازه زخــم ــدازه درد مـــا را بـــي  انــد هــاي جــان مــا چــون ت   انـــد گمـــان انـ
ــگ   ــازاِر نن ــرديم در ب ــر ب ــه س ــا ک ــي  م ــگ   ب ــدان جن ــاديم در مي ــر افت   س
ــتنگ    ــيِر س ــا ش ــستيم ب ــه بنش ــشِم پلنـــگ   هرچ ــوديم در چـ ــويي بـ   آهـ

   امــا گــوش کــو؟،گفتــه بــسيار اســت   امـا جــوش کــو؟ ،بـاده در کــار اســت 
ــينه  هــا فتــاد  مهــر در دل،مِهــر گــم شــد ــغاد    س ــِش ش ــة نق ــد خان ــا ش   ه

ــان  ــدد مي ــا کــه بربن ــو؟ ت ــک   رســتمي ک ــد ي ــوان  افگن ــسم هفتخ ــو طل   س
ــود  ــزانم بـ ــو و دد گريـ ــون ز ديـ ــود   چـ ــسانم بــ ــتاخيِز انــ ــوِر رســ   شــ

ــه ــا در دف نالـ ــود  هـ ــانم بـ ــِر جـ   »و گلــــستانم بــــود رزو بــــاغ آ«  تـ
  سـت جـان     نـوا خـالي     همچو ناي بـي     ناله گر در جان نباشـد، چيـست جـان         

ــي ــي   ن ــه م ــوازي نال ــاد  ن ــاد ب   !هرکه بانگ ني خمـش خواهـد، مبـاد      !زد، ي
* 
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  ♦»رِطيصَم ِبمِهيلَ عتَسلَ«اي آينة 
  ∗علي رضا قزوه

  در شهر يكـي نيـست چـو چـشمان تـو خـونريز            
  مـــن شـــهر نـــشابورم و تـــو لـــشكر چنگيـــز

 

ــاده و چـــشم تـــو پيالـــه ااي اشـــك تـــو   م بـ
ــو لبريــز      ــارم و از چــشم ت ــف تــو سرش   از زل

  

  ســـت بـــه توبـــه پرهيزگـــران را چـــه نيـــازي
ــه ــا توب ــازي  ي ــه ني ــران را چ ــه گ ــت ب ــزپر س   هي

 

ــي  ــشت م ــي خ ــر روز يك ــا  ه ــِر م ــه س ــد ب   افت
  يـك بـاره فـرو ريـز        اي سقف تـرك خـورده بـه       

  

ــة  ــصَيِطر  «اي آينــ ــيِهم ِبمــ ــستَ علَــ   »لَــ
  الحــق تبريــز  دريــاب مــرا حــضرت شــمس   

 
  

                                                   
 .بر آنان گماشته و چيره نيستي:  ترجمه.؛ آيه بسيار مورد استناد شمس تبريزي بوده است٢٢، آيه )٨٨(غاشيه   ♦

  .نو مدير مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي  ∗

 



  …موالنا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران و  ٣١٩

  

 ةحد اعالميسازمان ملل متّ
 كند فطرت جهاني صادر

  … از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران وموالنا

v پديدآمدن  ت علّةدربار) شگاهنپژوهشگر و استاد دا( اي دكتر حسين الهي قمشه
  :جنگ و نيز موضوع صلح در اشعار موالنا

 را مثنويششم  بايد از ابتدا تا آخر دفتر”
درك اين موضوع در اشعار موالنا  بخوانيم تا به

بزرگ در طول تاريخ  يها انسان. يابيم دست
هايش  تراژدي شكسپير در. اند و مرز جغرافيايي ندارند شهروندان عالم هستي

كرده   جهاني صادرةسعدي با شعر خود اعالمي. پردازد ها مي ت جنگبيان علّ به
  فردوسي،…»كه در آفرينش ز يك گوهرند/آدم اعضاي يك پيكرند بني«. است

. »كه جان دارد و جان شيرين خوش است/ش استك ميازار موري كه دانه«: گويد مي
موالنا كه  ، تا برسيم به…بزرگان ديگر همچون سنايي و حافظ و طور همين

در واقع جنگ را بايد از درون . اند ه كردهئجهاني ارا همگي طرحي براي صلح
  .“وحدت رسيد شروع كرد تا به
  :نا، گفتاشعار موال ت جنگ در علّة فارسي دربارادبياتاين پژوهشگر 

 ،است؛ جهل برد، جهل  از آن نام ميمثنوييكي از عوامل جنگ كه موالنا در ”
  .“هاست  ناراحتيةمادر هم

  : آمده است، افزودمثنويافراد كه در  هاي مختلف داستان فيل و تشبيه او با اشاره به
. ب ناميدتوان آن را تعصّ مي واقع ب است كه دربدترين نوع جهل، جهل مركّ”

كند و  درها را باز مي ةعلم، هم. داني نرو دنبال چيزي كه نمي گويد به مي قرآن
گفتن، بهتر از  راست. ات را نيز نداندجهلي بدتر از اين نيست كه انسان بديهي
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 ةسود و نتيج انسان اگر دست از اين كشمكش بردارد، به. دروغ گفتن است
  .“بهتري دست خواهد يافت

  :اي تصريح كرد الهي قمشه
اغراض است كه در اثر فساد اخالقي رخ  مين عامل جنگ و كشمكش،ود”

 علم و ،اغراض. غرض دارد داند؛ ولي قصد و در اين مرحله انسان مي. دهد مي
عامل . هستند  همگي غرض…طلبي و طلبي، شهرت ثروت. كند هنر را باطل مي

 لتميزان عدل و احسان، رسا. عدالت يعني ترازو. ديگر، نبودن عدالت است
  بربر، معيارةجامع. ن است متمدة جامعةميزان و ترازو، نشان.  است)ع(پيامبران

  .“ ندارد…گيري براي روابط انساني، هنر و اندازه
همراه بود، با بيان داستان انگور  اين نويسنده كه سخنانش با خواندن شعرهاي موالنا

  :، اظهار كردمثنويدر 
شوند و گاهي نيز  باعث دعوي ميمعاني واحد،  ها با گاهي كثرت صورت”

وجود  درگيري و كشمكش به هاي واحد و معاني متفاوت برعكس، صورت
بايد . شود مي وجود آمدن دعوي ات نيز باعث بهپايين بودن سطح لذّ. آورند مي

عقل . ات عقالني برسيملذّ ات حسي و وهمي بهات را باال ببريم و از لذّسطح لذّ
هر انساني بايد بتواند .  حق هركسي است،زادي بيانآ. برد ت مياز زيبايي لذّ

. شود و حق نمايان خواهد شد خود را بزند؛ چرا كه سخن او روشن مي حرف
اگر هركس كبريتي را در راه روشنايي . باعث درستي است موافقت و تناسب،

دست  در پرتو آن، صلح و سعادت به شود و روشن كند، جهان روشن مي
  .“آيد مي

  :اي افزود الهي قمشه
. كرد  فطرت جهاني صادر ميةحد، اعالميمتّ بسيار خوب بود كه سازمان ملل”
ها يكي  ها چيست؛ چرا كه فطرت انسان آن پرسيدند كه در دل ها مي  از انسانمثالً

 دروني در ةتواند يك اعالمي مي هركس. دين هم براساس فطرت است. است
اصولي را قبول كنيم؛ مانند  توانيم يمان، م شناخت فطرت ما با. خود داشته باشد

  …“حقوق بشر، آزادي بيان و ةاعالمي



  …موالنا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران و  ٣٢١

  

سراي  ترين ترانه موالنا بزرگ
 است اعصار ةزبان در هم فارسي

v  سرا و  ترانه( م دامغانيعلي معلّاستاد
  :)شاعر معاصرپژوهشگر و 

اي در زمان  هاي موالنا با هيچ ترانه ترانه”
  .“ما قابل مقايسه نيستند

  :نشان كرد ترانه، خاطر  ضرورت توجه بهةاين شاعر دربار
  شناخت هنوزةا دربارکنيم، ام ي زندگي ميا  رسانهه ما امروز در جهاِنک با آن”

در عصر ارتباطات و . ايم چند حرف از حروف الفباي اين عرصه را کشف نکرده
همين دليل  لي عظيم است؛ به تحوةعظيم کامپيوتر، جهان در آستان ةحضور چرتک

 .“باط برقرار کندتواند با مخاطب امروزي ارت بيشتر مي معتقدم که ترانه
  :او افزود

ات گذشته ريشه داشته باشند، ادبي هاي جديد شعر معاصر اگر در ه موجالبتّ”
 .“شوند مي تأثيرگذارتر خواهند بود؛ وگرنه خيلي زود فراموش

  :نشان کرد م همچنين خاطرمعلّ
داريم و از کتابي  داريم، بايد حرمت مخاطب را نگه امروز اگر قصد سخن گفتن”

گوييم و اين   براي مخاطب سخن ميقطعاً در ترانه. گفتن پرهيز کنيمسخن 
زبان شعر با زبان . داشته باشد ت بيشتري براي خوانندهابيشود که جذّ موجب مي

 شاعران ةچه شيو آن زبان فخيم و من شعر را به. تصنيف و ترانه تفاوت دارد
  .“براي عام ابل فهمتر و ق زبان ساده کنم و ترانه را به گذشته بود، کار مي

بيان اين مطلب که   در بخشي ديگر از سخنانش با»رجعت سرخ ستاره«شاعر 
انقالب است،  فاق مرهون شاعر داريم و اين ات٢٠ّ اقلّامروزه ما در هر شهري حد

  :کرد اضافه
انقالب   از جمله کارهايي است که پس ازقرآنحياي شعر، خط و قرائت ”

 موضوعات… اتي مانند انقالب، جنگ، شهادت وصورت گرفته؛ چرا که موضوع
هاي خوبي را براي شاعران معاصر  براي سرودن شعر بودند و فرصت بکري

شعر اعتناي  امر موجب شد تا مردم پس از انقالب به شايد همين. ايجاد کردند
  .“بيشتري داشته باشند
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عشق موالنا نياز 
  استبشر امروز

v  اتمنتقد و پژوهشگر ( ي كاخيمرتٰضدكترادبي:(  
است، زبان  زبان فارسي موالنا به مثنوي معنويچون ”

مانده و خواهد ماند و  فارسي هم در كنارش تا امروز باقي
  .“براي زبان فارسي است اين نعمتي بزرگ

اش بوده مثنويخاطر   يافته و جهاني شده، به٢٠تر ابهتي كه موالنا در قرن بيش”
 خوبي ام را بهخيا موالنا و شناسند؛ ام ها ايران را نمي امروز در دنيا خيلي. است

اخيرا كه در نسل جوان آمريكايي و اروپايي كارهاي تحقيقي صورت . شناسند مي
ا هنوز ايران را دانند؛ ام  موالنا ميةبينيم خيلي چيزها دربار مي گيرد، مي

  .“شناسند نمي
  :كاخي در ادامه افزود

 از اين كه بدتر  موالنا ترجمه شده و با اينمعنوي مثنويچندين سال است كه ”
اللفظي   تحتةصورت ترجم شعرهايش را به شد اين اثر را ترجمه كرد و نمي

كند كه كتابش،  موالنا پيدا مي درآورد، ولي مخاطب غربي چيزهايي در اثر
  .“ها شده است ترين كتاب شعر در اين سال پرخواننده

  :اين استاد دانشگاه همچنين گفت
ايي داشته باشد و نام موالنا را بشنود  و عرفان آشنادبيات ممكن نيست كسي با”

فاق افتاده  او اتّات شمسغزليچيزي است كه در  خاطر و فرياد نكشد؛ اين به
جهاني و موضوعي مشخص دارند؛ عشق  هاي موالنا حالت رهايي و غزل. است

كه چنين چيزي در  معناي يك شيدايي غيرقابل توصيف، يك آدم؛ عشق به به
يافتاده استفاق نت هنوز اتّبشري“.  

  :او سپس گفت
و مرد دين بوده است؛ ولي بعد از  موالنا قبل از ديدن شمس، يك واعظ فقيه”

شود كه  شيدا و عاشق او مي گذارد و چنان ها را كنار مي اينة ديدن شمس، هم
آيد و عشق  صدا درمي بعد به اين ساز از آن به. ماند طور مي تا آخر عمرش هم آن

عشق باشكوه،   انواع عشق را ديده؛ةبشر امروز هم كه هم. كند در او النه مي
  اين عشق است و همين راز جاودانگي زبان فارسي نيزة، تشن…جسمي و
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شدگان از خويش  تهيتنها 
 دانند ها را مي راز ناله

اين صورت و تعالي تا اين ميزان در دل بشر  هست؛ زيرا تا زماني كه عشق به
  .“ماند زبان فارسي است، اين زبان هم مي افتادن باشد، چون به فاققابل اتّ

  :ي در پايان تصريح كردكاخ
قونيه رفت و آن زمان  سالگي از بلخ خارج شد و به دوازده كه در موالنا با آن”

تركي  كه در قونيه ماند، يك بيت هم به ا تا آخر عمرنوجواني بيش نبود؛ ام
  .“زد بايد فارسي حرف مي  بزند،رفخواست با او ح كه هم مينسرود و هر

v ين  جالل دكتر ميراستاد دانشگاه و پژوهشگر( كزّازيالد(:  
موالنا بشكوه و بلند در فرجام راهي روشن و ”
 باال برافروخته كه دانادل بند گسل »رايومند«

 ادب پارسي گشوده ةغزنين، سنايي، آن را در پهن
هاي خويش آن را فراخي و  ار، پير هژير نيشابور، با شكرشكنياست و عطّ

اي در سخن پارسي را كه  ي بلخ شيوهآشنا داناي راز. همواري بخشيده است
 هاي رازگشاي و دل سروده توانيمش ناميد با  ميگرايانه و رازورانه ادب نهان

راستي دفتر و  فرجام و فرازناي پروردگي و پرمايگي برده است و به رايش، بهآ
  .“سرايي را بسته است ديوان اين شيوه از سخن

  :وي در ادامه افزود
مانند موالنا كه دو رخداد سترگ و شگفت در جهان  دو شاهكار شگرف و بي”

است مثنوي معنوي  وي ة جاودان»رازنامه«شود، يكي   ميادب و انديشه شمرده
  .“كه دريايي است ژرف و كران ناپديد

دم و پي در پي،  هاي انديشه، دم به و خيزابه هاي معني در اين درياي واژگان، موج
هر سوي   بيدار دل و جان آگاه را با خود بهغلتند و خواننده بر يكديگر فرو مي

اش، از معنا و راز سيراب و  كشند و او را بر پايه توان و تشنگي و نياز و گنجايي درمي
 هاست ها و سرمستي دلي م خرةهاي اوست كه خمخان ديگر ديوان غزل. گردانند سرشار مي

اك و شررخيز خويش، ن هاي شورانگيز و آتش موالنا، در غزل. ها شتنيخو و خروش بي
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هاي سرمستان رفته از دست را  ها و از بندرستگي ها و ازخودگسستگي داستان پيوستگي
  .گويد  ميگويد و اين همه را با زباني آهنگين و بساز و دلنواز بازمي
بايد چونان شاهكاري در   مي است كتابي است كهمثنويكه آن درياي راز كه  با آن 

 »مهرنامه«ري آموختاري داشته باشد و ديوان شمس آن شعر انديشه سرشت و ساختا
 ترين نمونه در شعر رها و ناخودآگاهانه است كه آن را شعر انگيزه موالنا برجسته

توانند   نميهاي تاب رباي ناي م و اين هردو را اگر فراخ و فراگير بنگريم مگر نالهينام مي
است، نايي كه چون از خود تهي  با حكايت شكايت او آغاز گرفته مثنويبود، نايي كه 

دمد، ناي آكنده از   ميزن در آن تا ناي .تواند آكند  ميگشته است، از حرم دوست در
 گاه كه از لب دمساز خود دور جان و جنب و شور و شرار و تاب و تب است، ليك آن

اي  ارج و ارزش نيست كه در گوشه مگر پاره جويي خوار و خاموش و بي شود، مي
  .استافتاده 

  :وي در ادامه يادآور شد
 داستان ناي است و از اين روي داستان موالنا، رازنامه و ،ديوان شمس و مثنوي”

نامه و سرگذشت اين ناي  راستي و در بنياد، مگر زيست هردو، به  اوةمهرنام
  خود بازنگردد،ةشد نيستان گم تا ناي به. خروشان رسته و جسته از خويش نيست

اي  هر ناله ناله. شود  مينامه و سرگذشت او از نو نوشته ناله، زيستبا هر . نالد مي
ا تنها ام. است ديگر كه نه از آن پيش، برآمده است، نه از آن پس، برخواهد آمد

توانند شنيد و زنگ و آهنگ و هر ناله را بازمي توانند   ميهاي ناي را كساني ناله
 تنها پيراستگان و .شناخت كه همچون سنگ از خويشتن آكنده نباشند

اي . يابند دانند و زبان يكديگر را درمي  ميها را شدگان از خويش راز ناله تهي
داند و   ميخوشا آن فرخ رخ پيروز بخت كه زبان آن شاهناي را كه موالناست

  .“تواند شد  مياو همدل و همراز با
 درس ةلامه طباطبايي همچنين در سلس فارسي دانشگاه علّادبيات استاد اين

اي بر ادب حماسي   موالنا در شهرکتاب، ادب صوفيانه را دنبالهةگفتارهايي دربار
اي يک مفهوم نزد موالنا،  کرد زيباشناختي و اسطوره کاروي در مورد  .توصيف کرد

  :گفت
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که اين  آميزند  مياي درهم گاهي کارکردهاي زيباشناختي با کارکردهاي اسطوره”
. ي ادبا را دچار مشکل کرده استويان و حتّاي اوقات دانشج امر در پاره

هاي پندار سخنور است و مانند هر ترفند ديگري  کارکردهاي زيباشناختي آفريده
  .“جويد  ميراه در سروده

  :وي افزود
”اند و تحت  اي و نمادين هماره يکسان ها و کارکردهاي اسطوره ا بن مايهام

اي زيباشناختي و  شيوه ها را به آني اگر سخنور  حتّ،آفريده پندار سخنور نيستند
  .“هنرورزانه مطرح کند

 موالنا، مثنوي معنويهاي مختلف معاني در  کيد بر اليهأازي سپس با تکزّ
  :کرد اضافه
 پديدآمده ،ها و تداعي غول آسا اي همخواني آزادي انديشه  گونهة برپايمثنوي”

هاي   آن زمينهکند و در گيرودار  مياست؛ مولوي هميشه داستاني را آغاز
 ،گردد که از اين لحاظ  ميآغاز داستان باز کاود و در پايان به  ميگوناگون را

  .“همتاست  بيمثنوي
  :کيد کردأامه طباطبايي ت دانشگاه علّادبياتاين استاد 

براي سرودن آن   هرگز طرحي از پيش انديشيده نبوده و موالنامثنويواقع  در”
برداري در نوشتن   برخي که با يادداشتطرحي در ذهن نداشته است مانند

  .“برند شان از آن بهره مي هاي گوناگون کتاب بخش
مردي در زمستاني « که در آن مثنوياز  اي هقصّ هايي از وي سپس با خواندن بخش

  :، گفت»که اژدها زنده است رود غافل از اين شکار اژدهايي فسرده و يخ زده مي سرد به
اي و در عين حال  فس که نمادي است از ادب اسطورهپيشينه داستان اژدهاي ن”

در نمادشناسي .  و ادب نهان گرايانه ما راه جسته استمثنوي پهلواني، بعدها به
  .“اي از فرهنگ ايراني، اژدها نماد اهريمن است و مرگ انگيز، نه پاره

ز  پهلواني و نيادبياتريخت شناسي عدد هفت در  ازي سپس بهالدين کزّ جالل مير
  :زيباشناختي پرداخت و افزود
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مولوي معتقد است موجودات 
 گويند واقعاً با خدا سخن مي

ين درويشي، هفت پايگاه و رده و شهر عشق ييکي از بنيادهاي پرآوازه در آ”
است که عبارتند از طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا که موالنا 

توان   مي.ها ياد کرده است  بارها از آن،نيز مانند ديگر سخنوران درويش کيش
  .“ پيوند با هفت دستبرد در معناي کهن آن استگفت هفت شهرعشق در

  :اين مولوي پژوه ادامه داد
کيد قرارگرفته است که أ پهلواني نيز هفت خوان رستم بارها مورد تادبياتدر ”

عبارتند از کشتن شير، چيرگي بر تشنگي، کشتن اژدها، کشتن زن جادو، چيرگي 
  .“بر اوالد، کشتن ارژنگ ديو و کشتن ديو سپيد

  :اش گفت بندي موضوع سخنراني در پايان با جمعوي 
اند  اي برآمده دو از هفت زمينه و هفت شهر عشق هرينييهفت خوان پهلوانان آ”

اند که اين مراحل نيز عبارتند از  گذشته  ميها بايست از آن  ميکه مهرپرستان
توان گفت   ميواقع در. سرباز، شير، کالغ، شير شاهين، پارسي، خورشيد و پدر

اي است بر ادب حماسي و فرهنگ پهلواني و کسي که  ادب صوفيانه دنباله
شگفتي و حيرت و  آورد، به ميرسد و ارژنگ ديو را از پا در  مي خدايانةدرواز به

رسد که اين حيرت مغز آگاهي   ميمعناي فراتر رفتن از عقل در واقع ديوانگي به
  .“است
v  انشگاه تهرانپژوهشگر و استاد د (نصراهللا پورجواديدكتر(:  

  .“اند  بارها از زبان حال استفاده كردهعطّارموالنا و ”
 و عطّارزبان حال در «نصراهللا پورجوادي 

  .را بررسي كرد» مولوي
زبان و «س دانشگاه در همايش اين مدر

  :گفت» عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةانديش
 آگاهانه عطّارلي است، که در شعر، عملي شاعرانه و تخي» حال«استفاده از زبان ”

 ادبي را در آثار شاعران ةالبتّه اين شيو. از آن در شعرهاي خود بهره برده است
  .“توان ديد  نيز ميخيامپيش از او چون 
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  :وي افزود
  .“کار رفته است  بارها بهعطّار ديوان موالنا و مثنويدر » حال«تعبير زبان ”

  : زماني خيالي نيز دارد، گفتي غالباًکه اين شگرد ادب پورجوادي با بيان اين
هاي  از نشانه» دوش«آيد، که خود  مي» دوش«گونه شعرها با  اکثر اوقات اين”

عالم  دهنده ورود به عالم خيال شاعر است و در شعرهاي عرفاني نيز بيشتر نشان
  .“خيال شاعرانه است

شاعري با تعطّارکه  اين س دانشگاه تهران با اشاره بهاين مدر ل قوي است، افزودخي:  
طرف جنبه معراج عارفانه و از جنبه ديگر خيالي  هايي که از يک وجود داستان”

  .“دهنده استفاده او از زبان حال است  نشانعطّاراست، در آثار 
  :وي ادامه داد

زبانان و عارفان امري رايج   و در بيان فارسيعطّاراستفاده از زبان حال در زمان ”
معراج عرفان اشاره   که داستاني است از زبان مرغان و بهالطير طقمنبوده، که در 
  .“ مشهود استدارد، کامالً

رواج استفاده از زبان حال در زمان مولوي گفت س دانشگاه، با اشاره بهاين مدر:  
 که توان زبان حال را ديد،  مي»نامه ني«در شعرهاي موالنا نيز از ابتدا و با شروع ”

هاي  گرچه جنبه. گويد طور مستقيم با ما سخن مي به» ني«آن  بيت اول ١٧در 
 اول و از ديد ادبي منظور خود ةها و در مرحل سمبوليک نيز دارد، اما جدا از اين

  .“هاي ديگر مورد نظر است گويد و بعد جنبه است که با ما سخن مي» ني«
  :نصراهللا پورجوادي افزود

ي از زبان گل و گياه و الله و ديگر هاي زياد  مولوي نيز داستانمثنويدر ”
 مجالس سماع تشکيل يگويند، حتّ موجودات است که با يکديگر سخن مي

  .“هاي زبان حالي و تخيلي را دارد دهند که تمامي جنبه مي
  :پورجوادي ادامه داد

 است مولوي مطرح است، اين است که مولوي معتقد ةبحثي که دربار”
که  تسبيح او مشغول هستند، درحالي گويند و به  با خدا سخن ميموجودات واقعاً



  ٣٢٨  قند پارسي

  

 پياِم شعر موالنا
 ايراني دارد

گويند؛ بلکه شاعر مقصود و  زبان حال اين نيست که واقعا موجودات سخن مي
  .“کند ها بيان مي سخن خود را از زبان آن

س دانشگاه تهران افزوداين مدر:  
گويند و  عارفان معتقدند که موجودات ديگر با زبان خودشان با خدا سخن مي”

  .“ها را بفهمند هاي آن توانند حرف اي از کمال برسند، مي مرحله ها نيز اگر به انسان
  :وي تصريح کرد

اين جهان مربوط  چه به گويد آن الي با مولوي مخالف است و ميدر مقابل، غزّ”
شود، بايد  جهان ديگر مربوط مي چه را که به شود، زبان حال است و آن مي

گويند؛ هرچند  ه همه موجودات سخن ميولي موالنا معتقد است ک. پذيرفت
زبان حال  به» بي و اصليزر تقلّ«هايش مانند داستان  خود در بعضي از داستان

آيد،  ميان مي حرف به» آسمان«و » زمين «ةجا که دربار اعتراف دارد، اما آن
ها  برداشت ديگري دارد؛ چون او پيرو اهل حديث و مذهب اشعري است و آن

  .“جودات معتقدندتسبيح مو نيز به
v ةدر حاشي) شاعر شهير تاجيك( پور صفيرخسار  گل 

  :المللي موالنا در تبريز بينة كنگرة افتتاحي
گذرد و هزاران  هشتصد سال از زمان زيستن موالنا مي”

خاطر ايراني بودن  ا بهاند؛ ام اوج رسيده هاي مختلف پس از او به شاعر از فرهنگ
  .“كنيم پيگيري مي  افكارش رااكنون ما پيام اشعار او، هم

، موالنا را »رويم ما ز درياييم و دريا مي/رويم ما ز باالييم و باال مي«شعر  وي با اشاره به
  :يك شاعر آسماني دانست و اظهار كرد

  .“تا با پيام الهي جهان را در تسخير خود بگيردآمده است موالنا ”
  :ه قرار داد و عنوان كردتوج ردپرودگار را مو  عشق ورزيدن موالنا به،اين شاعر

عشق حقيقي  عشق موالنا، عشق الهي است و او بود كه عشق ساختگي را از”
  .“جدا كرد
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عرفان غرب و 
 موالنا، متفاوتند

همچنين با اظهار خرسندي  تاجيكستاندر المللي شعر جهان  يس فرهنگستان بينئر
  :ياد كرد و گفت عنوان وطن شعر دنيا خاطر حضور در تبريز، از اين شهر به به

وطن  شمس تبريز،  عشق ورزيدن موالنا بهةواسط ادگاه شمس است و بهتبريز ز”
  .“موالنا نيز هست

v شاعر معاصر( مفتون اميني(:  
 شرقي است كه توأم عرفان موالنا يك عرفان كامالً”
منظورم از عرفان شرقي، عرفان خاور دور  .شريعت است با

  .“رود عت پيش ميشري ع كه موازي باواقع عارفي است متشر موالنا به. نيست
ها و  دانند و برخي نيز معتقدند تمام رنگ  ميقرآن را همان تفسير مثنويها  بعضي

هاي شعر و نگاه شاعر قرن هفتم  ها و سلوك عرفاني را يكي دانستن، از ويژگي راه
  .هجري است

  :اميني افزود
 شرح كامل شريعت و طريقت، همراه با يك حالت مثنوي معنويشش جلد ”

از ديگر سو بايد عرفان مولوي را از عرفان غرب نيز . بينانه است خوشعرفاني 
ي شكسپير جدا كرد، چراكه اين عرفان بر اثر شاعران بزرگي چون دانته و حتّ

  .“غلبه دارد
فلسفه و عرفان يونان در آثار : كسوت همچنين خاطرنشان كرد اين شاعر پيش

روم رفت و از روم  ز يونان بهاي كه ا فلسفه. شود  ديده ميشاعران غرب كامالً
فرانسه  اروپاي غربي و اين بار به كشورهاي امريكاي التين و سپس دوباره به به

اي شبيه  گونه ا، عرفان تلخي است و اين نوع عرفان بهعرفان غربي ام. بازگشت
پس عرفان غرب با عرفان موالنا دوگونه و دو ژانر . آثار حافظ خودمان است

  .“دهند يكديگر تشكيل زاويه ميمتفاوتند كه با 
  : تصريح كرد»كوالك«سراينده مجموع 

مثنوي  ولي در هر حال عرفان ،عرفان غربي نزديك است ام هم خيلي بهي خيحتّ”
  .“شود و همه چيز خير مطلق است  نگاهي است كه در آن زشتي ديده نميمعنوي
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هاي موالنا  غزل
 شعرناب است

هاي پست مدرنيزم در  نشانه
 آثار موالنا فراوان است

v شاعر و منتقد ادبي( ريدكتر هادي منو(:  
 موالنا سرشار از تازگي فرم هاي اقيانوس غزل”

گيري  هاي وزني جديد، بهره بازي. و محتواست
هاي شكلي  اي از تكنيك از موسيقي و جشنواره

  .“دارند جملگي در آثار موالنا حضور ،دركنار شور و عشق و شيدايي
ري ضمن بيان اين مطلب گفتهادي منو:  

شوند و نام   مين شناختههاي ادبي در جها چه امروزه با عنوان جديدترين فرم آن”
ها  كران شيوه كشند در مقابل مكتب عظيم موالنا و اقيانوس بي  ميپيشرو را يدك

كار گرفته شده  هاي او تمرين شده و به انگيز غزل ع و شگفتو شگردهاي متنو
ي ها  نوآوري، مكتب موالناةسنگين و گسترد ة چرا كه ساي،شوند  ميقلمداد

  .“آورد زير مي يرد و بهگ برميمكاتب پيشرو را در
  : در پايان گفت»لين فصل زميناو«شاعر كتاب 

راز و رمز و جادوي كالم موالنا از منظر  هاي تازه و دست يافتن به كشف افق”
تواند مسيري تازه را پيش روي هنر ايراني باز  امروز و براي مخاطب امروز مي

  . ابعاد بشنودكند تا جهان صداي هنر امروز ما را بار ديگر در تمام
v  دينضياءسيشاعر، مترجم و منتقد(  ترابيالد(:  

دل و جان دوستداران شعر و عرفان نور   بهثار موالناآ”
او عارفي بزرگ و شاعري تواناست كه در . پاشد مي

هايش شعر و عرفان را چنان درهم آميخته كه جدا  سروده
  .“كردن آن دو از هم غيرممكن است

  :وي در ادامه افزود
توان از شعر موالنا سخن گفت و از عرفانش حرفي نزد يا از  همين دليل نمي به”

كه بيشترين شهرت  ويژه آن  بهعرفانش سخن گفت و از شعرش چيزي نگفت،
شمس تبريزي   بهاش خاطر عشق و شيفتگي  به بلخيمحمد الدين موالنا جالل

نام   بهي است كه دلدادگةخاطر همين عشق و افسان  بهاتشيلاست و ديوان غز



  …موالنا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران و  ٣٣١

  

تاگور از موالنا 
 گرفته استالهام 

 مثنويا تمام كار موالنا غزل نيست، بلكه ام. ديوان شمس معروف شده است
سنگ معنوي كه عرفان منظوم است، از نادر آثار گنجينه ادب فارسي است  گران

حكمت و عرفان از قديم بين عارفان و پيروان راه حق و   بهدليل پرداختن  بهكه
ةهايي كه تاكنون دربار ام تفسيرها و تعبيريت داشته است و با تمحقيقت محبوب 

  .“هاي ناگفته بسياري باقي است حرفاند، هنوز  اين اثر بزرگ نوشته
  :ترابي خاطرنشان كرد

”ين هاي موالنا جالل ت و شهرت غزلمحبوبيد الدويژه بين اهل شعر و   به،محم
ها  رد آنهايي در مو  نظر و توان خود حرفي است كه هركس در حدحد  بهقلم

هاي موالنا شعرناب است  هاي بسياري گفته شده، چرا كه غزل زده است و سخن
، عرفان و مسايل حكمي بر شعر مثنوي معنويو عرفان محض و اگر در 

سنگ و  پاي هم و هم هاي موالنا شعر و عرفان پابه چربد، برعكس در غزل مي
  .“كنند تراز هم حركت مي  هم
v  زبان هندي اشعار موالنا بهمترجم  (نويت ارگيندكتر( 

در نشست بررسي آثار موالنا كه در پتناي هند برگزار 
  :، گفتشد

صبر، ايثار و مهرباني موالنا، او را  ،پيام عشق”
  .“تبديل ساخته است ترين چهرة شعر صوفيانه در جهان غرب محبوب به
  : در ادامه اظهار كرد»ارگين«
كه فراتر  خاطر آن برد، پيام موالنا به سر مي شرايط دشواري به امروزه كه جهان در”

  .“تي ويژه برخوردار استاهمي هاست، از از فرقه
  :او افزود

 و »امه اقبالعلّ«ت هند نزديك است و شاعراني چون سنّ  موالنا بهةفلسف”
  .“اند  از وي الهام گرفته»تاگور رابيندرانات«

موالنا را ترجمه كرده  شعرهاي پيش از اين بخشي از تبار، ة تركسال ٨١اين مترجم 
  .را منتشر كند موالنا زبان هندي شده به  جلد شعرهاي ترجمه٢٢است و قصد دارد كل 
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پژوهي در كشورهاي  مولوي
 زبان انگليسي

ها هم عرفان  غربي
 اند  را نشناختهمولوي

v  پژوهشگر و استاد دانشگاه( داري احمد تميمدكتر:(  
ترجمة آثار ادبي ايراني،  بار با توجه به اولين”

سبك اشراقي و رمانتيسم در اروپا از طريق 
يابد، كه تأثير زيادي در  يآثار ايراني راه م

 كه عصر خردگرايي است، ١٨در قرن . توسعة مباني رمانتيسم در اروپا دارد
  .“ مملو از حكمت استگلستاناي دارد؛ چون تمام  سعدي جايگاه ويژه

  :داري همچنين يادآور شد تميم
”من . ت بزرگي براي اروپاييان بوده استكشف منابع فرهنگي ايران، موفقي

خواري در شعرهاي حافظ حرف   فقط از شراب و شراب كه برخيفممتأس
هاي بسياري دارد، كه تأثيراتش را در   غزل او پيام٥٠٠كه  زنند؛ درحالي مي

  .“كشورهاي مختلف بر جاي گذاشته است
  :او گفت

 مشكل بود و مثنوي دير ترجمه شد، اين بود كه متن مثنوي ديوانكه  ت اينعلّ”
 و آيات قرآني و زبان فولكلور، و اوج و حضيض بسياري توأم با احاديث عربي

 از زبان مردم عامه گرفته و مثنويها را مولوي در  ترين داستان مستهجن. داشت
  .“هاي متعالي و مضامين آورده است ترين حكمت عالي به
v شاعر معاصر( منصور اوجي(:  

فانه با وجود تيراژ باالي آثار موالنا در دنيا، سأمت”
كه بايد و شايد اين شاعر كالسيك  ا نيز، چنانه غربي

 قلو وي دوها ريختن برجپس از فرو .اند را نشناخته
اين موضوع فكر كردند كه  ها به  امريكاييها و خصوصاً غربي  سپتامبر،١١ ةحادث

  .“موالنا مراجعه كردند روز پايان بيابد و از اين رو به زندگي بشر ممكن است يك
  . نيز صورت گرفتديوان شمسز بنابراين استقبال ا

  : تصريح كرد»هواي باغ نكرديم «شاعر
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هاي روايي  تفاوت داستان
هاي  نمادين شاهنامه و داستان

 معنوي روايي تمثيلي مثنوي

ت و منظور از ناشناخته ماندن عمق آثار س اومثنوي معنويه اساس مولوي، البتّ”
  .“عرفان نهفته در آثارش است موالنا،
 ولي ،اند آثار اين شاعر كالسيك ايراني پرداخته  خود بهةها از سويي با نگاه ويژ غربي

خود شدن مولوي را درنظر  م و از خود بي ترنّة جنبتوان گفت صرفاً  مي سو نيزاز ديگر
ه اين البتّ. اند ارتباط برقرار كنند ت اين اديب بزرگ نتوانستهبا عرفان و معنوي اند و گرفته

كه چنين نيست و   جلوه خواهد داد، درحالي»امخي«نوع نگاه نيز مولوي را شاعري چون 
  .ري برايش داشتي عظيم تر و وسيع تر از آن است كه بتوان تصومباحث عرفاني مولو

  : افزود»كوتاه مثل آه«شاعر 
تواني ببيني و   ميدر مقايسه، سعدي رود زاللي است كه هر چه در آن هست را”

ولي آثار موالنا . بيابي و حافظ نيز براي مخاطبان شعر كالسيك ايراني، درياست
ها را دربرگرفته و گويا براي درك  هتمام قاراقيانوس پهناوري است كه گويي 

  “!واقعي اين اقيانوس، دست كم بايد نهنگ بود
v  پژوهش و شاعر معاصر( علي موسوي گرماروديدكتر(:  

هاي  از ذخاير بزرگ ادبيات ما داستان”
بندي محتوايي،  در تقسيم. روايي است

ي، حماسي و هاي حكمي، غناي منظومه
بندي ديگر  عرفاني را داريم و در يك تقسيم

هاي  هاي روايي نمادين رمزي و داستان داستان هاي روايي را به توان منظومه مي
  .“بندي كرد روايي تمثيلي نيز دسته

  : يادآور شدشاهنامههاي  هايي از داستان اين شاعر با آوردن مثال
 شاهنامه در . نمادين و رمزي است اثريشاهنامهخود فردوسي تأكيد دارد كه ”

تعبيري رستم،  ها در نهايت دقت انتخاب شده و نمادين هستند، و به تمام داستان
  .“انسان آرماني فردوسي است
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ر موالنا با تفكّ
 افراطي مخالف بود

هاي روايي  استاد دانشگاه مذاهب اسالمي با تبيين اين مسأله كه برترين منظومه
هاي   مولوي تفاوتمثنوي هاي تمثيلي چون  آمده است و با منظومهشاهنامهنمادين در 

نشان كرد ي دارد، در ادامه خاطرجد:  
خواهد كه اين   مسائل نظري عميق را در دست دارد و ميمثنويموالنا در ”

كند؛ چون اگر از غيرتمثيل  رو از تمثيل استفاده مي همه برساند؛ از اين مسائل را به
  .“پذير نيست آن امكان استفاده كند، دسترسي مخاطب به

  :تأكيد كرد» طوطي و بازرگان«داستان  وي گرمارودي در ادامه با اشاره بهموس
تمام تالش . آن مفاهيم بلند نزديك كند كند تا ما را به مولوي با تمثيل سعي مي”

اين حكايت . مفاهيم نظري نزديك كند هزار بيت، اين است كه ما را به ٢٦او در 
هاي عميق،   در آن، حقيقتاي است كه  و هر حكايت ديگر آن، حديقهمثنوي

. مند هم بتوانند آن حقايق عميق را درك كنند اند، تا ضعفاي عشق ساده شده
 تمثيل يكند، كه حتّ ها بيان نمي دليل عمق آن موالنا گاهي برخي از حقايق را به

 برخي از آن حقايق را از زبان طوطي مثنويدر . آيد ها برنمي هم از عهده بيان آن
  .“كند خي ديگر را خود موالنا در پايان تمثيل بيان ميشنويم و بر مي

  :او همچنين اظهار داشت
ها را  هاي روايي تمثيلي، شاعر از پيش مفاهيمي را در ذهن دارد و آن در منظومه”

سطح   همچنين حركت در ادبيات تمثيلي از عمق به.كند زبان ساده بيان مي به
  .“عمق است طح بهاست؛ اما در ادبيات نمادين، حركت از س

v شاعر و عضو هيئت علمي دانشگاه( غالمحسين عمراني(:   
گشايش بوده و  به فارسي روادبياتاز ديرباز فرهنگ و ”

 ةسخن گفتن دربار  بهشاعران نامي، بيشتر اوقات خود را
اين هفت تن عبارتند . اند ت فرهنگ ايراني گذارندههوي

 ، مولوي و حافظ كه چهار تن از آنانار، سنايي فردوسي، سعدي، نظامي، عطّ:از
، منظور من فردوسي. ص استخودي خود جايگاه ايراني بودنشان مشخّ به

دليل دور بودن از پايگاه ايران   بهسه تن ديگر آنان. ار و حافظ است، عطّسعدي
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معنويت  اگر ما همچون موالنا به
بسياري از ، توجه كنيم

 شود مي مان حلّ هاي اختالف

داليلي جايگاه آنان را بيرون از   بهااند، ام امروز، گرچه در اذهان جهاني ايراني
 ة ايراني بودن همةترين شناسنام كه زبان فارسي بزرگ دانند درحالي  ميايران

  .“شاعران مذكور است
  : تصريح كرد»غزل، خاك، خاطره« مجموعه شعر ةسرايند

ر و عرفان او از گونه آغاز كنم كه تفكّ  موالنا اينةخواهم حرفم را دربار مي”
 و بقاياي آن  فكري درآمده استةصورت يك مكتب و نحل  بهطريق زبان فارسي

فكري نتوانسته آن را از ايراني بودن جدا  هنوز در تركيه امروز ادامه دارد و هيچ
 را بلخي محمد الدين ، جالليعالوه بر اين، در بيشتر متون ادبي و تاريخ. كند

ايران زمين بوده است و سرزمين   بهق ششم و هفتم متعلّةاند و بلخ در سد گفته
اكنون نيز كه حدود هشتصد سال از عمر . آن داردخراسان بزرگ حكايت از 

ات  و غزليمثنويگذرد بقاياي فرهنگ ايراني در كتاب شريف   ميتاريخي موالنا
زبان فارسي   بهثارآجاست كه حفظ همين   نكته اين،شمس محفوظ مانده است

  .“بوده و در بستر فرهنگ اسالمي رشد خود را بازيافته است
  :وي تأكيد كرد

ر و فرهنگ اسالمي كه شعرهاي موالنا از پايگاه تفكّ  بهيز مردم جهانهنوز ن”
  .“نگرند  مياي ايراني را درنورديده پويه

اند، نموداري براي  هفت شاعر بزرگ ايراني كه سرگذشت نامه ايران را سروده
  .پويايي انديشه و عرفان اسالمي در ايران بزرگند

v رئيس دانشگاه مذاهب نويسنده و ( آزار شيرازي االسالم عبدالكريم بي تحج
 :اسالمي

اين  ضروري است در سال جهاني موالنا به
بيانديشيم كه در گذشته چگونه جهان 

هايي را پرورش  شخصيتاسالم چنين 
  :داد و اكنون از وجود بزرگاني چون موالنا محروم هستيم، يادآور شد مي
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اندازه تعاليم  کس به هيچ
موالنا براي جهان امروز 

  نيستگشا و پرارج گره

با خدا در ارتباط ها از چهار سمت وصل بودند؛ از سويي  در گذشته حوزه”
. بودند، از سوي ديگر با طبيعت و همچنين جهان آخرت ارتباط فراوان داشتند

هاي  شخصيت. الطبيعه در ارتباط بودندكه در گذشته علما با ماوراء ضمن اين
اند از چهار  اند، كه توانسته وااليي چون موالنا در چنين محيطي پرورش يافته

اند علومي را عرضه بدارند، كه موجب شگفتي  جهت استفاده كنند و توانسته
  .“است

  :آزار شيرازي در پايان تأكيد كرد بي
طور كه موالنا  معنويت توجه كنيم و سعي كنيم همان اگر ما همچون موالنا به”

مغز و محتوا  م، و بهيها دربياي رهنمود داده است، از اين ظواهر و پوسته
  .“ شودمان حلّ هاي اختالفشود كه بسياري از  بيانديشيم، سبب مي

v پژوهشگر و استاد برجستة دانشگاه( حسين نصر دپروفسور سي:(  
بلخي و  الدين معروف به موالنا محمد جالل”

رومي بزرگتر از آن است که بتوان براي او 
بزرگداشتي درخور مقام او تشکيل داد و هرچه 

توانند  ايرانيان در اين زمينه انجام دهند، باز نمي
عملي در اين راه مورد  ليکن هر او ادا کنند و  خود و فرهنگ خود را بهدين

 فارسي؛ ةموالنا و نام او و شعر صوفيان تحسين است و خدمتي است نه تنها به
  .“تمام فرهنگ ايران بلکه به

 و سند گرفته تا گجراتزد خاص و عام از بنگال و کشمير و انروزي نام موالنا زب
ها بود و فيض برکت وجود و کالمش بر دو عالم  هاي بين آن مينبوسني و آلباني و سرز

  .کرد تحت سيطرة فرهنگ ايراني و ترکي حکومت مي
هاي دورترين  امروزه صيت شهرت او بسي فراتر رفته و ترجمة آثارش در کتابخانه

  .شهرهاي آمريکا مورد توجه خوانندگان بسياري است
ب و سو، و تعصّ يات از يککثرت و مادوحدت، در  در جهاني که از پشت کردن به

هل و عشق و اسابقة ديني از سوي ديگر، در رنج است، پيام تسامح و تس گري بي قشري
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ترين معرفت شهودي همچون ندايي است آسماني که بر دل  ت او آميخته با عميقمحب
 .دهد بخشد و جال مي نشيند و روح آنان را رهايي مي رنجور طالبان عالم معني مي

کند؛ بلکه خود را خاک  هل نميادلي و تسهمعين حال موالنا حقيقت دين را فداي  در
  .داند  مي)ص(پاي مصطفاي مختار

در بين گروه کثيري از بزرگان فلسفه و حکمت و عرفان که از سرزمين ايران 
 اندازه تعاليم کس به اند، شايد پيام هيچ برخاسته و در دامن فرهنگ پربار آن تربيت يافته

  .گشا و پرارج نباشد موالنا براي جهان امروز گره
او دراو خداوند سخن . ف و کمال نهايي شعر عرفاني خراساني استة تاج تصو

فارسي و سلطان عشق و بحر عرفان است؛ بحري که آن را ساحلي نيست و انسان 
  .رسد پايان آن نمي کند، به هرچه در آن شنا مي
باشد که از . در واقع بزرگداشت خود ايران استهمتا   بيشخصيتبزرگداشت اين 

هاي فرهنگ خود حاصل  گنجينه تري با پيام او و با اين طريق، نسل جوان آشنايي بيش
کنند و دريابند که کالم موالنا کمندي است که حضرت دوست آن را بر گردن آنان که 

آرامش واقعي است، خلوتگاه خود که تنها جايگاه  اندازد و ايشان را به دوست دارد، مي
  :توان گفت جز آن که  اشعار موالنا چه ميةدربار. کشاند مي

  نـام   د به رود آي   هرکه زان برمي    نردبان آسمان است اين کالم    
ر گرداندخداوند متعال صعود از اين نردبان را براي شيفتگان او ميس.  

v  استناد  عوامل نجات از منظر موالنا، باةدربار): پژوهشگر( علي قنبريدكتر 
  :توان گفت مي معنوي مثنويهايي از  بيت به

كند و  شناختي تبيين مي شناختي و جهان موالنا مباني نجات را از منظري انسان”
موالنا معتقد است . داند لحاظ ظاهر، از دو منظر انسان را گرفتار در جهان مي به

د زندان را حفر  آن شود؛ بلكه بايةكند، تا شيفت عاقل در و ديوار را نقّاشي نمي
  .“كند؛ بنابراين بايد از اين زندان رهايي بجوييم

  :او در تبيين عوامل نجات از ديدگاه موالنا اظهار كرد
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ي را نبايد با ضمير مولو
» فرويد«ناخود آگاه 

 تفسير كرد

هايي  رستگاري بايد در حيات دنيوي روزنه موالنا معتقد است براي رسيدن به”
بطه ها رابطه برقرار كنيم؛ بنابراين را ايجاد كنيم، تا بتوانيم از طريق آن روزنه

داند و بهترين راه برقراري اين رابطه، رابطه عبوديت  خداوند، ما را نجات مي با
  .“داند  موالنا نوع رابطه را نيز رابطه عاشقانه مي.است

v پژوهشگر و ( حسين ابراهيمي ديناني  غالمدكتر
 نسبت بين دين و دربارة) استاد فلسفه و حكمت

  :قرابت فکري موالنا و سعدي گفت وعرفان 
هم نزديک هستند؛ بلکه  نه تنها موالنا و سعدي به”

  .“اند هم نزديک  عرفاي عالم اسالم، بلکه همه عرفاي عالم بهةهم
  :وي يادآور شد

. شان عشق دردمندي است سعدي و موالنا هردو عاشق دردمند هستند و پيام”
ه درد عشق نيست و از اين منظر مردد هستيم که مالئک بايد يادآور شوم عشق بي

  .“عاشق باشند؛ چراکه دردمندي خاص انسان است
وي با طرح اين پرسش که آيا براي تبيين نسبت بين دين و عرفان بايد نسبت بين 

  :دين و اخالق را نيز بدانيم، گفت
 آيا اخالق همان دين است يا دين همان اخالق است و آيا هردو يکي است و بايد”

 عرفان ظم، نثر، قصّه، اسطوره و حکايات باسؤال کرد ادبيات اعم از شعر، رمان، ن
  “چه نسبتي دارد؟ آيا هر اديبي بايد عارف باشد و هر عارفي بايد اديب باشد؟

  :ديناني افزود
از اين منظر بايد ديد مولوي عارف شاعر است يا شاعر عارف و نسبت بين ”

  “ادبيات و عرفان چيست؟
کنند،  وسيله فرويد تفسير مي لوي را بهاين استاد دانشگاه با انتقاد از کساني که مو

  :گفت
کنند و خيلي هم که زور بزنند با يونگ، که  آقايان مولوي را با فرويد تفسير مي”

  .“کند شان فروش هم مي هاي اين مسأله فاجعه است؛ اما کتاب
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دهندگان جهان انديشه  عنوان يکي از بزرگترين تغيير وي در عين حال از فرويد به
  :و گفترد ب نام

گردد و مولوي را   جنسي برميةغريض با اين وجود ضمير ناخودآگاه فرويد به”
ساحت  شود با ضمير ناخودآگاه فرويد تفسير کرد و ظلمي از اين باالتر به نمي
کنند س موالنا نيست که او را با فرويد مقايسه ميمقد“.  

  :او در ادامه گفت
. ي بزرگي داريم که عرفان ندارندادبا. خواهد گويند ادبيات عرفان نمي مي”

ات اگر اخالق و حسا آيا پيام ادبيخواهي را نداشته   عدالتدرست است؛ ام
  “باشد، چه خواهد شد و ادبيات منهاي فضيلت چه پيامي براي بشريت دارد؟

  :استاد دانشگاه تهران اضافه کرد
 حاال اگر در دهد؛ هاي شيميايي مي کند و نه تحليل ادبيات نه اتم کشف مي”

گاه  افتد؟ معتقدم ادبيات بايد يک تکيه فاقي ميادبيات جهاني اخالق نباشد، چه اتّ
  .“دانم اخالقي داشته باشد؛ پس ادبيات منهاي اخالق و عدالت را ادبيات نمي

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه ادبيات با ديانت چه نسبتي دارد؛ آيا دين از 
  : از دين؟ گفتاخالق است يا اخالق

”به. عالم است ن دراين همه متدي از . کنند بات عمل ميواجبات و مستح
کنند مات نيز پرهيز ميمکروهات و محر.ا دشمن خونين  بسياري از متدينين ام

  .“عرفان هستند
از اروپا و آمريکا هم نيامده؛ بلکه در متن . اعتقاد وي، عرفان اصالً بيگانه نيست به

  . آمده است)ع( و ياران علي)ع( و حضرت علي)ص( از صحابه پيغمبرجهان اسالم
  :ديناني افزود

 ،که عرفان حالي نيست؛ درقرآنگويند عرفان در  در تعجبم که چگونه مي”
ها  معرفت خداوند نيز مراتب دارد و آدم. معرفت باطني و معرفت خداوند است

  .“مرتبه خداوند را نمي شناسند يک
 و قرآن در )ع(ي و موٰس)ع(داستان خضر  در پايان با اشاره بهاين استاد دانشگاه

  : گفت)ع(جاودانگي خضر
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 اگر شما مرا يشناسم؛ حتّ  نميقرآن حافظ بر ديوانعظمت  تفسيري به هيچ”
  .“تکفير کنيد

  :حسين ابراهيمي ديناني اظهار داشت غالم
کوبي   و پايرقص اي در جهان است که در يک کتاب خود به موالنا تنها سراينده”

جا با يک  کند، و در اين پردازد و در جاي ديگر از فراق و جدايي شکايت مي مي
  .“شويم پارادوکس و تضاد مواجه مي

» عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةزبان و انديش«اين استاد دانشگاه در همايش 
  :گفت
 توان در د، ميشو تمام مطالب گوناگون را که در آثار نظم و نثر موالنا ديده مي”
بشنو « بيت نيز در بيت اول آن ١٨ مثنوي مشاهده کرد، که تمام اين بيت اول ١٨

  .“ خالصه شده است»کند ها شکايت مي از جدايي/کند از ني چون حکايت مي
  : نزديک دانست و گفتعطّار» ةنام مصيبت«موالنا را به» ةنام ني«او 

 عارفان يهاي مردم و حتّ ان و حرفدنياي امروز ما دنياي غريبي است که زب”
 موالنا مثنويانگيز  اديب جور ديگري شده است؛ در اين دنياي شگفت

ترين مردم بشر  ترين و قديمي شود و مدرن ترين کتاب سال آمريکا مي پرفروش
  .“پذيرند ثير ميأخوانند و از آن ت  را ميمثنوي
  :حسين ابراهيمي ديناني افزود غالم

او . کند که از اصل خود دور افتاده است هايي شکايت مي موالنا از جدايي”
گويد اصل انسان کجاست؟ انسان شرقي است، غربي است و يا بايد طبيعت  مي

  .“اصل خود برسد را بشکافد تا به
  :وي تصريح کرد

ناله موالنا از فراموشي اصل انسان است و او شکوه را آغاز کرده است و غم ”
  .“اصل خود بازگردد  بهخواهد جدايي دارد؛ او مي

  :که اين عالم از نظر موالنا رمز است، گفت ديناني با بيان اين
از نظر موالنا حقيقت جاي ديگري است و براي عارفان نيز اين عالم نماد رمز ”

  .“گونه نيست ي اينهاي حس و حقيقت است، اما براي انسان



  …موالنا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران و  ٣٤١

  

موالنا يك فيلسوف و 
 انديشمند است نه يك شاعر

  : کرد و گفت تکويني تعبيرقرآن اين پژوهشگر فلسفه از اين عالم به
ها از آياتي تشکيل شده که  هايي، و اين سوره ل از سوره کتابي است متشکّقرآن”

 .زبان ساده، آينه است آيه به. درست توجه نشده است» آيه«واژه  حال به تا به
جهان آيت . بينيم ؛ اما آينه را نمي بينيم کنيم، صورت را مي آينه نگاه مي وقتي به

  .“ آينه بايد حق را ديدحق است؛ يعني در اين
وي نگاه موالنا را نگاه عارفانه و نگاه حق دانست و پيدا کردن چنين نگاهي را 

  :سخت عنوان کرد و گفت
 تمامي سلوک عطّار ةنام نصيحتسلوک دارد و  پيدا کردن چنين نگاهي نياز به”

  .“کند دنيا نگاه مي است و موالنا نيز با اين چشم به
  :ديناني افزود

مطلب که عارفان با فالسفه مخالف بودند، اشتباهي تاريخي است و هيچ اين ”
گر است؛  گويند، عقل حساب عارفي مخالف عقل نيست و هرگاه از عقل بد مي

  .“گرا نه عقل حقيقت
ابراهيمي ديناني عارف را خردمندترين انسان عالم بشري دانست و گفت هيچ 

 اشعري است، درست است؛ چون عمده گويند موالنا که مي عارفي اشعري نيست و اين
 اشعري دارند، اما وقتي عارف شدند، از آن ةعارفان در مکتب اشعري بودند و زمين

فاصله گرفتند؛ چون اشعري با خرد سازگاري ندارد و عارف در پي شهود و سلوک 
  .است
v  رئيس انجمن حكمت و فلسفة ايران (رضا اعواني غالمدكتر(:  

  .“ ما پي برده استعظمت عارفان جهان به”
 پژوهشي حکمت و فلسفه اظهار ةرئيس مؤسس

  :داشت
  .“ي استکمال سخن در انديشه است، که اين انديشه در کالم مولوي متجلّ”
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 مولوي با نگاهي تطبيقي ةزبان و انديش«رضا اعواني در همايش دوروزة  غالم
گاه فردوسي مشهد آغاز گذشته در تاالر فردوسي دانشکده ادبيات دانشماه که » عطّار به

  :نظر موالنا پرداخت و گفتموضوع زبان و انديشه در اي به له مقائةارا شد، با
زبان و انديشه در تفکر موالنا بسيار گويا است و عظمت موالنا بر کسي پوشيده ”

  .“ايم راه نرفته تعبير کنيم، بي» تفسير قرآن« بهمثنوينيست، و اگر از 
  :وي افزود

لطايف و اشارات قرآني ا با معاني دقيق، سراسر اسرار و حقايق و  موالنمثنوي”
س نيز برابري و تشابه، و از هاي مقد توان گفت با بسياري از کتاب  ميياست، که حتّ

  .“برخي جهات برتري دارد
  :که موالنا يک فيلسوف و انديشمند است، نه يک شاعر، گفت اعواني با بيان اين

ران و انديشمندان، نه تنها در سطح ايران، بلکه در فکّترين مت عارفان ما بزرگ”
  .“عظمت آنان پي برده است سطح جهان هستند، که جهان به

 پژوهشي حکمت و فلسفه، زبان و انديشه موالنا را زبان معنا و ةسسؤرئيس م
  :اشارات دانست و گفت

آن  ا بهزبان موالنا زبان انديشه، معنا و اشارات است و اين چيزي است که دني”
. ي است متجلّمثنوينياز دارد؛ کمال سخن در انديشه است که اين انديشه در 

، که بيان دقيق »نکشته چون سيل روانه بر زمي/پايان ز يک انديشه بين خلق بي«
  .“انديشه و حکمت است

  :وي تصريح کرد
گونه  هاي الهي را اين کمتر کسي در جهان ما چون موالنا توانسته است حکمت”

  .“رسد پاي او نمي ن کند و کسي در بيان عرفاني در تمام دنيا بهبيا
  :رضا اعواني زبان موالنا را زبان حقيقت بيان کرد و گفت غالم

شود و از نظر موالنا زبان بايد با حقيقت ارتباط داشته  زبان بدون حقيقت نمي”
  .“باشد

و » حال«، »قال«بان سه گونه ز که زبان به  علمي اين همايش با بيان اينةرئيس کميت
  :بررسي آن در شعر موالنا پرداخت و گفت است، به» وجود«
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والنا پيشواي معنوي م
 جامعة عصر خود بود

زبان  و بعد به» حال«زبان  کفايت کند؛ بلکه بايد آن را به» قال«انسان نبايد به”
ها  از هردو آن» وجود«، و زبان »قال«از زبان » حال«برساند، چون زبان » وجود«

  .“برتر است
  :اين پژوهشگر فلسفه افزود

 ةدارد؛ از جمله داستاني دربار» حال«زبان  هاي بسياري به موالنا اشعار و داستان”
ها است، مولوي از معدود  که برترين زبان» وجود« زبان ةدربار. دادن هديه

  .“آن رسيده است افرادي است که به
  :شناسي عجيب او اشاره کرد هستي بيتي از موالنا به وي با اشاره به

  ها برداشـتي    تان پرده تا ز هس    ني داشتي کاش که هستي زبا   
  : انسان را در زبان او عنوان کرد و گفتشخصيتاعواني 

 اوست و شخصيتمعناي بروز و ظهور  گويد، به سخن و کالمي که انسان مي”
 را که انسان در زير زبانش پنهان است، بسيار )ع(موالنا اين سخن زيباي امام علي

  .“سرايد زيبا مي
  :وي افزود

توان اين سعي را  صل شود، که در شعرهاي مولوي ميکالم حق متّ زبان بايد به”
زبان،   مولوي اسرار واليت را بهمثنويزبان حق ديد و در واقع  صال زبان بهدر اتّ

  .“کند بيان مي
v علمي هيأتعضو پژوهشگر و  (ديمهدي سي 

  :) ادبيات دانشگاه فردوسي مشهدةدانشکد
سياست از اجتماع و مولوي را شاعري جدا ”

که مولوي  حاليدانستن، ظاهرگرايي است؛ در
  .“عصر خود بوده است معني واقعي پيشواي معنوي و رهبر جامعه هم به
موالنا در جواني در زمان سلطنت عالءالدين کيقباد که از سالجقه روم بود، ”

ايران  پس از حمله مغول و فتح . مغول اشاره کرد و افزودةحمل وي به. زيست مي
اين شرط صلح کردند که  و سپس آسياي صغير، فاتحان مغول با حاکمان روم به
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موالناپژوه چيني سخني 
 جويي  صلحدربارة

شام با مغوالن همراهي کنند و اين امر  هرگاه آنان خواستند، روميان براي حمله به
  .“ثبات شود عصر با موالنا بي باعث شد تا وضعيت سياسي روم هم

دي ادامه دادسي:  
 در ارتباط است ـ حاكم روم ـالدين پروانه  معيندر اين دوران موالنا همواره با ”

 نوشته مثنويدهد و اين دوران زماني است که  او پند و اندرز و مشورت مي و به
 است، تا مثنوي هجري قمري که شروع دفتر اول ٦٢٢شود؛ يعني از سال  مي
  .“ که پايان اين کتاب است٦٧٢

 عنوان يک مجتهد و عارف و با رد اجتماعي موالنا به ـنقش سياسي  وي با اشاره به
نظر برخي که موالنا را فردي دور از اجتماع و سرگرم عوالم عرفاني شخص خود 

  :دانند، گفت مي
برخالف نظر اين افراد، موالنا همواره در جامعه روزگار خويش نقش داشته ”

  .“است
  : علمي دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد تصريح کردهيأتعضو 

نا در واقع پشتوانه معنوي جامعه معاصر خود بوده و حاکم وقت روم، خود موال”
  .“دانسته است را مريد موالنا مي

  :او افزود
حاکم وقت روم براي بهبود وضع مردم  در واقع موالنا نيز از مشورت و اندرز به”

  .“کرده است فروگذار نمي
وان کرد و افزود موالنا را سندي بر اين نقش او عنةمافي فيهدي مهدي سي:  

  .“گويد پروانه مي  در واقع سخناني است که موالنا خطاب بهمافيه فيه”
v  ة دربار):موالناپژوه چيني( موهونگ ياندكتر 

 سخنراني مثنوي معنويجويي در   صلحةانديش
  :كند مي

تحصيل زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه ميالدي  ١٩٨٢موهونگ يان كه در سال 
التحصيل  با اخذ فوق ليسانس از اين دانشگاه فارغميالدي  ١٩٩٠رده و در پكن را آغاز ك
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 موالنا مثنويشمس پرنده در 
  استعطّارهمان سيمرغ 

شده است، ترجمه شماري از آثار تابناك نامداران ادبيات كالسيك ايران را در كارنامه 
  .دارد

ليف أ دركنار تخيام رباعيات مولوي و مثنويترجمه و انتشار دفتر اول، دوم و ششم 
 فارسي و چيني، زيبايي رباعياتهايي نظير مقايسه  موضوع  عنوان مقاله با٣٠بيش از 

در اشعار عرفاني » دمي«و » يار«  عرفاني در اشعار كالسيك فارسي، بررسي معنيةانديش
  .هاي اين موالنا پژوه است فارسي، بخشي از تالش

د  بزرگداشت هشتصدمين سال تولّةهاي كنگر موهونگ يان همزمان با آغاز برنامه
 ششم و هفتم آبان ماه در سالن اجالس سران كنفرانس اسالمي در تهران و درموالنا 

  .هفتم و هشتم آبان در دانشگاه تبريز حضور داشت
اي  ترجمه برگزيده.  اجتماعي پكن اشتغال داردمموهونگ يان اكنون در آكادمي علو

هاي معاصر ايران، بوف كور صادق هدايت و شازده احتجاب  از اشعار و داستان
  .شنگ گلشيري از ديگر آثار اوستهو
v ات دانشگاه فردوسية علمي دانشکدهيأتعضو  (مهدخت پورخالقيمشهد، ادبي (: 

زبان و « در همايش ـ مهدخت پورخالقي
 ارائةبا » عطّار  مولوي با نگاهي تطبيقي بهةانديش
» سيمرغ تا شمس موالنا از«عنوان  اي با مقاله
  :گفت
الي سي، احمد غزّالدين دايه و عزالدين مقد ينا، نجمالطير سهروردي، ابن سةلرسا”

  .“اند مايه گرفته  جانعطّار موالنا همه از سيمرغ مثنويو شمس پرنده در 
  :پورخالقي افزود

  .“وضوح سيمرغ در حقيقت نيروي بصيرت يا گشايش چشم و دل است”
  :وي گفت

دوسي و  فرةشاهنامهاي سيمرغ اساطيري در  مقصود از برشمردن ويژگي”
 عطّار موالنا همان سيمرغ مثنوي اين است که شمس پرنده در عطّارسيمرغ 

  .“است
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تشابهات فكري اقبال و 
 مولوي كم نظيرند

  :وي ادامه داد
کند، نشيمن او در کوه  سفير سيمرغ سهروردي چون شمس خفتگان را بيدار مي”

  .“کند است و بدون جنبش پرواز مي
  :او همچنين گفت

سيمرغ برسند و  د تا بهکنن برخالف تمام رساله الطيرها که پرندگان حرکت مي”
ميان جمع  يابند و يا نه، موالنا با شگرد هنرمندانه سيمرغ را به ها يا بال مي در آن

دهد که نهايت تالش  حاد عاشق و معشوق را در ذهن صورت ميآورده است، اتّ
  .“کند نزديکي تبديل مي هنرمندي اوست که دوري سيمرغ را به

v د بقا دكترين  و نهمشصت  در»ماکان«يي محم
 در پاکستان يسالروز درگذشت اقبال الهور

 بر ي مولويها شهي انديرامون تأثپير يانرسخن به
 اقبال يريرپذياو تأث.  پرداختيافکار اقبال الهور

 .ر دانستيرا کم نظها  ن آين جهت تشابهات فکرير و بدي را انکارناپذياز مولو
مناسبت سالروز در گذشت اقبال  بهرا يشناس که اخ  اقبال»ماکان« يي بقامحمد دکتر

  :ن سفر گفتيپاکستان سفرکرده بود در خصوص ا  بهيالهور
 يها ن دانشگاهين و معتبرتريتر يميدعوت دانشگاه پنجاب از قد امسال به”

که  نيا توجه به با.  دعوت شدمي سخنراني اقبال براي پژوهشةسپاکستان و مؤس
 يها شهير انديتأث«ام را  يع سخنران شده موضوي نامگذارينام مولو امسال به

  .“راد شدي ايسيزبان انگل  انتخاب کردم که به» بر افکار اقباليمولو
  :ن خصوص گفتي در اييبقا

 ينيق از محقّيکه بعض يطور  و اقبال است بهيان مولوي ميادي زيتشابهات فکر”
ن امر يو ااند  دهي عصر خود نامياند، اقبال را مولو نه کار کردهين زميکه در ا

 را ي ما نقش مولوةد اقبال در دوريگو يطور که خودش هم م رساند که همان يم
  .“فا کرده استيا
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ن بزرگان يا: گفت کسان خواند وين يد  و اقبال را بهين پژوهشگر نگاه مولويا
ق قلب ي را از طريني ديها د معرفتي باشد و انسان باي قلبيد امرين بايهردو معتقدند د
 ي دست دوم تلقّيها  معرفتي را از مآخذ رسمي اکتسابيها ند و معرفتخود کسب ک

چه   باشد و آنيکت خود متّيترب د بهيز هردو معتقدند انسان باي نيازنظر اجتماع. کنند يم
دست  دنبالش باشد و آن را به د خود بهيآن برسد با خواهد به يرا انسان الزم دارد و م

د ين نبايده هردو در ارتباط با ديعق به. را کسب کندها  ن آيا که از واسطه نيآورد نه ا
  .سم معتقدندي پروتستانينوع در واقع هردو به.  فرد وجود داشته باشدي برايواسطه ا
با عرفان ها  ن آياقبال را مخالفت هردوو  يگر تشابهات مولوي در ادامه از دييبقا

ل کردن فرد  و متحوييايوهدف عرفان را پها  نآ: ن خصوص گفتيمنفعل خواند و در ا
 نشيني و عزلت گوشه اش به هفي که توجدانستند و در اين زمينه با عرفان و تصو و جامعه مي

 رسد که ييجا تواند به ي مي و خودسازييايمعتقدند انسان با پوها  نآ. اند مخالف باشد،
ن يا اام.  شوديواريرد و با او روين ذات که خداوند است قرارگيتر يا عاليدر برابر خود 

  .ل شودي مستحييا من غايآن خود اعال  ست که انسان دري چنان نييا رويرو
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  پژوهي در ايرانموالنا

هاي اخير در جمهوري اسالمي ايران بسيار چشمگير  پژوهش در اشعار و آثار موالنا در سال
بردن  قدر زياد است كه شايد نام آن… ها، مقاالت، سمينارها و ها، رساله حجم كتاب. بوده است
هرست برخي از فار، صاخت در اين فرصت به. ها در چند مجموعه حتّي ممكن نباشد از همة آن

را براي آشنايي  موالنا در ايرانة بارهاي منتشر شده در ها و تحقيقات و پژوهش كتاب
توضيح است كه تمام اين  الزم به. شمريم پژوهشگران و استادان زبان فارسي در هند برمي

  : تأليف، پژوهش، ترجمه و يا تجديد چاپ شده استسال اخيرها در پنج  كتاب
ابيات  شرح لغات، اصطالحات عرفاني، تفسير : معنوي چهل داستان از مثنويآفتاب .١

 ها و نقد و بررسي داستان

، )گردآورنده(پور   نادر وزين؛)شاعر (الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٣٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، راميرکبي: ناشر

 موالنا اخالق عملي و تدبير منزل در مثنوي .٢
 ١٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥مرداد ، سايه گستر: ناشر، معصومه سالم کار: پديدآورنده

 .ريال

 »نعرفا پيوند علم و«ا موالن هاي کوانتومي انديشه .٣

 .ريال ٤٢٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤اسفند ، علم: ناشر، محسن فرشاد: پديدآورنده

 موالنا يا و واقعات صوفيانه در مثنويؤگزارش خواب، ر:  واقعاتةينيآ .٤
: قيمت، شه  ١٣٨٤شهريور ، انتشارات کردستان: ناشر، سلما ساعدي: پديدآورنده

 .ريال ١٨٠٠٠
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پادشاه و  آشيانه اصلي شرح داستان ، يا پرواز مرغ باغ ملکوت بهآغاز به بازگشت .٥
 موالنا کنيزک از مثنوي

 .ريال ١٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤دي ، مولي: ناشر، محمد خواجوي: پديدآورنده

 موالنا جهان نگري اي به دريچه: بانگ آب .٦

 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت ،شه  ١٣٨٤اسفند ، شور: ناشر، سودابه کريمي: پديدآورنده

 نيکلسون ةالدين محمد بلخي براساس نسخ جالل موالنا بر لب درياي مثنوي معنوي .٧
 يان مقاصد ابياتهمراه با ب

 .شه  ١٣٨٥بهمن  ،قطره: ناشر، )اهتمام به(کريم زماني : پديدآورنده

 نيکلسون ةبراساس نسخ بلخي محمد الدين جالل بر لب درياي مثنوي معنوي موالنا .٨
 ابيات همراه با بيان مقاصد

 .شه  ١٣٨٥بهمن ، قطره: ناشر، )اهتمام به(کريم زماني : پديدآورنده

 شمس غزلياتدر  موالنا بررسي و تحليل سبک شخصي .٩

انساني ، ين کتب علومسازمان مطالعه و تدو: ناشر، علي حسين پورچافي: پديدآورنده
 .ريال ١٩٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ تير، )سمت(ها  دانشگاه

 با معني موالنا ات مثنوياي از کلي برگزيده .١٠

 .ريال ١٣٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥خرداد ، غزل: ناشر، حسين اسماعيلي: پديدآورنده

 موضوع هايي از زيباترين و پربارترين ابيات مثنوي در ده برگزيده .١١

: ناشر، )مترجم(رحمان ميرزماني  دسيمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٨٨٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، ينالدخ

 عرفان او و خطوط اصلي حيات و) الدين رومي جالل موالنا والد(بهاءولد  .١٢

، شه  ١٣٨٤تير ، سروش: ناشر، )مترجم(فريتس ماير، مهرآفاق بايبوردي : پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت

 مولوي به ملقب الدين محمد جالل موالنا بيا باهم بسوزيم، اشعاري چند از .١٣

، وفاجو: ناشر، )مترجم ( احد وفاجو؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١
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 مولوي ملقب به محمد الدين جالل ، اشعاري چند از موالناباهم بسوزيم بيا .١٤

، وفاجو: ناشر، )مترجم(احد وفاجو مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠ :قيمت، شه  ١٣٨١

 الدين رومي جالل موالنا  زندگي، انديشه و سلوکةدربار: ه تا مالقات خداه پلّپلّ .١٥
 ٤٩٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤بهمن ، علمي: ناشر، کوب ينعبدالحسين زر: پديدآورنده

 .ريال

 رومي الدين جالل موالنا پير چنگي و چند حکايت ديگر از مثنوي .١٦

، شه  ١٣٨٥فروردين ، اميرکبير: ناشر، )گردآورنده(صادق گوهرين  دسي: پديدآورنده
 .ريال ٧٠٠٠: قيمت

هاي  و نظريه ها يابي مکتبشناسي نوين رد و روان موالنا پيغام سروش، مکتب .١٧
 موالنا شناسي در آثار روان

 ٢٢٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، شرکت سهامي انتشار: ناشر، جمال هاشمي: پديدآورنده
 .ريال

 رومي الدين جاللا موالن سيري در زندگي و آثار: هاي آن جهاني تحفه .١٨

: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، سخن: ناشر، )اهتمام به(علي دهباشي : پديدآورنده
 .ريال ٧٩٠٠٠

 موالنا هاي کالمي در مثنوي تحليل و تطبيق انديشه .١٩
 .ريال ٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، فاخر: ناشر، علي خالديان محمد: پديدآورنده

 ولوي، رباعيات مولويهاي شورانگيز م ترانه .٢٠
، )كوشش به( محمد حسن فروزانفر ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٧٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، فردوس: ناشر، )مترجم(پور  منوچهر علي

 شرح انورسير مثنوي معنوي ترجمه و تف .٢١

، هما: ناشر، )پژوهشگر(اسي حيدر عبمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٢
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 بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٢

: قيمت، شه  ١٣٨٣،  اسالميةانديش: ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: رندهپديدآو
 .ريال ٣٥٠٠٠

 بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٣

 .شه  ١٣٨٦تير ،  اسالميةديشان: ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

 ل دفتر او،بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٤

 .شه  ١٣٨٢انديشة اسالمي، : ناشر،  جعفري تبريزيمحمد تقي: پديدآورنده

  دفتر دومـ اولقسمت  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٥

 .شه  ١٣٨٥مرداد انديشة اسالمي، : ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

  دفتر ششمـل قسمت او :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٦

 .شه  ١٣٨٦مرداد ، ؟اسالمي: ناشر، محمد تقي جعفري تبريزي: پديدآورنده

  دفتر ششمـ اولقسمت  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٧

 .شه  ١٣٨٥خرداد انديشة اسالمي، : ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

  دفتر چهارمـقسمت دوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٨

 .شه  ١٣٨٤خرداد ،  اسالميةانديش: ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

  دفتر چهارمـت دوم قسم :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٢٩

 .شه  ١٣٨٦مرداد ؟، اسالمي: ناشر، )مترجم(محمد تقي جعفري تبريزي : پديدآورنده

   دفتر پنجم-قسمت دوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٣٠

 .شه  ١٣٨٦تير ،  اسالميةانديش: ناشر،  جعفري تبريزيمحمد تقي: ورندهپديدآ

  دفتر ششمـقسمت دوم  :بلخي محمد الدين جالل و نقد و تحليل مثنوي تفسير .٣١

 .شه  ١٣٨٤خرداد انديشة اسالمي، : ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

  دفتر دومـقسمت سوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٣٢

 .شه  ١٣٨٤شهريور انديشة اسالمي، : ناشر،  جعفري تبريزيمحمد تقي: پديدآورنده

  دفتر دومـقسمت سوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٣٣

 .ش ه ١٣٨٤مهر ، ؟اسالمي: ناشر، محمد تقي جعفري تبريزي: پديدآورنده



  ٣٥٢  قند پارسي

  

  دفتر سومـقسمت سوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٣٤

 .ش ه ١٣٨٥اسفند ، ؟اسالمي: ناشر، محمد تقي جعفري تبريزي: پديدآورنده

  دفتر سومـقسمت سوم  :بلخي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنوي .٣٥

 .شه  ١٣٨٦مرداد انديشة اسالمي، : ناشر، تقي جعفري تبريزي محمد: پديدآورنده

 دفتر سوم و ـقسمت چهارم  :بلخي محمد الدين جالل د و تحليل مثنويتفسير و نق .٣٦
 چهارم  دفترـ اولقسمت 

 .ش ه ١٣٨٥اسفند ، ؟اسالمي: ناشر، محمد تقي جعفري تبريزي: پديدآورنده

 بلخي الدين محمد جالل موالنا  معنويتوضيح و مخمس مثنوي .٣٧

: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، آراسته: ناشر، عبدالعظيم باستاني پاريزي: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠

 بلخي مدالدين مح جالل موالنا توضيح و مخمس مثنوي معنوي .٣٨

 .شه  ١٣٨٤اسفند ، آراسته: ناشر، عبدالعظيم باستاني پاريزي: پديدآورنده

 بلخي محمد الدين جالل موالنا توضيح و مخمس مثنوي معنوي .٣٩

: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، آراسته: ناشر، عبدالعظيم باستاني پاريزي: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠

 بلخي محمد الدين جالل موالنا توضيح و مخمس مثنوي معنوي .٤٠

 .شه  ١٣٨٥شهريور ، آراسته: ناشر، عبدالعظيم باستاني پاريزي: پديدآورنده

 توضيحات  انگليسي وةمنتخباتي از ديوان شمس همراه با ترجم :جان جان .٤١

، رينولد الين )مترجم( حسن الهوتي ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦تير ، نامک: ناشر، )مصحح(نيکلسون 

  مثنوي موالناةگزيد : گفت موالناچنين .٤٢

، )گردآورنده( کامبيز پورناجي ؛)شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦شهريور ، پورشاد: ناشر

 موالنا لنگر، موسيقي در شعر ن کشتي بيچو .٤٣

 .ريال ١٦٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، نوش: ناشر، پوش منيژه پلنگ: پديدآورنده



  موالناپژوهي در ايران  ٣٥٣

  

 هاي مولوي حکايت .٤٤
: ناشر، )شارح(پور   منوچهر عليمولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٤٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦رداد ، متيرگان

 العارفين ، منتخبي از مناقبموالنا زندگي هاي خداوندگار، داستان .٤٥

 .ريال ٩٨٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، مهاجر: ناشر، رضا محمدي نيکو محمد: پديدآورنده

 دفتر يونگو  موالنا خدايان اساطير در محضر .٤٦

 ١٣٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مهر ، سرمدي: ناشر، تويسرکاني اکرم جهانگير: پديدآورنده
 .ريال

 والناي مها يخودساز .٤٧

 .ريال ١٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٥دي  ،پرور دانش: ناشر، جمال عطايي: پديدآورنده

 هاي مثنوي داستان .٤٨
نژاد، مظاهر مصفا  يمحب علي  غالممولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده

 .ريال ٥٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٢، انديشه عالم: ناشر، )مترجم(

 بانگ ناي :مثنوي هاي داستان .٤٩

، محمد )مقدمه(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥مهر ، العاتاطّ: ناشر، )گردآورنده(زاده  جمال

 مثنوي، نثر و نظم ل تا سومهاي دفتر او کند، داستان  چون حکايت ميمثنوي هاي داستان .٥٠

حافظ : ناشر، )مترجم(احمد دانشگر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٦٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، نوين

 مثنوي، نثر و نظم هاي دفتر چهارم تا ششم کند، داستان  چون حکايت ميمثنوي هاي داستان .٥١

حافظ : ناشر، )مترجم(احمد دانشگر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٦٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٢، نوين

  موالنا دختر .٥٢
 .ش ه ١٣٨٦تير  ،علم: ناشر) مترجم( رويا منجم ؛موريل مافروي: پديدآورنده

 سيري در مثنوي معنوي: موالناة در مدرس .٥٣

 .ريال ١٦٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦مرداد ، قلم: ناشر، محمود حکيمي: پديدآورنده



  ٣٥٤  قند پارسي

  

 بلخي الدين محمد موالنا، شرح مثنوي جالل در مکتب .٥٤

 .ريال ٢٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، جزيل: ناشر، محمد برهاني: يدآورندهپد

 موالنا  عرفانيادبياتدرآمدي بر هستي شناسي بهبود در سازمان با استفاده از  .٥٥

 .ريال ١٧٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آذر ، سار: ناشر، رضا رضايي حميد: پديدآورنده

 موالنا  داستانيةنام زندگي: دريا به دريا .٥٦
 .ريال ٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦تير ،  مهرةسور: ناشر، محمد ناصري: پديدآورنده

 الدين جالل موالناة دربار: دمساز دو صد کيش .٥٧
: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، جامي: ناشر، بياني) اسالمي ندوشن( شيرين: پديدآورنده

 .ريال ٣٣٠٠٠

  دورة كامل مثنوي معنوي .٥٨
، محمد )اهتمام به(رينولد الين نيکلسون  ؛لويمو محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

مه(اسي عبريال ٥٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥خرداد ، طلوع: ناشر، )مقد. 

  کامل مثنوي معنويةدور .٥٩

، اسيعب: ناشر رينولد الين نيکلسون، ؛يمولو محمد محمد بن الدين جالل :پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: يمتق، شه  ١٣٨٢

  کامل مثنوي معنويةدور .٦٠

، کالم پويا: ناشر رينولد الين نيکلسون، ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل :پديدآورنده
 .شه  ١٣٨١

  کامل مثنوي معنويةدور .٦١
 ، قدم)اهتمام به( رينولد الين نيکلسون ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٤سفند ، ابهزاد: ناشر، )مقدمه(علي سرامي 

 يکلسون همراهرينولد الين ن ة تصحيح شدةبراساس نسخ : کامل مثنوي معنويةدور .٦٢
 االبيات کشف  با

، )مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
خرداد ، مجيد: ناشر، )شارح (، محمد حسن فروزانفر)مقدمه (کوب عبدالحسين زرين

 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦



  موالناپژوهي در ايران  ٣٥٥

  

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة، براساس نسخ کامل مثنوي معنويةدور .٦٣

عبدالحسين   رينولد الين نيکلسون،؛ محمد بن محمد مولويالدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٢، ايرانيان: ناشر، )مترجم( کوب، محمد حسن فروزانفر زرين

٦٤. ات شمس تبريزيديوان شمس، کلي 
، شه  ١٣٨٣،  زندگيةنغم: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ٥٠٠٠٠: قيمت

بن  ين محمدبهاءالد بن شيخ الدين محمد جالل موالنا: ديوان کامل شمس تبريزي .٦٥
 مولوي حسين بلخي مشهور به

: ناشر، )مقدمه ( هماييالدين  جالل؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: آورندهپديد
 .ريال ٩٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، جاويدان بدرقه

 دي و قصاغزليات ة، دنبالديوان کبير موالنا .٦٦

، غزل: ناشر، )مترجم(فرهاد بارانيان مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: يدآورندهپد
 .شه  ١٣٨٣

 رباعيات ، شامل ترجيعات وموالنا ديوان کبير .٦٧

 .ريال ٢٣٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، غزل: ناشر، فرهاد بارانيان: پديدآورنده

 مولوي محمد الدين جالل تفسير و نقد و تحليل مثنويراهنماي موضوعي  .٦٨

 .شه  ١٣٨٥خرداد انديشة اسالمي، : ناشر، محمد تقي جعفري تبريزي: پديدآورنده

 الدين محمد بلخي جاللا موالنت رباعيا .٦٩

، اقبال: ناشر، )خطّاط(  حسين خسروي؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤مهر 

 رباعيات مولوي .٧٠

: ناشر، )مقدمه(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤اسفند ، چاو

 محمد الدين جالل موالنا ر ديوانرهايش تشنگان، گشتي د .٧١

، شه  ١٣٨١، کوير: ناشر، )مترجم( ابوالقاسم پرتو ؛حيم مرودشتيعبدالر: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمت



  ٣٥٦  قند پارسي

  

 عرفانة ادتبريزي بر ج) پرنده(و طلوع شمس  موالنا زندگي .٧٢
 .ريال ١٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، آوينا: ناشر، فاطمه زبده: پديدآورنده

 ين مولويالد جاللا موالن ةزندگينام .٧٣

 ٢٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ور شهري، قطره: ناشر، سبحاني پور توفيق هاشم: پديدآورنده
 .ريال

 الدين مولوي جاللا موالنه زندگينام .٧٤

فروردين ، اقبال :ناشر، )مقدمه( سعيد نفيسي ؛فريدون بن احمد سپهساالر :پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠٠:  قيمت،شه  ١٣٨٦

 الدين محمد جالل موالنا هاي وجوي مرواريد ناسفته در درياي گفته جست: دريا ژرفاي .٧٥

 .شه  ١٣٨٥شهريور ، کوير: ناشر، منيژه قرباني: پديدآورنده

 محمد الدين جالل اي از شش دفتر مثنوي معنوي برگزيده :سي پاره از مثنوي معنوي .٧٦
 و  مثنويةنام نيمولوي، 

 ١٤٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، سرافراز: ناشر، علي رضايي محمد: پديدآورنده
 .ريال

ها و  داستان :شامل الدين محمد بلخي رومي جالل موالنا شرح اجمالي مثنوي معنوي .٧٧
 اي از اشعار در رابطه خالصه

: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، دهسرا: ناشر، )گردآورنده(اسداهللا عبداللهيان : پديدآورنده
 .ريال ٧٠٠٠٠

 )بلخي محمد الدين جالل( زندگاني مولوي شرح .٧٨

 .ريال ٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آبان ، تيرگان: ناشر، حسن فروزانفر محمد: پديدآورنده

 موالنات شرح مبسوط بر مثنوي حضر .٧٩

 ٢٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، دانشگران محمود: ناشر،  ربيعيالدين شمس: پديدآورنده
 .ريال

 معنوي مثنويل ل از دفتر اواو، جزء موالنا مبسوط بر مثنوي حضرت شرح .٨٠

 .شه  ١٣٨٣، بازتاب: ناشر،  ربيعيالدين شمس: پديدآورنده



  موالناپژوهي در ايران  ٣٥٧

  

 )لاو جزء دوم از دفتر( موالنا مبسوطي بر مثنوي شرح .٨١

 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت ،شه  ١٣٨٤اسفند ، بازتاب: ناشر،  ربيعيالدين شمس: پديدآورنده

 موالنا يل از مثنودفتر اوشرح منظوم  .٨٢

: ناشر، )ممقد( ، مريم بانو بردبار)مصحح( محمد خواجوي ؛علي اکبر بصيري: پديدآورنده
 .ريال ٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ن فروردي، مولي

 بلخيد الدين محم جاللا موالنه شرحي بر وصيت نام .٨٣

 .ريال ١٧٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، نسل نو انديش: ناشر، ابوالفتح عرب: پديدآورنده

 رومي الدين جالل موالنا  شمس، سيري در آثار و افکارةشکو .٨٤
، )مترجم( ، حسن الهوتي)مترجم( آشتياني الدين جالل د سي؛ماري شيمل آن: پديدآورنده

 .ريال ٥٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، فرهنگي علمي و: ناشر

 ات شمس تبريزي ديوان کبير کليةضميم .٨٥

، )اهتمام به(، توفيق سبحاني )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦شهريور ،  ايرانةمؤسسة پژوهشي حکمت و فلسف: ناشر

  تبريز الدين محمد بلخي و شمس جالل موالنا طريقت عشق، زندگي .٨٦

، شه  ١٣٨١ تير: ناشر، )مترجم(نايجل واتس، فريده مهدوي دامغاني : پديدآورنده
 .ريال ١٥٠٠٠: قيمت

 الدين بلخي جالل موالنا تفسير عرفاني نماز در آثار! عجبا نماز مستان .٨٧

 .ريال ٧٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، سلسله: ناشر

 موالنا هاي عشق نوازي .٨٨

: قيمت، شه  ١٣٨٥فروردين ، نشر مرکز: ناشر، )گردآورنده(جالل ستاري : پديدآورنده
 .ريال ١٤٩٠٠

  ابيات شمس تبريزية، گزيدعشق و خاموشي .٨٩

آهنگ : ناشر، )مترجم(ي عمراني مصطٰفمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، صبح

 موالناب عشق و عرفان در مکت .٩٠

 .ريال ٣٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، آشيان: ناشر، عزيز موحد: پديدآورنده



  ٣٥٨  قند پارسي

  

 موالناه عقل از ديدگا .٩١

 پژوهشي حکمت و ةسسؤم: ناشر، )مقدمه(حسين نصر  د سي؛پري رياحي: پديدآورنده
 .ريال ٢٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤آبان  ٢٢،  ايرانةفلسف

 و حافظ موالنا علل رازپوشي در آثار .٩٢
 ٣٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، شايسته: ناشر، يعقوب معصومي اصل: پديدآورنده

 .ريال

 بلخي محمد الدين جالل موالنا) تنهايي، شيدايي، رهايي(ولوي هاي م غزل غزل .٩٣

خرداد ، آفرينش: ناشر،  ترابيالدينضياء؛ مولوي محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٦٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦

  غزل موالنا .٩٤
 .شه  ١٣٨٦مرداد ، چاو: ناشر، )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 خراساني الدين محمد مولوي جالل موالناة گيري از انديش غفلت با فيض .٩٥

 .ريال ١٧٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤خرداد ، راه نيکان: ناشر، الدينحسين بدر: پديدآورنده

 بلخي حسين محمد بن محمد الدين جالل لغات و تعبيرات مثنوي فرهنگ .٩٦

 .ريال ٢٨٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، زوار: ناشر، صادق گوهرين دسي: پديدآورنده

 موالناه ها در انديش فرهنگ نمادها و نشانه .٩٧
 .ريال ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤آذر ، سروش: ناشر، علي تاجديني: پديدآورنده

 موالنا فهم زبان .٩٨

 ٢٢٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦ارديبهشت ، نجم کبري: ناشر،  محمديکاظم: پديدآورنده
 .ريال

 فيه ما فيه .٩٩

، شه  ١٣٨١، نگارستان کتاب: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٣٠٠٠: يمتق

 فيه ما فيه .١٠٠

: ناشر، )مقدمه( جواد سلماسي زاده ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥رداد ، ماقبال



  موالناپژوهي در ايران  ٣٥٩

  

 فيه ما فيه .١٠١

: ناشر، )مترجم(حسين حيدرخاني مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٢٥٠٠: يمتق، شه  ١٣٨٢، سنايي

 :تلميحات ها، اصطالحات عرفاني، اشارات و همراه شرح کامل دشواري به :فيه ما فيه .١٠٢
 فر ن فروزاالزمان  استاد بديعةبراساس نسخ

، زينب )مصحح(محمد حسن فروزانفر ؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت ش، ه ١٣٨٦فروردين ، تيرگان: ناشر، )اهتمام به(يزداني 

 )يبلخ محمد الدين جالل ( راز آشناي بلخةگفتارهاي عارفان (فيه ما فيه .١٠٣

، زينب )مصحح(حسن فروزانفر  محمدمولوي؛  محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦فروردين ، دوسفر: ناشر، )اهتمام به(يزداني 

 بلخي محمد الدين جالل  راز آشناي بلخ،ة گفتارهاي عارفان:فيه ما فيه .١٠٤

، زينب )مترجم (حسن فروزانفر محمدمولوي؛  محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، عطار: ناشر، )مترجم(يزداني 

 بلخي محمد الدين جالل مقاالت موالنا: فيه ما فيه .١٠٥

، )مصحح(حسن فروزانفر  محمد؛ مولوي محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آذر ، نامک: ناشر، )اهتمام به(محمد صدري 

متن (رومي  بلخي الدين جالل  غزليات و رباعيات موالناةگزين: قحط خورشيد .١٠٦
 )تطبيقي مرو ادبياتدوزبانه در قل

، )مترجم(الين نيکلسون  رينولد؛ )شاعر(مولوي  محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
، شه  ١٣٨٤بهمن  ،مرواريد: ناشر، )اهتمام به(مجيد روشنگر  ،)مترجم(زارا هوشمند 

 .ريال ٢٩٠٠٠: قيمت

 هاي مثنوي قصّه .١٠٧

: ناشر، )مصحح(محمد حسن شيرازي مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، پيام محراب



  ٣٦٠  قند پارسي

  

 موالناو اشقانه شمس قمار ع .١٠٨
 ٣٥٠٠٠: قيمت، ش ه ١٣٨٦ارديبهشت ، صراط: ناشر، عبدالکريم سروش: پديدآورنده

 .ريال

 )مولوي الدين محمد مشهور به جالل موالنا از گفتار (فيه ما فيه کتاب .١٠٩

: ناشر، )مصحح( حسن فروزانفر  محمد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: رندهپديدآو
 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آذر ، اميرکبير

 کتاب فيه ما فيه .١١٠

: ناشر، )مصحح(ولوي؛ محمد حسن فروزانفر م محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٤خرداد ، دنياي کتاب

 )مولوي الدين محمد مشهور به جالل موالنا از گفتار (کتاب فيه ما فيه .١١١

: قيمت، شه  ١٣٨٥دي ، نگاه: ناشر، )مصحح(سن فروزانفر ح محمد: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠

 مولوي محمد الدين جالل کتاب کوچک .١١٢
 ،)ويراستار(اسفندياري  ، زهرا)ويراستار(، علي سوري )اهتمام به(محمود نامني : پديدآورنده

: قيمت، شه  ١٣٨٥بهمن ، نامن: ناشر، )گرافيست(، صبا نامني )ويراستار(شيما جراحي 
 .ريال ٤٠٠٠٠

 ةبراساس نسخ :بلخي الدين محمد جالل موالنا االبيات موضوعي مثنوي معنوي کشف .١١٣
 نيکلسون

 ٢٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤اسفند ، رهرو دانش: ناشر، اشرف ميکائيلي: پديدآورنده
 .ريال

 ) شعر و نثرةگزيد(کالم خاموش  .١١٤

، )مترجم(ن نيکلسون  رينولد الي؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤فروردين ، هرمس: ناشر، )مترجم(آرتورجان آربري 

١١٥. يدشت انضمام سيري در ديوان شمس علي به (ات ديوان شمس تبريزيکلي( 

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  دمحم محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤اسفند ، شقايق



  موالناپژوهي در ايران  ٣٦١

  

١١٦. دشتي انضمام سيري در ديوان شمس علي  بهات ديوان شمس تبريزيکلي 

، شقايق: ناشر، )مصحح(باران مهرسا ؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤تير 

١١٧. ات: شامل ديوان شمس تبريزياتکليات،  قصايد، غزليمشتمل بر   و فرهنگنامهرباعي
ابيات شمسةکلي  

، طلوع: ناشر، )مقدمه(اسي محمد عبمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦خرداد 

١١٨. د بلخي جالل موالنا ات ديوان شمس تبريزيکليين محممولوي (الد( 

: ناشر) مقدمه( حسن فروزانفر  محمد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: ندهپديدآور
 .شه  ١٣٨٤آبان ، سنايي

١١٩. ين جالل ات ديوان شمس تبريزي موالناکليد الدمولويبلخي محم ، 

: ناشر، )مترجم(حسن فروزانفر  محمد ؛مولوي محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، پارسا منش

١٢٠. ات ديوان شمس تبريزيکلي 

، محمد: ناشر، )قمحقّ(عزيزاهللا کاسب  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٨٥٠٠٠:  قيمت،شه  ١٣٨٤آبان 

١٢١. ات ديوان شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٥٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، دبير

١٢٢. ات ديوان شمس تبريزيکلي 
: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .الري ٦٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨١، ميالد

١٢٣. ات ديوان شمس تبريزيکلي 
، )مصحح( محمد حسن فروزانفر ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٥اسفند ، پژوهش: ناشر ،)اهتمام به(ابوالفتح حکيميان 



  ٣٦٢  قند پارسي

  

١٢٤. ت ديوان شمس تبريزياکلي 
، )مصحح( محمد حسن فروزانفر ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٥شهريور ، پژوهش: ناشر ،)اهتمام به(ابوالفتح حکيميان 

١٢٥. ات ديوان شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مقدمه(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد حمد بن مالدين جالل: پديدآورنده
 .ش ه ١٣٨٤مرداد ، نشر ثالث

١٢٦. ات ديوان شمس تبريزيکلي 

، محمد حسن فروزانفر )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
: قيمتش،  ه ١٣٨٥اسفند ، پژوهش: ناشر، )اهتمام به(، ابوالفتح حکيميان )مصحح(

 .ريال ٨٠٠٠٠

١٢٧. ات مشتمل بر اشعار فارسي، عربي ملمعات و :ات ديوان شمس تبريزيکليرباعي 

 محمد حسن فروزانفر ؛)شاعر (الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 ١٣٨٦مرداد ، اقبال: ناشر، )مقدمه (، جواد سلماسي زاده)اهتمام به(، جواد اقبال )مصحح(

 .ريال ١٢٠٠٠٠: قيمت، شه 

١٢٨. ات مشتمل بر اشعار فارسي، عربي، ملمعات و :ات ديوان شمس تبريزيکليرباعي 

سي ، جواد سلما)اهتمام به( جواد اقبال مولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦مرداد ، اقبال: ناشر، )مقدمه(زاده 

١٢٩. فروزانفر الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةمطابق نسخ :ات ديوان شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مقدمه(کوب  ينين زرعبدالحسمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 ٧.شه  ١٣٨٦خرداد ، صداي معاصر

١٣٠. ين جالل  موالناات ديوان شمسکليد الدمولوي مشهور به محم 

: ناشر، )مصحح(روزانفر محمد حسن فمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤بهمن ، علم

١٣١. د مشهور به جاللا موالن ات ديوان شمسکليين محممولوي الد 

: ناشر، )مصحح( حسن فروزانفر  محمد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤بهمن ، علم



  موالناپژوهي در ايران  ٣٦٣

  

١٣٢. ات ديوان شمسکلي 
: ناشر، )مصحح(الزمان فروزانفر  بديعمولوي؛ الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده

 .ريال ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤رديبهشت ، ابهزاد

١٣٣. ات ديوان شمسکلي 

: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣، علم

١٣٤. ات ديوان شمسکلي 

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، بهزاد

  كليات شمس تبريزي .١٣٥
 ،)ححمص(الدين نوري  ، نظام)شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ش ه ١٣٨٦شهريور ، کتاب آبان: ناشر

١٣٦. ات شمس تبريزيکلي 

ارديبهشت ، ارمغان طوبي: ناشر، )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥

١٣٧. ات شمس تبريزيکلي 

 .شه  ١٣٨٥مهر ، افکار: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

١٣٨. ات شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: يدآورندهپد
 .ريال ٣٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، گلستان شاعران

١٣٩. ات شمس تبريزيکلي 

پيام : ناشر، )مصحح(الدين نوري  نظاممولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥خرداد ، توسعه

١٤٠. ات شمس تبريزيکلي 

، )مترجم(سبحاني  پور توفيق هاشممولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، قطره: ناشر



  ٣٦٤  قند پارسي

  

١٤١. ات شمس تبريزيکلي 
، بهمن )مصحح(مولوي؛ محمد حسن فروزانفر  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ١١٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦تير ، طاليه: ناشر، )ويراستار(خليفه بنارواني 

١٤٢. فروزانفر الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةاز روي نسخ :ات شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مهمقد(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥تير ، بيگي

١٤٣. ٣٥٠٢  بيت اشعار فارسي و عربي و ملمعات٤٢٠٠٠مشتمل بر  :ات شمس تبريزيکلي 
 غزل و قصيده و مقطعات

، )گردآورنده(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آبان ، اميرکبير: ناشر

١٤٤. فروزانفر الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةمطابق با نسخ :ات شمس تبريزيکلي 

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن ينالد جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤آبان ، پيمان

١٤٥. فروزانفر الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةمطابق با نسخ :ات شمس تبريزيکلي 

، بهمن )مصحح( محمد حسن فروزانفر ؛ين محمد بن محمد مولويالد جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦تير ، طاليه: ناشر، )ويراستار(خليفه بنارواني 

١٤٦. روزانفرف الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةمطابق با نسخ :ات شمس تبريزيکلي 

، بهمن )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦تير ، طاليه: ناشر، )ويراستار(خليفه بنارواني 

١٤٧. فروزانفر الزمان  استاد بديعة تصحيح شدةمطابق با نسخ :ات شمس تبريزيکلي 

، )مصحح( محمد حسن فروزانفر مولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦ارديبهشت ، دوستان: ناشر، )اهتمام به(اردوان بياتي 

١٤٨. ات شمسکلي 

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦فروردين ، دانشگاه تهران
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١٤٩. اتد و يمشتمل بر قصا :يا، ديوان کبير، ات شمسکليو عربي   و مقطعات فارسيغزلي
 و ترجيعات و ملمعات

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، دانشگاه تهران

١٥٠. ات مثنوي معنويکلي 
، محمد )مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٥دي ، بدرقه جاويدان: ناشر، ، درويش)مقدمه(حسن فروزانفر 

 موالنان داستاني از شبستا: کيميا خاتون .١٥١
 .ريال ٣٨٠٠٠: قيمت، ش ه ١٣٨٦شهريور ، نشر چشمه: ناشر، سعيده قدس: پديدآورنده

  اشعار مولويةگزيد .١٥٢
، )مترجم( داود کريمي، فرشيد اقبال ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: رندهپديدآو
 .شه  ١٣٨١، ايران ياران: ناشر

 هاي مثنوي  داستانةگزيد .١٥٣

، )ويراستار(، پرويز اتابکي )اعرش (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
: قيمت، شه  ١٣٨٤بهمن ، علمي و فرهنگي: ناشر، )گردآورنده(بخش قهرمان  يزدان

 .ريال ٣٢٠٠٠

  ديوان شمس تبريزيةگزيد .١٥٤

 .ش ه ١٣٨١، مرشد: ناشرمولوي،  حمدم محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

  ديوان شمس تبريزيةگزيد .١٥٥
: ناشر، )گردآورنده(ي ساساني يحٰيمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥ارديبهشت ، افکار

  ديوان شمس تبريزيةگزيد .١٥٦

، آشيان: ناشر، )مترجم(رويا رضائيان مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢
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  غزليات شمس تبريزيةگزيد .١٥٧
 محمد حسن شيرازي ؛)شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٥مرداد  ،پيام محراب: ناشر، )مصحح(

  غزليات شمس تبريزيةگزيد .١٥٨
: ناشر، )گردآورنده(زاده   شهرام رجبمولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٦٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ير ، تقدياني

  غزليات شمسةگزيد .١٥٩
 ،)اهتمام به(رضا شفيعي کدکني   محمدمولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده

 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥مرداد ، علمي و فرهنگي: ناشر

 ت شمس غزلياةگزيد .١٦٠

، )اهتمام به(رضا شفيعي کدکني   محمد؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
، شه  ١٣٨٥بهمن ، اميرکبير، کتابهاي جيبي: ناشر ،)اهتمام به(رضا شفيعي کدکني  محمد
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت

الدين رومي  جالل موالنا  غزل وجدآور از٤١٢ ةمجموع:  غزليات شمسةگزيد .١٦١
 مولوي به  مشهور

 .ريال ٤٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥مهر ،  کارةروزن: ناشر

  انگليسيةترجم  غزل همراه با٤٠٠ مشتمل بر ،موالنا  غزليات عرفانيةگزيد .١٦٢

  آرتورجان آربري، علي احمدي؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ٤٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، بوته: ناشر، )مترجم(

 ات مولوي غزليةگزيد .١٦٣

: ناشر، )گردآورنده(سيروس شميا مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، قطره

  غزليات مولويةگزيد .١٦٤

: ناشر، )اهتمام به(، قربان وليئي )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، کتاب همراه
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 مقاالت موالنا:  فيه مافيهةگزيد .١٦٥
: ناشر، )شارح(اي  ين الهي قمشه حس؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .ريال ٢٤٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مرداد ، علمي و فرهنگي

 ات شمس کليةگزيد .١٦٦
 ايران :ناشر، )گردآورنده(فرشيد اقبال مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦تير ، ياران

  انگليسيـ  فارسيمثنوي معنوي ةگزيد .١٦٧

رينولد الين نيکلسون، مسعود ميرزائي  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل :پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨١، پيک فرهنگ: شرنا، )مترجم(

 نامه  همراه با واژه مثنوي معنويةگزيد .١٦٨

، )اهتمام به(، عبداهللا اکبريان راد )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦خرداد ،  الهام:ناشر

  مثنوي معنويةگزيد .١٦٩

: يمتق، شه  ١٣٨٢، سخن گستر: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠

  مثنوي معنويةگزيد .١٧٠
: ناشر، )گردآورنده(زاده   شهرام رجب؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ير ، تقدياني

و دوم  لدفتر او : هجري قمري٦٧٧ موالنا کتابت ة موزةبراساس نسخ :مثنوي ةگزيد .١٧١
 با شرح و توضيحات

 ،)شارح( محمد حسن فروزانفر ؛)شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤دي ، جامي: ناشر

 مولوي محمد الدين جالل تبريزي هاي شمس هاي مثنوي و غزل اي از داستان گزيده .١٧٢

: ناشر، )مترجم (کوب، پوران دخت پيرايش، فرح اصولي ينعبدالحسين زر: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨١، يساولي فرهنگسراي
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  انگليسية با ترجماي از ديوان شمس تبريزي گزيده .١٧٣

جواد سلماسي  رينولد الين نيکلسون،؛ الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، اقبال: ناشر، )مترجم (، فريد منظوري)مترجم(زاده 

 اي از ديوان شمس تبريزي گزيده .١٧٤
خط : ناشر، )خطّاط( علي اکبر فرخي ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٥اسفند ، هنر

 )هسر سقد(محمد بلخي الدين جالل موالنا کالم:  از ديوان کبيرگلچين غزليات شمس .١٧٥

مجيد  ،)مقدمه(ت  منوچهر آدمي؛)شاعر(بن محمد مولوي   محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤تير  ،آتليه هنر: ناشر، )خطّاط(فدائي منش 

 گلچيني از شورانگيزترين غزليات شمس تبريزي .١٧٦

: ناشر، )مترجم(محسن خرازي  دسيمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨١، پاکتاب

مولوي  محمد الدين جالل اي از شش دفتر معنوي ، برگزيده مثنويةگلگشت در جزير .١٧٧
 هاي کوتاه شامل داستان

: ناشر، )مترجم(ني علي محمد موذّمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١،  پوياةانديش

 موالنا ر در قالب مثنوي معنوي منظوم مصوة عرفان، صد داستان برگزيدةگنجين .١٧٨

: قيمت، شه  ١٣٨١، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ناشر، عطاءاهللا مجدي: پديدآورنده
 .ريال ١٩٥٠٠

 ماري شيمل و آن حسين نصر، ويليام چيتيک دبا آثاري از سيا موالن گنجينه معنوي .١٧٩

: متقي، شه  ١٣٨٦شهريور ، مرواريد: ناشر، )مترجم(اسي  عبالدين شهاب: پديدآورنده
 .ريال ٥٠٠٠٠

 الدين محمد جالل موالنا ورد گشتي در مثنوي و ديوان کبيراره: اللنگ .١٨٠

 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، کوير: ناشر، ابوالقاسم پرتو: پديدآورنده

زندگينامه  انضمام به : تصحيح شده نيکلسونةبراساس نسخ :متن کامل مثنوي معنوي .١٨١
 موالنا و شرح حال
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مجيد  ،)مصحح(الين نيکلسون   رينولد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٨٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، سپهر ادب: ناشر، )ماهتما به(ماليي 

 يکلسونرينولد الين ن تصحيح شده ةمطابق با نسخ :متن کامل مثنوي معنوي .١٨٢

: ناشر، )مصحح( الين نيکلسون رينولد ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦خرداد ، پيمان

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة، مطابق با نسخکامل مثنوي معنوي متن .١٨٣

، صابر: ناشر رينولد الين نيکلسون،؛ مولوي دمحم محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١

 متن کامل و اصيل مثنوي معنوي .١٨٤

: اشرن، )اهتمام به(مهدي آذريزدي  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦خرداد ، پژوهش

 ) قه ٦٧٧ ةاز روي نسخ (مثنوي معنوي .١٨٥

 ،)اهتمام به(سبحاني  پور  توفيق هاشم؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥مهر ، هروزن: ناشر

  نيکلسونة از روي نسخمعنوي مثنوي .١٨٦

، سيب سرخ: ناشر، )مترجم(مهسا عيني مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .لريا ٦٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢

 لين نيکلسنارينولد  اصلي ة براساس نسخمثنوي معنوي .١٨٧

منيژه اميريان   رينولد الين نيکلسون،؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٥٠٠٠: متقي، شه  ١٣٨٢، فرهنگ ماهرخ: ناشر، )مترجم(

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة مطابق با نسخمثنوي معنوي .١٨٨

: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: يمتق، شه  ١٣٨٢، راه ظفر

 يکلسونرينولد الين ن مطابق با نسخه تصحيح شده مثنوي معنوي .١٨٩

محمد حسن  رينولد الين نيکلسون،؛ الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، ميعاد فردا: ناشر، )مترجم(فروزانفر 
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 نيکلسون  رينولد الينة تصحيح شدة مطابق نسخمثنوي معنوي .١٩٠

 محمد حسن فروزانفر ؛)شاعر (الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
)ح(سون ل، رينولد الين نيک)مهمقدقيمت، شه  ١٣٨٦مرداد ، تميشه: ناشر ،)مصح :

 .ريال ٨٩٥٠٠

 مالحظات جديد مه وانضمام مقد  مشهور و معتبر نيکلسون بهة مطابق نسخمثنوي معنوي .١٩١

: قيمت، شه  ١٣٨٥بهمن ، اروند: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين لجال: پديدآورنده
 .ريال ٨٠٠٠٠

 الدين رومي جاللا موالني مثنوي معنو .١٩٢
: ناشر، )مترجم (نيکلسونالين  رينولد؛ ولوي مبن محمد  محمدالدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٨٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، سعاد

 رومي الدين جالل مثنوي معنوي موالنا .١٩٣

 ،سعاد: ناشر رينولد الين نيکلسون،؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٨٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١

 )ق ه ٦٧٧ة از روي نسخ(الدين محمد بلخي رومي  جالل موالنا مثنوي معنوي .١٩٤

، اکبر )ماماهت به( توفيق سبحاني ؛)شاعر(بن محمد مولوي   محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٩٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مرداد ، روزنه: ناشر، )بازنويسي(سلطاني 

 )قه  ٦٧٧ ةاز روي نسخ (رومي بلخي محمد الدين جالل مثنوي معنوي موالنا .١٩٥

، اکبر )اهتمام به( توفيق سبحاني ؛)شاعر (مولوي محمد بن مدمح الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٩٥٠٠: قيمت، ش ه ١٣٨٤مرداد ، روزنه: ناشر، )بازنويسي(سلطاني 

 )لويمو (الدين محمد بلخي رومي جالل موالنا مثنوي معنوي .١٩٦
، )مقدمه(  کزازيالدين  جالل؛)شاعر(بن محمد مولوي   محمدالدين جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٥تير ، سراب نيلوفر: ناشر

 )مولوي(رومي  بلخي محمد الدين جالل مثنوي معنوي موالنا .١٩٧

، )مقدمه( کزازي الدين  جالل؛)شاعر (مولوي محمد بن محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥تير ، سراب نيلوفر: ناشر



  موالناپژوهي در ايران  ٣٧١

  

 ةمولوي براساس نسخ الدين محمد بلخي رومي معروف به جالل موالنا معنوي مثنوي .١٩٨
 ق ه ٦٦٧سال  قونيه مکتوب به

ه  ١٣٨٣، خدمات فرهنگي کرمان: ناشرمولوي، بن محمد   محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت، ش

 تصحيح شده ةنسخ ين محمد بلخي رومي، مطابق باالد جالل موالنا معنوي مثنوي .١٩٩
 يکلسونرينولد الين ن

: ناشر، )مترجم (حسن فروزانفر  محمد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، ماليا

رينولد تصحيح شده ة الدين محمد بلخي مطابق با نسخ جالل موالنا معنوي مثنوي .٢٠٠
 يکلسونالين ن

: ناشر ،)مصحح(الين نيکلسون   رينولد؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٩٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥دي ، پيمان

 ة تصحيح شدةمولوي براساس نسخ مشهور به محمد الدين جالل مثنوي معنوي موالنا .٢٠١
 يکلسونرينولد الين ن

: ناشر، )مصحح(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .لريا ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مرداد ، فراروي

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة، مطابق با نسخمثنوي معنوي موالنا .٢٠٢

: ناشر، )مترجم(محمد حسن فروزانفر  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، ملکي

  معنوي مثنوي .٢٠٣
، )اهتمام به(اسي داکاني، پرويز عب)شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٢٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦مرداد ، الهام: ناشر

 مثنوي معنوي .٢٠٤
 رينولد الين نيکلسون ؛)شاعر(مولوي  محمد محمد بن الدين جالل: ورندهپديدآ

، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، نشر ثالث: ناشر، )مقدمه (محمد حسن فروزانفر ،)اهتمام به(
 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمت



  ٣٧٢  قند پارسي

  

 مثنوي معنوي .٢٠٥

 .شه  ١٣٨٤آبان ، علم: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 مثنوي معنوي .٢٠٦

: قيمت، شه  ١٣٨١، ديد به: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .لريا ٤٥٠٠٠

 مثنوي معنوي .٢٠٧

: قيمت، شه  ١٣٨١، شيما: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٠٠٠٠

 مثنوي معنوي .٢٠٨

، جمال )مترجم( ادواردهنري وينفيلد مولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤مهر ، فرهنگسراي يساولي: ناشر، )مقدمه(آل احمد 

 مثنوي معنوي .٢٠٩

: ناشر، )مقدمه(مشاهي الدين خر بهاءمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ش ه ١٣٨٦تير ، چاپ و نشر شرکتمي ايران، ي جمهوري اسالبانک ملّ

 مثنوي معنوي .٢١٠

، ناهيد )مقدمه(اي  حسين الهي قمشهمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٣٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥بهمن ، محمد: ناشر، )مصحح(فرشادمهر 

 مثنوي معنوي .٢١١

، )مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛ محمد مولويالدين محمد بن جالل: پديدآورنده
مه(کوب  ينعبدالحسين زر٦٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ارديبهشت ، اهورا: ناشر، )مقد 

 .ريال

 مثنوي معنوي .٢١٢
 رينولد الين نيکلسون، محمد حسن ؛د مولويالدين محمد بن محم جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨١، انعام: ناشر، )مترجم(فروزانفر 



  موالناپژوهي در ايران  ٣٧٣

  

 مثنوي معنوي .٢١٣
حسن الهوتي   رينولد الين نيکلسون،؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٣، قطره: ناشر، )مترجم(

 مثنوي معنوي .٢١٤
، محمد )مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٤سفند ، اميالد: ناشر، )مقدمه(حسن فروزانفر 

 مثنوي معنوي .٢١٥
حسين  غالم رينولد الين نيکلسون،؛ الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨١، آبيار: ناشر، بزرگي، کاظم رحيمي ده

 مثنوي معنوي .٢١٦

: ناشر، )مصحح(رينولد الين نيکلسون  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ش ه ١٣٨٦ارديبهشت ، هرمس

 عنويمثنوي م .٢١٧

: ناشر، )مصحح(رينولد الين نيکلسون  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦مرداد ، ققنوس

 مثنوي معنوي .٢١٨

: ناشر، )اهتمام به(رينولد الين نيکلسون  ؛مولوي محمد نمحمد ب الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٦٧٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦تير ، اميرکبير

 مثنوي معنوي .٢١٩

: ناشر، )مصحح(ن رينولد الين نيکلسو ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥شهريور ، ققنوس

 مثنوي معنوي .٢٢٠

، کاظم مطلق رينولد الين نيکلسون، ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل :پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٣، بوستان توحيد: ناشر



  ٣٧٤  قند پارسي

  

 مثنوي معنوي .٢٢١
ه  ١٣٨١، بوته: ناشر، ضا حسنيعبدالرمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 .ش

  معنويمثنوي .٢٢٢

: ناشر، )مقدمه(محمد حسن فروزانفر مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مرداد ، مهراد

 مثنوي معنوي .٢٢٣
، )مصحح(الدين نوري کوتنابي  نظاممولوي؛  محمد  بنمحمد الدين جالل: پديدآورنده

 .ش ه ١٣٨٦شهريور ، کتاب آبان: ناشر

 معنوي مثنوي .٢٢٤

: شرنا، )مصحح(رينولد الين نيلکسون ؛ مولوي موالنا محمد الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، کاروان

 مثنوي معنوي .٢٢٥
آستان : ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل رينولد الين نيکلسون،: پديدآورنده

 .الري ٤٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٢، دلبران

  نيکلسونة از روي نسخ:مثنوي معنوي .٢٢٦

مهسا عيني   رينولد الين نيکلسون،؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨١، باغ دانش: ناشر، )مترجم(

 ٦٧٧ قونيه ةترين متن نسخ براساس صحيح :مثنوي معنوي .٢٢٧

، )مصحح(خالقي  رضا برزگر محمدمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٩٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦ارديبهشت  زوار،: ناشر

 )ليدن چاپ(لين نيکلسين ارينولد  اصلي ةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٢٨

، طاليه: ناشر، )اهتمام به(کاظم دزفوليان مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤ارديبهشت 



  موالناپژوهي در ايران  ٣٧٥

  

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة براساس نسخ:مثنوي معنوي .٢٢٩

رينولد الين نيکلسون، محمد حسن ؛ الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، ارمغان: ناشر، )مترجم(فروزانفر 

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة براساس نسخ:معنوي مثنوي .٢٣٠

، ققنوس: ناشر  رينولد الين نيکلسون،؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٣

 يکلسنرينولد الين ن ةبراساس نسخ :مثنوي معنوي .٢٣١

 .شه  ١٣٨٥بهمن ،  نيماةساي: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده

 يکلسنرينولد الين ن ةاساس نسخ بر:مثنوي معنوي .٢٣٢

: ناشر، )مصحح(رينولد الين نيکلسون  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥اسفند ، نگار برگ

 يکلسنرينولد الين ن ةسخبراساس ن :معنوي مثنوي .٢٣٣

: ناشر، )مصحح(رينولد الين نيکلسون  ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥اسفند ، افکار

 لين نيکلسونارينولد  ةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٣٤

، شه  ١٣٨٦ارديبهشت ، کاروان: ناشرمولوي،  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٠٠٠: قيمت

  رينولد الين نيکلسونة براساس نسخ:مثنوي معنوي .٢٣٥

، مسعود پيري )مترجم( مهدي ترابي ؛د بن محمد مولويالدين محم جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨١، راه ظفر: ناشر، )مترجم(، سحر جوادپور )مترجم(

 )سوم ل، دوم،دات اومجلّ( قونيه ةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٣٦

، )مصحح(، عبدالکريم سروش )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥تير ، علمي و فرهنگي: ناشر

  )ششم دات چهارم، پنجم،مجلّ( قونيه ةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٣٧

، )مصحح(، عبدالکريم سروش )شاعر (مولوي محمد محمد بن الدين لجال: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥تير ، علمي و فرهنگي: ناشر



  ٣٧٦  قند پارسي

  

تصحيح و  ق و مقابله باه  ٦٧٧سال   قونيه مکتوب بهةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٣٨
 نيکلسونطبع 

: ناشر، )مصحح(الدين خرمشاهي  قواممولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥خرداد ، دوستان

  نيکلسونةبراساس نسخ :مثنوي معنوي .٢٣٩

، سعيد )مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛محمد بن محمد مولويالدين  جالل: پديدآورنده
 .ريال ٧٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥آذر ، قطره: ناشر ،)اهتمام به(حميديان 

  نيکلسونةبراساس نسخ :معنوي مثنوي .٢٤٠

، شقايق: ناشر، )مقدمه(قاسم فصيح مولوي؛  محمد محمد بن لدينا جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥آبان 

  نيکلسونةبراساس و نقد نسخ :مثنوي معنوي .٢٤١

: ناشر، )گردآورنده(سب عزيزاهللا کا؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٧٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤مرداد ، گلي

  تصحيح نيکلسن:مثنوي معنوي .٢٤٢

رضا  رينولد الين نيکلسون، محمد ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل :پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، سايه گستر: ناشر، )مترجم(لقي خا برزگر

  دفتر سوم و چهارم:مثنوي معنوي .٢٤٣

رينولد الين نيکلسون، حسن الهوتي ؛ الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٣، قطره: ناشر، )مترجم(

 غزليات ة سه دفتر کامل و برگزيد:معنوي مثنوي .٢٤٤

، دلشدگان: ناشر رينولد الين نيکلسون، ؛مولوي محمد محمد بن الدين جالل :پديدآورنده
 .ريال ٥٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٣

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة مطابق با نسخ:مثنوي معنوي .٢٤٥

محمد حسن   رينولد الين نيکلسون،؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، پاد: ناشر، )مترجم(فروزانفر 



  موالناپژوهي در ايران  ٣٧٧

  

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة مطابق با نسخ:مثنوي معنوي .٢٤٦

محمد حسن   رينولد الين نيکلسون،؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، نگين انديشه: ناشر، )رجممت(فروزانفر 

 يکلسونرينولد الين ن ة تصحيح شدة مطابق با نسخ:معنوي مثنوي .٢٤٧

محمد حسن  سون،رينولد الين نيکل؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٤٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، پارسا منش: ناشر، )مترجم(فروزانفر 

فهرست  االبيات، انضمام کشف ه بيت در شش دفتر ب٢٥٧١٢مشتمل بر  :مثنوي معنوي .٢٤٨
 غاتحکايات و مطالب و فرهنگ ل

، جواد )اهتمام به(اد اقبال ، جو)شاعر (الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٦٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤خرداد ، اقبال: ناشر، )مقدمه(سلماسي زاده 

 عبارات عربي گان دشوار و ترجمهظ، شرح واژاه با مقدمه، تلفّهمر :مثنوي معنوي .٢٤٩

 ، محمد)مصحح( رينولد الين نيکلسون ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده
 .ريال ٦٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، سايه گستر: ناشر ،)اهتمام به(خالقي  رضا برزگر

اعالم، و   همراه با معاني لغات، آيات، احاديث، عبارات عربي،:مثنوي معنوي .٢٥٠
 االبيات کشف

، )كوشش به(سبحاني  پور  توفيق هاشممولوي؛الدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠٠: يمتق، شه  ١٣٨١، روزنه: ناشر، )كوشش به(اکرم سلطاني 

 الدين محمد مولوي جاللا موالني مثنو .٢٥١

ي بن محمد شفيع حکيم شيراز  محمود؛بن محمد مولوي  محمدالدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٥ فنداس، خوشنويسان ايران انجمن: ناشر، )خطّاط(

 االبيات ها و کشف فهرست :مثنوي .٢٥٢

: ناشر، )مصحح(محمد استعالمي مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤بهمن ، سخن

 متن و تعليقات :مثنوي .٢٥٣

: ناشر) مصحح(محمد استعالمي مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤بهمن ، سخن



  ٣٧٨  قند پارسي

  

 مه و تحليل، متن و تعليقاتمقد :مثنوي .٢٥٤

: ناشر، )مصحح(محمد استعالمي مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٤بهمن ، سخن

 هاي مثنوي  کامل قصّهةمجموع .٢٥٥

: ناشر، )مترجم(اسي الدين عب شهابمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٢٥٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٢، پيکان

 موالنان عرفا): لدفتر او ( مقاالت موالناپژوهيةمجموع .٢٥٦
،  پژوهشي حکمت و فلسفه ايرانمؤسسة: ناشر، )زيرنظر(اعواني رضا  غالم: پديدآورنده

 .شه  ١٣٨٦شهريور 

 موالنا مرگ نفس و جسم در مثنوي .٢٥٧
 .يال ر١٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥اسفند ، طراوت: ناشر، مهناز بازگير: پديدآورنده

 بلخي الدين جالل  موالنامثنوي معنويشرح سه دفتر  :االسرار مفتاح .٢٥٨

، يالهٰد المللي بين: ناشر، )مترجم (خوارزمي، محمود حسني محمد آدينه: پديدآورنده
 .شه  ١٣٨٦ارديبهشت 

 )فيه ما فيه (موالنا مقاالت .٢٥٩

 .ريال ٣٩٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦تير ، نشر مرکز: ناشر، س صادقيجعفر مدر: پديدآورنده

 مثنوي خودشناسي براساس: موالنا اي بر شناخت مقدمه .٢٦٠
 .ريال ٢١٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ خرداد، راه مانا: ناشر، امين مروتي محمد: پديدآورنده

 مکتوبات و مجالس سبعه .٢٦١
: ناشر، )مقدمه( جواد سلماسي زاده مولوي؛الدين محمد بن محمد  اللج: پديدآورنده

 .ريال ٣٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٦روردين ، فاقبال

 منتخب ديوان شمس تبريزي .٢٦٢

: ناشر ،)مصحح( بديع الزمان فروزانفر ولوي؛مالدين محمد بن محمد  جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤شهريور ، صمد



  موالناپژوهي در ايران  ٣٧٩

  

 منتخب مثنوي معنوي .٢٦٣

: ناشر، )كوشش به(فکر  معصومه خوشمولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٣٥٠٠: قيمت، ش ه ١٣٨٣، شهرام

 منتخبي از ديوان شمس تبريزي .٢٦٤

: ناشر، )كوشش به(الدين  اس ابنعب؛ مولوي محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ٢٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨١، ابجد

 ارغنون شمس موالنا .٢٦٥

 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٥ آذر، انتشارات تهران: ناشر، تَدينعطاءاهللا : پديدآورنده

 از بلخ تا قونيها موالن .٢٦٦

 .ريال ٤٠٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤آبان ، کومش: ناشر، فيع حقيقتعبدالر: پديدآورنده

 پير عشق و سماعا موالن .٢٦٧
چاپ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان: ناشر، قانيکاظم محمدي واي: پديدآورنده
 .ريال ١٤٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥مرداد ، و انتشارات

 ين روميالد جالل موالنا .٢٦٨
 .ريال ٤٠٠٠: قيمت،  شه ١٣٨١، پرداز قصّه: ناشر، امير اسماعيلي: پديدآورنده

 )مولوي( بلخي محمد الدين جالل موالنا .٢٦٩

 .شه  ١٣٨٦فروردين ، هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ناشر، منصور کيايي: پديدآورنده

 مولوي الدين محمد مشهور به جاللا موالن .٢٧٠

 .ريال ٣٥٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٥دي ، معين: ناشر، حسن فروزانفر محمد: پديدآورنده

 ها آن اي از زندگاني، فلسفه، آثار و گزيده: ينالد جالل موالنا .٢٧١

 پژوهشگاه: ناشر، )مترجم (سبحاني پور  توفيق هاشم؛عبدالباقي گولپينارلي: پديدآورنده
 .ريال ٢٨٠٠٠: قيمت، شه  ١٣٨٤ بهمن، انساني و مطالعات فرهنگي علوم

 در فراق شمس موالنا .٢٧٢

 .ريال ٦٠٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٥بهمن ، راه دانش: ناشر، کريم ميرزالو: پديدآورنده



  ٣٨٠  قند پارسي

  

الدين  اللشعر ج  زندگي، معارف وةدربار: ديروز تا امروز، شرق تا غرب موالنا .٢٧٣
 بلخي محمد

 .شه  ١٣٨٥آبان ، نامک: ناشر، )مترجم( حسن الهوتي ؛فرانکلين لوئيس: پديدآورنده

 و چرخ درويشانا موالن .٢٧٤
: ناشر، )مترجم (شکوفه کاواني، )مترجم(لي ايرا فريدلندر، ابوالقاسم تفضّ: پديدآورنده

 . ريال٢٧٥٠٠: ، قيمتشه  ١٣٨٢، زرياب

  دفاع از عقلنا وموال .٢٧٥

 .ريال ١٤٥٠٠ :قيمت، ش ه ١٣٨٥دي ، نجم کبري :ناشر، کاظم محمدي وايقاني :پديدآورنده

 و شعرا موالن .٢٧٦

: قيمتش،  ه ١٣٨٦فروردين ، نجم کبري: ناشري، کاظم محمدي وايقان: پديدآورنده
 .ريال ٢٧٠٠٠

 و شنيدنا موالن .٢٧٧

: قيمتش،  ه ١٣٨٦ارديبهشت ، نجم کبري: ناشر، کاظم محمدي وايقاني: پديدآورنده
 .ريال ٢٧٠٠٠

 و طوفان شمس موالنا .٢٧٨

 .ريال ٨٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٥آذر ، انانتشارات تهر: ناشر، تَدينعطاءاهللا : پديدآورنده

  غزلياتةمولوي امروز، گزيد .٢٧٩
: ناشر، )كوشش به( بابک نيک طلب ؛الدين محمد بن محمد مولوي جالل: پديدآورنده

 .ريال ١٦٠٠٠: يمتق، شه  ١٣٨٢، افق

  موالنا مولويه پس از .٢٨٠
 مرداد ،علم: ناشر، )مترجم (سبحاني پور  توفيق هاشم؛عبدالباقي گوليپنارلي: پديدآورنده

 .ريال ٩٥٠٠٠: قيمتش،  ه ١٣٨٦

  ديوان کبير شمسة، گزيدميعاد با خورشيد .٢٨١

: ناشر، )كوشش به(کاوه گوهرين مولوي؛  محمد محمد بن الدين جالل: پديدآورنده
 .ريال ١٥٠٠٠: قيمتش، ه  ١٣٨١، آرويج



  موالناپژوهي در ايران  ٣٨١

  

 بلخي الدين محمد جالل موالنا شرح موضوعي مثنوي معنوي: ميناگر عشق .٢٨٢

 .شه  ١٣٨٦تير ، نشر ني: ناشر، کريم زماني: پديدآورنده

  اموالنت هاي بهش نغمه .٢٨٣
 ، رفيق)كوشش به( فاطمه کاوندي ؛ محمد بن محمد مولويالدين جالل: پديدآورنده

 .ش ه ١٣٨٦خرداد نظر، : ناشر، )گردآورنده(عبداهللا 

  



  ٣٨٢  قند پارسي

  

  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي

  استي وجوه مشترک موالنا و گاندي عدم خشونت و مدارا طلبشهياند
 کلکته رانيت انجمن اهم  بهيالدين محمد بلخ  موالنا جالليالملل ني دو روزه بناريسم

 . شهر برگزار شدنيدر اش  ه ١٣٨٦ وري سوم و چهارم شهريدر روزها
 ران،ي فرهنگ اة مسئول خانيياي ضدي عبدالحمديکتر س با حضور دناري سمنيا

 ،ي صفودختي پروفسور منصور عالم، پروفسور آذرم،يپروفسور عبدالودود اظهر دهلو
 پروفسور غالم ،ي پروفسور کلثوم ابوالبشر، پروفسور القادرم،يپروفسور هاشم عبدالحل

 از ي و ادب فارسمندان زبان  و عالقهاني و دانشجوانسرور و صدها تن از استاد
  . مختلف برگزار شديکشورها
 شصت ساله ةسابق  فرهنگ کشورمان بهة مسئول خاننار،ي سمني اشي گشانيي آدر

 انگذاري پروفسور محمد اسحاق بنيها  اشاره و از خدمات و تالشتيال و فعسيتأس
  . کردلي تجليراني و گسترش فرهنگ و هنر اتيانجمن در تقو

 فاتياز تأل ـ»  در عصر حاضريرانيسخن و سخنوران ا« کتاب ،يياي ادامه دکتر ضدر
و آرزو ه دانست  فضل تقدم در شبه قاري ارزشمند و داراي را کتابـ پروفسور اسحاق

  :كرد
 و ي و چراغ زبان فارسردي نپذي کلکته، خاموشيرانيشمع افروخته انجمن ا”

  .“تر گردد تر و پرفروغ فروزان ،ي بنگاله غرباري در ديرانيفرهنگ ا
 ة موجود در شرق و غرب درباريها  پژوهشتي وضعانيب  در ادامه بهيياي ضدکتر

 در ي عطفة در غرب را نقطيپژوه ي و مثنويموالنا پرداخت و مطالعات موالناشناس
  . دانستي اسالمةشير و اند تفکّخيتار

 



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٣٨٣

  

 از يا  پارهاني و بيبررس  فرهنگ کشورمان بهة مسئول خانيياي ضدي عبدالحمديس
 و »ييآرامش موالنا« جهان مدرن و انسان معاصر پرداخت و ي موالنا برايها آموزه

  . دانستشمس وانيد و يمثنو يها  درسنيتر را از مهم»  محضي از دانستگييرها«
 و موالنا، ي مهاتما گاندي فکرستميدر س»  عدم خشونتةشياند «ةسي با مقايو
 اني آدميدار نيمراتب د امور، قائل بودن به  بهتنسي نگري انسان،ي مداراطلب،يي جويآشت

و مراتب فهم )  و شباني در داستان موٰسي و تجربتي معرفتيها يدار نيد با اشاره به(
 امي پنيتر  را مهماني ادي وحدت متعالةشي، اند)کي تارة در خانلي فليتمث (يانسان
  : کرددي جهان پرآشوب معاصر دانست و تأکي موالنا برايمعنو
 کننده پژوهشگران در ياريتواند   ميايقضا  بهي و کالن نگرينگاه عرفان”

  .“ي باشد فرقه انيمطالعات ب
 ي کلکته با قرائت شعرالتي قوه مقننه اي سخنگوم،ي هاشم عبدالحلناري ادامه سمدر

 تمام قرون ي براي را شاعري و،يالدين محمد بلخ اردو در وصف موالنا جالل به
  . موالنا پرداختي از ابعاد عرفانليتجل دانست و به
 انهيرگراي و تصوي هنراني بي در سخنان،ي پروفسور حافظ محمد طاهر علسپس

 را  شمسوانيد يها  غزليداد و برخ  قراري شمس را مورد بررسوانيموالنا در د
  . کردسهي زبان مقايسي از شاعران انگلياشعار با

 گسترده خود قيتحق  بهزي بنگالدش نياه  کلثوم ابوالبشر استاد دانشگاهپروفسور
 ارائه شد ناري آن در سمدهي که چک،ي بنگالادبيات در يشناس ي مطالعات رومرامونيپ

 ي موالنا را در زبان و فرهنگ بنگاليوپژه آثار عرفان  بهي عرفانادبياتاشاره کرد و نفوذ 
  . خواندريچشمگ
 پروفسور ،يعبدالودود اظهر دهلو موالنا در کلکته پروفسور يالملل ني بناري سمدر

 پروفسور روز،ي دکتر محمد في، پروفسور عبدالقادر جعفر،ي اصالحنيدالديز
 مي دکتر محمد شمم،ي پروفسور آصف نع،ي پروفسور احمد انصار،ي صفودختيآذرم

 مقاله و ةارائ  بهي و ادب فارسبان از استادان زگري دي و تعدادري امنيخان، دکتر ام
  .پرداختند يسخنران



  ٣٨٤  قند پارسي

  

  سازند ها براي موالنا فيلم مي هندي
»موضوع زندگي  ، كارگردان سرشناس هندي كه فيلم آيندة او به»ر عليد مظفّراجا سي

هاي  الدين، شاعر بزرگ ايراني خواهد پرداخت، براي يافتن لوكيشن موالنا جالل
  .شهر قونيه مدفن موالنا سفر كرد برداري، به فيلم

المللي  سطح بين  ميليون دالري ساخته خواهد شد و در٢٥اي  ودجهاين فيلم كه با ب
برداري خواهد شد و نويسندة مسلمان  شود، در دو كشور تركيه و هند فيلم توزيع مي

بردار ايتاليايي  ، فيلم»يتوريو استورارو«نامة آن را خواهد نوشت و  ، فيلم»كبير هلمينسكي«
  .اشتنيز تصويربرداري آن را برعهده خواهد د

 دربارة فيلم جديدش از شاعر »علي رمظفّ«اعالم روزنامه تركيش ديلي نيوز،  بنا به
  :ايراني گفت

برداري آن در دو منطقة  فيلم. افتد فيلمي كه خواهيم ساخت، در قونيه اتفاق مي”
كار گرفته   نفر براي ساخت فيلم به١٢٠شود و   انجام مي»اين زازادين« و »سيله«

  .“اند شده
  :زودوي اف

هاي  زبان المللي ساخته خواهد شد و به اين فيلم براساس استانداردهاي بين”
  .“شود عربي، انگليسي، اردو و چند زبان ديگر اروپايي دوبله مي

پايان برساند، اظهار   روز به٣٠ تا ٢٥برداري در قونيه را در  ر كه قصد دارد فيلممظفّ
  :كرد
ميالدي  ٢٠٠٨د داشت و در سال  ميليون دالر هزينه خواه٢٥ساخت فيلم ”
  .“پايان خواهد رسيد به

  : ساخت فيلم موالنا گفتشهردار قونيه نيز درباره
”برداري مي ي از اين فيلم در قونيه فيلمبخش مهم تي براي شهر شود و اين موفقي

بعد از نمايش اين فيلم در سينماهاي جهان، قونيه منفعت زيادي خواهد . ماست
فرهنگ هستند  مند به هها كه عالق  آنةويژ ركز توجه بسياري، بهبرد و شهر ما م

  .“خواهد شد



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٣٨٥

  

 مثنويهاي فارسي، ايتاليايي و اردو زبان كتاب  در اين ديدار، شهردار قونيه نسخه
هاي عشق  موالنا در شعله«ين فيلم ا. موالنا را در اختيار اين كارگردان هندي گذاشت

  .نام خواهد گرفت» الهي
 شود ان كامل موالنا در هند منتشر مي ديوةترجم

 در راجلدي ديوان اين شاعر ايراني  ٢٢ ةزودي ترجم  به»موالنا«مترجم هندي شعرهاي 
  .كند  ميهند منتشر

زبان هندي شهرت   به بخشي از شعرهاي موالناةلطف ترجم  به كه»نويت او ارگين«
  .منتشر كند جلد كامل ديوان موالنا را ٢٢يافته است، اكنون قصد دارد 

موالنا بيش از هر مذهب  ة، ارگين معتقد است، فلسف»هندو« ةگزارش روزنام به
  .ت هند نزديك استسنّ  بهديگري

د موالنا كه روز تولّ  بزرگداشت هشتصدمين سالةد تركيه در حاشي متولّةاين نويسند
  :توسط دانشگاه حيدرآباد هند برگزار شده بود، گفت

”كه آثار  النا نوعي وحدت و انسجام وجود دارد؛ درحاليات مو در تمامي رباعي
 .“اند ديگر شاعران از يكديگر مستقل

  كار هنرمندان هندوستان در دهلي و لندن»پرده از خورشيد بردار«اجراي نمايش 
 ١٨ و ١٧، ١٦ در روزهاي »پرده از خورشيد بردار: مولوي«يه نمايش هندي اولاجراي 
  .رود  ميدر سالن تئاتر برناردشاو لندن روي صحنه)  آبان٢٧ و ٢٦، ٢٥(نوامبر 

، شاعر و عارف بزرگ محمد الدين رابطه ميان موالنا جالل  بهاين نمايشنامه كه
يكي از   بهل موالنا و تبديل شدنشلحظه تحو  بهايراني و شمس تبريزي و همچنين

يني كنت نوشته  و موه كنتپردازد، توسط امريت  ميترين عارفان جهان و تاريخ بزرگ
  .شده و كارگرداني آن را سهيال كاپور بر عهده دارد

ه اين امريت كنت در نوشتن نمايشنامه، تهي  بهموهيني كنت عالوه بر ياري رساندن
  .نمايش را نيز بر عهده گرفته است

يه اين نمايش در لندن را موهيني كنت و گوالم كنت با همكاري اولبرگزاري اجراي 
  .اع و بنياد ميراث ايران بر عهده دارندمؤسسه هنر سم
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  :بازيگران اين نمايش عبارتند از
، سربا )گوهر خاتون(، پادما داموداران )شمس(، دانش حسين )مولوي(اورون داس 

، )يوسف و رسال الدين(، درو جاگاسيا ) چلپيالدين نخست وزير و حسام(باتاچاريا 
  ). زركوبالدين صالح(ي ، آشيش دارماديكار)سلطان ولد(آشيش پاليوال 

ط جاتيندر سينگ ساخته شده و طراحي لباس آن را آنجو موسيقي اين نمايش توس
ي مولوي و شمس را گيلس چوين، طراحي صحنه را اورون داس، ها مودي، سماع

  .مديريت اجرايي را پامال پراكاش و نورپردازي را ايشوار بر عهده دارد
ي صحنه رفته و با استقبال منتقدان تئاتر در اين نمايش پيش از اين در دهلي رو

  .هند روبرو شده بود
  كشور جهان در همايش موالنا٢٦ موالناپژوه از ٨٠بيش از 
كشور در همايش بزرگداشت  ٢٦  جهان ازة نفر از موالناپژوهان برجست٨٠بيش از 

 .ندد موالنا شركت كردهشتصدمين سال تولّ
العات فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات يس مركز مطئر ـمنفرد  ابوالحسن خلج

  :خبر گفت با اعالم اينـ  اسالمي
نام آثار مولوي   نفر از پژوهشگران، نويسندگان و مترجمان صاحب١٥٦از بين ”
جهان كه هريك اثري مكتوب را درباره موالنا در كارنامه دارند، پس از  در

هاي سازمان فرهنگ  ياز طريق ارسال فراخوان و همكاري رايزن دريافت مقاالت
 نفر در همايش ٨١ كشور جهان، در نهايت ٦٠از  و ارتباطات اسالمي در بيش

 .“كردند المللي بزرگداشت موالنا شركت بين
استادان زبان فارسي و   بزرگداشت موالنا ازةالملل كنگر  بينةيس كميتئر
ان، آلمان، انگلست پژوهان كشورهايي چون آمريكا، فرانسه، يونان، كانادا، مولوي

ژاپن، سوئد،  يوگسالوي، استراليا، مصر، آذربايجان، هند، چين، بلغارستان، سوريه،
  :برد و اضافه كرد تركيه، تونس، ليتوني، ارمنستان و پاكستان نام

بر شركت و حضور اين استادان در همايش بزرگداشت موالنا، بازديد از  عالوه”
ها   همچنين تدارك برنامه مالقات آنفرهنگي در تهران و تبريز و مراكز علمي و
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منظور بحث و تبادل نظر، از  علمي كشورمان ايران به هاي فرهنگي و با شخصيت
 .“بودالملل  كميته بين تاندازهاي جانبي فعالي ديگر چشم
  :خارجي نيز توضيح داد  چگونگي شناسايي و دعوت از ميهمانانةمنفرد دربار

رايزنان خارج از  ه با ارسال فراخوان و ارتباط باماه سال گذشت تالش ما از بهمن”
فارسي و  كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي براي شناسايي استادان زبان

  آماده حضور فرهيختگانيين روزهاپژوهشگران و مترجمان آثار مولوي آغاز شد و ا

 .“رنداند يا تاليفاتي درباره مكتوبات موالنا دا يم كه مترجم آثار مولويبود
  :وي در پايان گفت

ماه در سالن اجالس سران كنفرانس اسالمي  آبان  همايش از ششم و هفتمةبرنام”
دانشگاه تبريز و نهم همين ماه نيز در  در تهران و از هفتم و هشتم آبان در

 .“شهرستان خوي دنبال شد

  در داکا»يعرفان مولو« يشياند  هميبرگزار
 يزني راي با همکاري در آستانه روز بزرگداشت مولو»ه زمانازي ن،يعرفان مولو« شيهما

 سالن  در داکا در محلِّي و انجمن عالمه رومراني اي اسالمي جمهوريفرهنگ
 . بنگالدش برگزار شدي ملّةکمال واقع در موز ايصوف

 علما و ان،ي شامل دانشگاهي که اقشار مختلف از دوستداران مولوناري سمنيدر ا
 رضا ديط حم توسدي مجهللا  از کالمياتيد، پس از تالوت آ حضور داشتنانيفرهنگ
 گروه زبان سياالسالم خان رئ في ساني آقاران،ي از اي اعزاميالملل ني بي قاريگرد  آالجه
 ي کشورمان، صوفي فرهنگزني راي محمد رضا هاشمدي داکا، دکتر سدانشگاه يفارس

 ريگالدش، حسن فرازنده سف کشور بنة برجستانيحمان از علما و صوفالر زانيم
 انجمن سي رئميالکر  دانشگاه داکا، رضاسيکشورمان در بنگالدش، دکتر فائض رئ

  . کردندي در داکا سخنرانيعالمه مولو
برد که پس   ناميا عنوان نابغه  از او به،ي از مولوياالسالم با قرائت اشعار في سدکتر

 ژرف خود ينيب  کالم و جهانها را با نفوذ از هشت قرن هنوز عقل و هوش انسان
  . کرده استريتسخ
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 نمود که يدواري دانشگاه داکا اظهار امي فارسادبيات زبان و ي گروه آموزشسيرئ
  . شده خود نائل گرددنيي تعشياهداف از پ  اجالس بتواند بهنيا

 در ابتدا در راني اي اسالمي جمهور ي فرهنگزني راي محمد رضا هاشمدي سدکتر
مقام   بهستهي شايابي دستي برالي و کسب فضاليعرفا گفت زدودن رذا هدف نييتب
 خي هدف دو روش عمده در تارنيا  بهيابي دستيبرا.  خدا هدف عارفان استفهيخل

 عرفان عاشقانه شناخته يگري و دنهنام عرفان زاهدا  بهيکي بوده که يعرفان اسالم
  .شود يم

 يمکتب گفت، امام محمد غزال از دو کي هرنيي کشورمان در تبي فرهنگزنيرا
 از خداوند تي خوف و خشي عارف مکتب عرفان زاهدانه است که بر مبنانيتر بزرگ

 ي زهدورز،ي کشاضتي بر رليفضا  بهيابي  و دستلي زدودن رذاي برايو. استوار است
 ةبار دري نبوثيحد  راه با استناد بهنيا در يو. کند ي فراوان مدي از گناهان تأکوريو د
 در جهاد اکبر و مبارزه ديمعتقد است فرد عارف و ابد با» اکبر جهاد«و » اصغر هادج«
  .ابدي دست ي عرفانيمدارج عال نفس موفق شود تا بتواند به با

 مسلک ي برجسته، مشهور و صوفخيحمان از مشاالر زاني مي صوفي بعدسخنران
 با نام ي فراوانيا  منطقه ويالملل ني بينارهاي تاکنون در سمشانيکشور بنگالدش بود، ا

اش   شرکت نموده است و مردم بنگالدش او را بخاطر زهد و اخالق حسنهيمولو
  .نديستا يم

 ارزنده و اري که مطالب بسير از سخنان دکتر هاشمن با تشکّاحمالر زاني ميصوف
 )ص(ي در نعت نبي سخنانش اشعارعهي نمود، در طلاني در خصوص موالنا بيعيبد

صحبت   بهتي از جمله عناي عرفان مولويها  از آموزهي برخانيب و سپس بهکرد  قرائت
 اري و مصاحبت با اخيني گفت همنشوالنانقل از م  پرداخت و بهکاني با نينيو همنش

 ستندي ندهي و پسندکوياخالق ن  که متخلق بهيافراد. کند ي مايمي انسان کيخاک را برا
ن با اشاره احمالر زاني ميآقا. معه خطر ناک است جاي علم آنها برارندياگر علم هم فراگ

 تواند ي مي گفت انسان زماني همانند سعدي و شاعراني نغز مولوياشعار و پندها به
 تي بشرياي دنکه ني خدا محو کند و از اي خود را در هستياهللا باشد که هستفةيخل
  . کردفسأ است اظهار تتي معنوي منهاتي مادي مدارج عالمودنيحال پ در
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 سال يگذار نام  داکا با اشاره بهي دانشگاه دولتسي دکتر فائض رئي بعدسخنران
  سازماني و فرهنگي علم،ي سازمان آموزشي از سو»يمولو سال«عنوان  بهميالدي  ٢٠٠٧
 ي معرفي بلند برايها  برداشتن گامليدل  بهزي نراني اي اسالمي، از جمهور)ونسکوي(ملل 
  . و جهان اسالم استراني افتخار اةي مايولو کرد و گفت ميجهان قدردان  بهيمولو

 اني اقشار مختلف مردم جهان داشت و بي تمامازي را ني فائض عرفان مولودکتر
  . بپردازندي افکار مولوقي و تشوغيتبل داشت بر علما و فرزانگان است تا به

و ما  است يلسوفي امروز ورد زبان هر عارف و في ادامه داد، اشعار مولويو
 شتري هرچه بيمعرف  که نسبت بهمي دارفهي وظي و قشر روشنفکر و دانشگاهختگانيفره

  .مينسل جوان تالش کن  بزرگ بهلسوفي شاعر، عارف و فنيا
 انيب ر از حضار به ضمن تشکّزي در داکا ني انجمن عالمه مولوسي رئميالکر رضا

ة  در گستريرفان مولو او پرداخت و نفوذ عنامه ي و زندگي مولوي شعريها يژگيو
  . را از معجزات آن عارف برجسته ذکر کردنيجهان و مخصوصاً مغرب زم

 در فرانكفورت» ين بلخيالد موالنا جالل«ها و افكار  همايش بررسي انديشه
كه يكي از سخنرانان اين همايش ـ  در آلمانايران.ا.جرايزن فرهنگي   ـتيهمايون هم 

  :عنوان كرد بود، در سخناني
چيز جز  خدا گرايش دارد و هيچ درنظر مولوي، انسان موجودي است كه به”

انسان . جوست پژوه و دين دهد؛ زيرا دين او آرامش نمي حضرت حق به قرب
چشم جانش  شود و پرده به كه محجوب مي بدن و با اين تركيبي است از روح و

 .“د كنيكي تا مالقات خدا طي را يكي ها هتواند پلّ شود، مي افكنده مي
  :او در ادامه افزود

آباد دنيا  خراب از ديار دوست آمده و به نگرش موالنا نگرش شخصي است كه”
دهد و هشدارش اين است  ناله سر مي افكنده شده، و مانند ني بريده از نيستان

مولوي، نيمي از ملَك و نيمي  انسان درنظر. خود را ارزان مفروش! كه اي انسان
سوي حق است،  ي، اگر عرفان سير و سلوك آدمي بهدرنظر و. از خاك است

اگزيستانسياليستي مفهوم مدار به ا او انسانمحور اين سير و سلوك، انسان است؛ ام 
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درون  مولوي معتقد است كه در. داند آن نيست و مقصد و مقصود را خدا مي
تواند  آدمي جاني است كه اگر از هوا و نفس پاك و تهي شود، آن انسان مي

 .“فرشتگان همجوار و همنشين شود با
كشورمان در آلمان برگزار  ت رايزني فرهنگيهم سخنران ديگر اين مراسم كه به

هاي عرفان  استاد رشته ايران وة  حكمت و فلسفةسيس مؤسئر ـرضا اعواني  شد، غالم
 . بودـ هاي ايران  دانشگاهةو فلسف

  : مولوي اظهار داشتةاعواني در سخناني دربار
 .“ آن واليت است اهمةفان دو جنبه دارد و جنبعر”

  : سخنان خود گفتةاو در ادام
اي دارد؛ از  ت ويژه انسان اهميةبا فالسفه، نظر آنان دربار براي من در مواجهه”

اوپانيشادها گرفته تا كانت و دكارت و هايدگر، اين مطلب  افالطون و ارسطو و
 است و دست كم براي من، ساير انسان چيست، مهم ةكه ديدگاه اينان دربار

ها از  عنوان مثال، يوناني به. گيرند مي مسائل در جنب و فرع اين موضوع قرار
و » فنومنال «ةدوگون انسان را به» كانت «كردند و حيوان ناطق تعبير مي انسان به

 نظر ةانسان فنومنال يا پديداري در حوز كرد و معتقد بود كه تقسيم مي» نومنال«
 عمل ةاست كه در عرص» نومنال «حقيقت ندارد و اين صرفا انسان راهي به

تاريخي و انساني كه  انسان نيز به» هگل«چيزهايي دست يابد و  تواند به مي
صرفا انسان  ا براي او،خودآگاهي و آگاهي برسد، اعتقاد داشت؛ ام تواند به مي

  ندارد و دراي از خودآگاهي غربي مطرح بود و معتقد بود انسان شرقي بهره

 .“خود سير خودآگاهي را در هند و چين ناقص ذكر كرد»  تاريخةفلسف«كتاب 
  :اعواني افزود

”زادن دارد؛ فيزيكي و معنوي؛ ةانسان دو مرحل ا در ديدگاه اسالمي و عرفاني،ام 
ا هياَيٰۤ«: كنند حيات دعوت مي  شما را به)ص(فرمايد كه پيامبر اكرم  ميقرآنفلذا 

اي «، يعني ١»مكُيِيحا يم ِلمكُ اعا دذَ ِاِلوسلرلِ  وِهلّٰا ِلوبيِجتا اسونمٰا نيِذالَّ
                                                   

 .٢٤ آيه ،)٨(سورة انفال   .1
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كه شما را  آورندگان دعوت خدا و رسول را اجابت كنيد، زماني ايمان
زنده  )ص(مگر مخاطبان پيامبر. »سازد خوانند كه شما را زنده مي موضوعي مي به

اهري داشتند، پس مراد اين است كه حيات معنوي نيز نبودند؛ آنان كه حيات ظ
 .“دارد و اصل نيز با آن است وجود

 مسائل ةهاي مولوي را دربار ديدگاه  سخنان خود،ةاين پژوهشگر فلسفه در ادام
  :داشت بشر و جامعه شرح داد و اظهار مختلف مربوطه به

 ن حيات فيزيكي وي انسان، كه هماةمتأسفانه علوم امروز حداكثر با حيات اولي”

شوند و   حيات معنوي وارد نميةحوز باشد، سروكار دارند و بسياري اصوال به
 .“گويند، سخناني رسا و كامل ندارند باره سخن مي هم كه در اين ها آن

جنگ و صلح از «: با عنوان ، شهرام پازوكي بود، كه»همايش مولوي«سخنران آخر 
 :سخن گفت» شمشير كشتن بي«: ضوعذيل مو» منظر عرفاني در مثنوي معنوي

داستان خدو «: مثنوي با عنوان داستان مندرج در دفتر اول پازوكي با اشاره به”
كه جمله عقل و  )ع(اي علي«:  و تحت قالب)ع(انداختن خصم بر روي علي

در مخاصمه  المالس علي عليه: ، عنوان كرد»اي چه ديده اي واگو از آن هشم/اي ديده
كند،  سره يابد و قصد دارد كار او را يك ط ميرب، زماني كه بر او تسلّپهلوان ع با

العمل  ا در مقابل عكساندازد؛ ام دشمنش بر روي مبارك آن جناب خدو مي
هالكت  جاي تعجيل در به الم بهالس بلي علي عليه. ماند مي حضرت مبهوت

. گردد ازميزند و ب شود و در ميدان نبرد چرخ مي مي رساندن وي، از او دور
ت بود، از ايشان علّ» بن عبدود عمرو«دشمنش كه برابر برخي روايات 

شان از  چون هدف فرمايند، قيان ميشود و موالي متّ شان را جويا مي حركت
 خواستند از سر خشم وي را هالكت رساندن وي صرفا رضاي خدا بود و مي به

عبارتي  د و بهشو خصم مجذوب ايشان مي. اند نكشند، دست از كار كشيده
 .“شود مي شمشير كشته بي

فرد موالي متقيان علي  هاي منحصر به خصائل و ويژگي پازوكي با اشاره به
حريت و ديگر  ت، شجاعت، حاجب بودن،مرو: الم از ديدگاه مولوي نظيرالس عليه

  :هاي ايشان، اظهار داشت ويژگي
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معيار و ميزان است و  ، درنظر مولوي)ع( موال عليةبعد جاذبه و نيز بعد دافع”
 .“سازد حق را از باطل جدا مي

  در فرهنگسراي نياوران» شبي با موالنا«مراسم 
سال جهاني موالنا و روز بزرگداشت سازمان ملل  مناسبت به» شبي با موالنا« مراسم

 .برگزار شدتهران نياوران   در فرهنگسرايدر آبان ماه سالجاريحد متّ
ي مصطٰف ين كزازي، احمد جاللي،الد جالل اي، مير قمشهدر اين مراسم، حسين الهي 

تانيگوچي   و يونكوـ حد در ايران مقيم سازمان ملل متّةنمايند ـاي، كنوت استبي  بادكوبه
موالنا و  «و» صلح در اشعار موالنا« با موضوع ـ سرپرست نمايندگي يونسكو در ايران ـ

 قابل اعتناي اين همايش سخنان  از جمله سخنانسخنراني كردند» پيام صلح جهاني
  :هاي ايران بود كه گفت  استاد برجسته دانشگاهكزازيدكتر 
  .“نيست سازمان ملل و يونسكو نيازي با شناخت موالنا به”
 هيجري در ن» موالنايها شهي افکار و انديبازتاب جهان« شي همايبرگزار

موزش و مطالعات  مرکز پژوهش در آي با همکارهيجري در نراني اي فرهنگيزنيرا
 . کرد» موالنايها شهي افکار و انديبازتاب جهان« شي همايبرگزار  اقدام به،ياسالم

حد  ملل متّي فرهنگي سازمان علمي از سويالدي م٢٠٠٧ سال يگذار نام با توجه به
 شي هماني اي شمسي هجر١٣٨٦  مهري،عنوان سال بزرگداشت مولو  به»ونسکوي«
 ان،ي استادان دانشگاه، دانشجو،ي و فرهنگي علمياه  از شخصيتيحضور جمع با

» الگيوني« تأتر دانشگاه فدرال الگوس معروف بهيف در سالن آم… ودياصحاب جرا
  (UNILAG).برپا شد
 در راني اي اسالمي جمهوري فرهنگزني راياري مراسم دکتر عباس بختني ادر

 يهدف از برگزار»  موالنايجهانافکار و بازتاب  «شي سخنران همانيعنوان اول  بههيجرين
اهل فرهنگ و قلم   بهيراني نامدار السوفي و فرف شاعر، عاي را معرفيناري سمنيچن
  : کشور عنوان کرد و اظهار داشتنيا

اگر تنها . شمار آورد  و محدود بهژهي وي دانشةنديتوان نما  را نمييمولو”
راه صواب   کار بهني در ان،ي عالم دايرخ  مواي لسوفي فاي ميشاعرش بنام
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 در مقام ي داشته و گاه حتّي وافبهره علوم ني اشتري از بکه ني با ارايز. ميا نرفته
 يها  شعر، گامقالبها در   اغلب آنلي و تکميگر در نوساز  معجزهياستاد
 و ذوق ي روح متعالراي زست،ي نها ني از اکي چي هييتنها ا به برداشته، امياساس

 .“ متداول نگنجدي قالبچيجب شده تا در ه ژرف مونشيسرشار، ب
 موالنا ي معنوامي پنيتر مهم  سخنان خود با اشاره بهاني در پاياري عباس بختدکتر

  :اظهار داشت
 ،يي جويتوان آشت  موالنا ميي فکرستميس در»  عدم خشونتةشياند «يبا بررس”

 اني آدميدار نيمراتب د امور، قائل بودن به  بهستني نگري انسان،يمدارا طلب
و مراتب )  و شباني در داستان موسي و تجربتي معرفتيها يدار نيد اشاره به با(

 را اني ادي وحدت متعالشةي، اند)کي در خانة تارلي فليتمث (يفهم انسان
 کرد دي جهان پرآشوب معاصر دانست و تأکي موالنا براي معنوامي پنيتر مهم

 کننده پژوهشگران در مطالعات ياريتواند   ميايقضا  بهي و کالن نگرينگاه عرفان
 .“ باشدي اقه فرنيب

 هيحاد اتّةنديو نما» ونگارد «راالنتشاري روزنامه کثري سردب»ماشونيکوال ان «الحاج
 يعنوان سخنران بعد عهده داشت به  مذکور را بهشي همااستي که رهيجري نرانيسردب

 بزرگداشت يا جهت برگزار.ا. سفارت جي فرهنگيزني از راير و قدردانضمن تشکّ
 و »ي محمد رومنيالد موالنا جالل «يراني بزرگ ابي و شاعر و ادلسوفيعارف، ف

  : گفتيا هيجريفرهنگ دوستان ن  او بهيها شهي افکار و انديمعرف
 محمد نيالد  بزرگ مانند موالنا جاللي که دانشمندانني از اميخدا را شاکر”

 ني با نام او مزونسکوي يرند که امسال از سو مسلمانان وجود داانيم  دريروم
 دانشمندپرور و ،ي علمينيي اسالم، آني مبني که ددهد  نشان مينيا. شده است

معنا بود  ي بيها  جنگري که جهان درگي زمانش،ي قرن پهشت است ويشگيهم
 کرده است تي را تربي شخصيتنيبرد، چن سر مي ه بيي قرون وسطايکيو در تار
. دانند کنند و او را از خود مي وجود او افتخار مي  بهزيها ن ين غرباکنو که هم
 موالنا ي و ادبي عرفان،ي علمگاهي مهم اذعان داشت که جاني بر ادي بانيابنابر
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 اسالم در عصر حاضر ني مبني و دي فارسادبيات زبان و يازهاي از امتيکي
 .“باشد مي

 کالج ي و زبان عربياسالم گروه مطالعات سي رئ»ي اجانعيعبدالسم «دکتر
يها شي و گراي فلسفيها شهي و اندنامه يزندگ« خود با عنوان ة در مقالزي ننيانصارالد 

 و فرهنگ خي تاري شعراني از مشهورتريکي ي فکريها شي گرايبررس به» عارفانه موالنا
  : پرداخت و گفتي اسالمرانيا

 ي ابعاد مختلفي زبان داراي شاعر معروف فارسيالدين محمد روم موالنا جالل”
 دارد و ي شاعر بزرگ شهرت جهانني ايشعرها.  اسالم استخيدر فرهنگ و تار

 کاي متحده آمراالتي اشعار در اني اشعار او جزو پرفروش ترري چند سال اخيط
 .“بوده است

 ي و پژوهش در مطالعات اسالمقيس مرکز تحق و مؤسري مد»في لطمانيسل «دکتر
» ها، آرمان و آثار موالنا شهياند« خود با عنوان ة در خصوص مقالين بعدعنوان سخنرا به

  :گفت
 رواج ي مناظره و جدل علمشمنداني علما و اندانيم  دريدر قرن هفتم هجر”

 که بدون يطور  بود بهيني هر عالم و دانشمند ديها يژگي مهم از ونيا. داشت
و » معتزله«کتب عمده درآن زمان دو م. شد آن مورد احترام مردم واقع نمي

 ،ي مذهبيها تي و واقعقي همه حقاةدرآن عصر دربار.  وجود داشت»ياشعر«
 تي با قابليني دقتي هر حق رداي و يقبول. گرفت بحث و مناظره صورت مي

طور خالصه، تفکر و   ارتباط داشت؛ بهي تعقليها  آن در طرحشيدرک و گنجا
 يها  و انگاشتهدي عقاي نفاي اثبات و ياها بر  همه بحثاري مع،ي منطقيها شهياند
 چون يا  برجستهيها دور شخصيت آن زمان، مسلمانان به در.  بودينيد
 ي و خداشناسي فلسفيها  رسالهي برا»ي غزالديابوحم« و »يابوالحسن اشعر«

 يشي با گرايعنوان عارف  بهيالدين محمد روم آن هنگام، جالل در. دندز حلقه مي
 .“عرصه وجود گذاشت  پا بهدتريجد

ق پس از مالقات با شمس  ه ٦٤٢ موالنا در سال يدگرگون  سپس بهماني سلدکتر
  : اشاره کرد و گفتيزيتبر
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 ي عالقه وافريزيشمس تبر.  که با شمس مالقات کردني نشد تا امي روم حکريپ”
 روز بدون ٤٠مدت  بهي داشت و نقل است که زمان)ع(تيب  و اهل)ص( اکرمامبريپ به
موالنا معتقد بود که انسان .  نشدي درد گرسنگچي کرد و متحمل هيا سپرغذ

 حواس يباشد و کنجکاو  ميزي ني حواس درونيگانه دارا عالوه بر حواس پنج
گانه   درکنار حواس پنجگريعبارت د به.  استشتري بيروني از حواس بيدرون

 چون طال يدوم مانند مس و يباشند که اول  مييگانه درون  حواس پنج،يرونيب
ص و خبره است چگونه مس را  آن، متخصّداري که خري بازاردراست، لذا 

 ي موضوعاتدني ديي است که اگر ما توانادهي عقنيخرد؟ موالنا بر ا  طال مييجا به
او . باشد  نميعهي بر عدم وجود ماوراءالطبلي دلمي را نداريفراتر از تجارب ظاهر

 باعث ني است و ايت جسمان علّيدارا معتقد است که عقل و هوش نيهمچن
 از »ي ندوي علديس«.  استيکيشود و منزلگاه آن تار  شک و شبهه ميجاديا

 ي در علوم فکريا العاده  فوقنشيتواند از ب  ميلسوفيکند که ف  نقل مييمولو
ترک   را بهلسوفانيموالنا، ف.  از درون خود خبر نداشته باشديبرخوردار باشد ول

 .“ کرده بودتي وصيني دقتي کاشت حقي فلسفه برايريادگي و ميل تعيها وهيش

   خانة هنرمندان ايران»موالنا و كودك و نوجوان«همايش 
 كه از تاريخ هفدهم »كودك و نوجوان موالنا و« ةروز براساس اين خبر، در همايش پنج

سيقي، شود، ضمن اجراي مو برگزار مي  هنرمندانة خانتا بيست و دوم آذرماه در محلِّ
نمايش گذاشته  موضوعيت موالنا به هايي نيز با تئاتر و برپايي نمايشگاه كتاب، پانل

 .خواهند شد
منظور پربارتركردن اين همايش  به ،»موالنا و كودك و نوجوان« دبير همايش ةبه گفت

 كودك و نوجوان توأم خواهد بود، ادبيات ةاي بويژه از حوز كه با حضور افراد برجسته
 »شوراي كتاب كودك « و»زنان هنرمند بنياد«، »انجمن تصويرگران«ني با مشارك فراخوا

موضوعيت  المللي تصويرگري با بين ةبراي برگزاري جشنوار) برگزاركنندگان همايش(
 .ه شده استتهي ت پنج حكايت از اين شاعر شهير و با محوري»موالنا«
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مردي كه «: هاي  عنوانبا مثنوي معنويبراساس اين فراخوان، پنج حكايت از 
، »خانه فيل در تاريك «،»اشان چيني و رومينقّ«، »خواست زبان حيوانان را بياموزد مي
دوزبان  انتخاب و به ، از ميان آثار موالنا»كش مسجد مهمان« و »شغال و خم رنگرزي«

صورت تمايل  اند، تا تصويرگران سراسر دنيا در فارسي و انگليسي منعكس شده
 .ها بپردازند ي آنتصويرگر به

ت موضوعي  همچنين از برگزاري نمايشگاه تصويرگري با دبير اين همايشمعتمدي
  :ماه خبر داد و گفت  آبان٢٧موالنا در فرهنگسراي نياوران در تاريخ 

 تصويرگري ةنمايشگاه تمام تصاوير حاصل از مشاركت هنرمندان در مسابق اين”
 .“هد شدحكايت موالنا را شامل خوا براساس پنج

، سه گالري مثنويبرتر پنج حكايت  المللي از آثار زمان با برگزاري نمايشگاه بين هم
خوشنويسي « آثار موالنا، ةدربار» تصويرگري كودكان و نوجوانان«موضوعيت  نيز با

  تصويرگران ايراني در محلّ»تصويري حكايات« براساس شعرهاي موالنا و »بزرگساالن
  .شود مي هنرمندان برگزار ةخان

 كودكان و نوجوانان ادبياتپژوهشي   تاريخةسمؤس همچنين سايت ايرانك وابسته به
ال هاي فع الكترونيكي و سايت اتمعرفي مجلّ  به»موالنا و كودك و نوجوان «در همايش

  .پرداخت ت موالنا براي كودكان و نوجوانان خواهدموضوعي با
  بزرگداشت موالنا در باكوةهفت

آذربايجان، كانون شاعران و  والنا از سوي وزارت فرهنگ جمهوريبزرگداشت م
. برگزار خواهد شد نويسندگان اين جمهوري و چندين نهاد فرهنگي و هنري ديگر

 .داشت  اكتبر ادامه خواهد٢٥شود و تا   اكتبر آغاز مي٢١ موالنا از ةهفت
ار هنري در مقاالت و آث د موالنا،مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولّ به
 .اند رسيده دفتر برگزاري بزرگداشت  به…هاي شعر، داستان و زمينه

ايراني و آذربايجاني در اين  اشي مشترك هنرمندانهمچنين قرار است نمايشگاه نقّ
ت برگزار شودمد. 

 .موالنا اعالم شده است هاي بزرگداشت برگزاري رقص سماع نيز از ديگر برنامه
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  لطفي با اشعاري از موالنا در لندنبداهه خواني محمد رضا 
شوند تا صدايشان در  مي  راهي انگلستانبزوديحلم  رضا لطفي با محمد قوي محمد

ين الد سال تولد موالنا جالل اجرايي بداهه در هشتصدمين لندن با ـتاالر ملکه اليزابت 
 .محمد رومي، بپيچد

تيرماه كنسرتي  ةگشته و نيمايران باز رضا لطفي كه از حدود دوسال پيش به محمد
 .برد مي انگلستان  خود را به٨٦را در تهران عرضه كرد، دومين اجراي سال 

هاي مولوي تفال زند تا  مثنوي بار به خواهد اين  مي» دوستة قلندرانةقصّ«خوان  تك
 .کند اش حلم با نوازندگي تنبک و دف، همراهي قوي

توسط بنياد ميراث ايران در لندن ـ  ٢٠٠٧ اکتبر ٢٨ ـماه جاري  اين اجرا ششم آبان
 .اجرا شد »نوا«و گروه هنري 

   شعرهاي موالناة از ترجم»كولمن باركس«جلدي ١٨ ةمجموع
هزار جلد  ٧٥٠ شعرهاي موالنا بيش ازة از ترجم»كولمن باركس«جلدي ١٨ ةمجموع

مناسبت  به سوي جان پلي به، موالنانام  فروش داشته و جديدترين كتاب او به
 .د اين شاعر و عارف ايراني منتشر شده استهشتصدمين سال تولّ

او . پايان موالنا سخن گفت هاي بي ت جذابيةوگويي دربار ساله در گفت ٧٠باركس
ا با اين وجود توانسته تواند صحبت كند، ام زبان فارسي نمي كه به  اينةدربار ابتدا

  :موالنا را ترجمه كند، گفت شعرهاي
هاي بركلي و  دانشگاه در اگرچه. شناختم سالگي موالنا را نمي ٣٩من تا قبل از ”

شاعر صوفي  ا هرگز نام بزرگترينكاروليناي شمالي تحصيالت ادبي داشتم؛ ام
 .“تاريخ را نشنيده بودم

  :او افزود
”يادگيري زبان فارسي كمي نااميدكننده بود؛  تنبل بودنم، ه بهدر آن سن و با توج

 ةدانشمندان در قيد حيات براي ترجم هاي دانشگاهي و نيز ترجمه بنابراين به
سعي كردم تا حد ممكن،  لغت تكيه كردم و از طريق زبان انگليسي لغت به
تا بتوانم  كنند، ذهنم خطور مي دار تصاويري باشم كه از دل لغات به امانت
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 ا سعي نكردم جوهرام. فهمم، انتقال دهم اطالعات معنوي را كه از تصاوير مي
 شعر آزاد آمريكايي ترجمه موسيقيايي زبان فارسي را بياموزم و شعر موالنا را به

 .“كردم
  :شود، گفت شامل حال او نمي كه با اين حساب، عنوان مترجم  اينةباركس دربار

را از زبان مبدأ  نامند؛ يعني يك نفر آن  دوم مية ترجم،اين كار را اغلب”
مرحله، شعرها را  د و سپس فرد ديگري در آنگردان لغت برمي   به لغتةترجم به
 .“كند زبان انگليسي ترجمه مي به

از او و چه ميزان ديگر از آن  اين پرسش كه چقدر از اين شعرها باركس در پاسخ به
  :موالنا هستند، گفت

ا موالنا انسان شعرها تأثير داشته است؛ ام  من در نوع نگاهم بهةمطمئنا تجرب”
بنابراين شايد نوعي تحريف در شعرها   بود كه من نيستم؛فرهيخته و بادانشي

 .“ايجاد شده باشد
  :كند، اظهار كرد برگزار مي  جلساتي كه براي خواندن شعرهاي موالناةوي دربار

اي  دلشاد و سرزنده  انسان،ت اين باشد كه موالنا در زمان حياتكنم علّ فكر مي”
بودن كافي  گويد، همين كه داراي شعور و بدن سالم باشي، براي شاد او مي. بود

 .“داشتند ري مانند موالنا نيز تفكّ»اميلي ديكنسون« و »ويتمن«نظر من،  به. است
شاعري عالقه دارند كه  باركس جالب بودن اين مسأله را كه بسياري از مردم به

  :گويد مي باره پذيرد و در اين ق دارد، ميهشتصد سال پيش تعلّ به
”با  دنبال فردي هاي طوالني به ما مدت. فهمم ت آن را نميا من دقيقا علّبله، ام

 همين دليل است كه مردم اشتياق فراواني به. نگاه شورانگيز و انساني بالغ بوديم

كند كه ما  اي از جهان را براي ما باز مي براي شعرهاي او دارند؛ چون او زاويه
يعني . انگيز نيز هست ا در عين حال غمام. دنبال يك راوي بوديم آن به براي
 .“مان هاي داستان زندگي ةانگيزي دانست در لحظه لحظ شور غم توان آن را مي

موالنا از اديان مختلف هستند،  كه طرفداران فراوان  اينةي باركس همچنين درباره
  :نيكل، گفتفرانسيسكو كرو  سانةروزنام به
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. او فراتر از مكتب مذهبي بود. دانند  مرزهاي ميان اديان ميةگشايند موالنا را”
ها  ت، يهوديت يا هندوها يا بوداييكنيد ميان اسالم، مسيحي فكر مي گويد، اگر مي

گونه كه در جهان  تان و آن تان و عشق خودتان، قلب شكافي است؛ پس ميان
 .“كنيد مي كنيد، شكاف ايجاد زندگي مي

  :روح هستند، گفت اش كه شعرهاي موالنا غذاي باركس در توضيح اين گفته
 هاي ، كالس ميالدي١٩٧٦ شعرهاي موالنا را شروع كردم، سال ةكه ترجم زماني”

سه كالس در روز، كمي براي من زياد بود و وقتم را . درس زيادي داشتم
رفتم تا  مي) لت جورجياايا(در آتنز » آبي ةپرند«رستوران  ا بهام. گرفت مي

كردم  سعي مي. را بخوانم) هاي دانشگاهي ترجمه (هاي شعرهاي موالنا ترجمه
. ر بودداد كه فراتر از تصو من مي عميقي به ها را بازنويسي كنم و اين آرامش آن

 .“ روح، همين استةمنظور من از تغذي
اش ايجاد  راتي در زندگيموالنا، چه تغيي كه با غرق كردن خود در آثار  اينةاو دربار

  :شده است، گفت
 شعرهاي موالنا نبود، هرگز ةام كه اگر ترجم آورده دست هاي زيادي به دوست”

تر شوم و ديگر احساس جنون  كمك كرد تا آرام من افتاد و اين به فاق نمياين اتّ
من داده  نوعي بخشش و هديه به كنم احساس مي. و بلندپروازي نداشته باشم

 .“شده است
وگو دربارة شناختش از مردم ايران با توجه  اين مترجم در بخشي از اين گفت

هاي بزرگي ياد كرد كه  عنوان انسان ها به ها، از ايراني ميان آن ت درمد حضور طوالني به
  .خوانند خندند و زياد مي اند، زياد مي كرده مانند انديشمندان فرانسوي، تحصيل

 کنند ي ميرسازيا تصو شمس رغزلياتهنرمند پنجاه 
 هنرمند ٥٠ يد موالنا با همکار سال تولّنيمناسبت هشتصدم  شمس بهواني دغزليات

 .دشو ي و منتشر ميرسازمصوايران اش در فرهنگستان هنر نقّ
  : پروژه گفتني اي هنرري دبيني حسيمهد
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 ٥٠ فرهنگستان هنر، از ري دکتر بهمن نامور مطلق، دبشنهاديپ  بهشيدو سال پ”
 مي کرديهمکار  شمس دعوت بهواني دغزليات يرساز مصوياش براهنرمند نقّ
  .“شدفرهنگستان انجام   و ارسال آثار بهيآور  کار جمعسال کي در نو پس از آ

  : افزوديزي شمس تبرغزليات ة مجموعيساز ري تصوةوي در مورد شيو
 هنرمندان اري در اختي کدکنيعي دکتر شفحيتصح  را به شمسوانيد از يا نسخه”

 غزليات از يکي يسازر خود کار مصوي شخصةقيسل  و هر هنرمند بنا بهميگذاشت
اند   انجام دادهند دو هنرمزي را نغزليات از يکي يکار نگارگر. عهده گرفت را بر
  .“ غزل پرداخته استکي ريتصو  خود بهلي تخةچيهنرمند از در و هر

 في تازه توصي شمس را اقدامغزلياتر  مصوة استاد دانشگاه انتشار مجموعنيا
  :کرد و گفت

 زي نيساز ري عالوه بر کتابت، تصوي اشعار بزرگان ادب فارسيدر گذشته رو”
 سال گذشته فقط و فقط ٨٠٠ ي شمس طغزلياتا در مورد ام. انجام شده است

حساب   نو بهي اقدامزي نحاضر واني ديرساز مصونيکتابت انجام گرفته، بنابرا
  .“ديآ يم

 حي اثر تصرني در اي و انتزاعي هندو،يگوراتي فيها کارکرد سبک  با اشاره بهينيحس
  :کرد
 يساز ر در عرصه مصوعي بدي غزليات شمس حرکتيسازري تصوگري دياز منظر”

.  استيت سنّيسي مدرن و خوشنوياش از نقّيقياست، چرا که کار انجام شده تلف
  .“شد ي انجام ميتروش سنّ  بهوو کتابت هرد يساز ر در گذشته مصوکه نيحال ا

 را از عوامل کي مضمون و تکن،غزليات آزاد بودن هنرمندان در انتخاب اني در پايو
 .برد  اثر نامني اتيفي کءر در ارتقاموثّ

  تركيه برگزار شدايران وسمينار شارح آثار موالنا در
زبان تركي كه در تهران  ار موالنا بهشارح آث» عبدالباقي گولپينارلي«سمينار برپايي پس از 

قان و اساتيد فارسي و ترك، مين سمينار اين ايران شناس با حضور محقّبرگزار شد، دو
 .در تركيه برگزار شد
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 ٢٥اي آثار موالنا در روزهاي  شارح تركيه» عبدالباقي گولپينارلي«سمينار بزرگداشت 
 . مهر در استامبول برگزار شد٢٦و 

خصوص   توافقي بود كه با وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه دراين سمينار طي
  .انجام شده بود» عبدالباقي گولپينارلي«نام  بزرگداشت يكي از شارحان موالنا به

او كه حدود . عبدالباقي گورپينارلي، يكي از ايران شناسان شيعه بزرگ تركيه است
وي با ترجمه آثار . استفرهنگ ايراني كرده   سال پيش فوت كرده، خدمت بزرگي به٣٠

 حكيم، رباعياتار،  عطّةنام الهي و الطير منطقتركي، مثل  بزرگ و برجسته فارسي به
في عرفان  سهم بسزايي در معر،البالغه نهج و قرآن شبستري و راز گلشن حافظ، ديوان

ع داشته استايران و تشي. 
دو سيمينار در ايران صورت  همايش بزرگداشت عبدالباقي گورپينارلي، قرار بود به

 مركزي دانشگاه تهران در ةسمينار نخست با همكاري كتابخان. دوو تركيه برگزار ش
 مركزي دانشگاه تهران و با حضور ةامه اميني كتابخان تير در تاالر عل٥ّ و ٤روزهاي 

و اساتيد ايران و تركيه » خانم آسين چلبي«مين نسل از فرزندان موالنا، بيست و دو
 .شدبرگزار 
 نفر از اساتيد زبان ١٣ دولتي بايزيد با حضور ةم اين سمينار در كتابخان دوةبرنام

هاي تركيه و با پيام مشاور فرهنگي وزارت تركيه و  ف دانشگاهفارسي، تاريخ و تصو
از ايران دكتر محمود عابدي، استاد دانشگاه . معاونت فرهنگي وزارت ارشاد افتتاح شد

وتي استاد دانشگاه آزاد مشهد كه شرح و توصيف نيكلسون را م، حسن الهتربيت معلّ
شناس و عضو فرهنگستان زبان و  علي اشرف صادقي زبان دكتردر تهران چاپ كرده، 

توفيق سبحاني استاد دانشگاه پيام نور و مترجم آثار  دكترادب فارسي و همچنين 
 .ن مراسم حضور داشتند نوشته، در ايمثنويعبدالباقي از جمله شرحي كه عبدالباقي بر 

ايران  مركز ميراث مكتوب ،كه امسال سال بزرگداشت موالناست اين ه بهبا توج
عنوان يك مركز پژوهشي تصميم گرفت در راستاي مراسم بزرگداشت بزرگان، اين  به

 .يك ايران شناس ترك اختصاص دهد سمينار را به
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اين بود كه سخنرانان ايراني م كه در تركيه برگزار شديكي از امتيازات سمينار دو ،
عنوان شارح ايراني آثار موالنا با عبدالباقي گولپينارلي  الزمان فروزانفر به مقايسه بديع به
 .عنوان شارح تركي آثار وي، پرداختند به

  زبان روسي ترجمه شد مثنوي معنوي به
كه اين كتاب برگردان  .زبان روسي ترجمه شد  در سال موالنا بهمثنوي معنويدفتر اول 

همزمان  امسال ،آغاز شدهميالدي  ٢٠٠٤ط گروهي از مترجمين روسيه از سال توس
  .پايان رسيده است د موالنا، كار ترجمه دفتر اول آن بههشتصدمين سال تولّبرپايي  با

دفتر اول اين مجموعه كه با پشتيباني رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي 
 و ادبياتيده است با هدف انتقال مفاهيم عرفان و مقاصد چاپ رس ايران در مسكو به

  .نياز جامعه فرهنگي و دانشگاهي روسيه و روسي زبانان ترجمه شده است گويي به پاسخ
 جهاني كتاب سال اين كتاب در پانزدهمين دوره ةبراساس گزارش دبيرخانه جايز

  .اين جايزه شركت داده شده است
  رواتي منتشر شدزبان ك منتخب آثار موالنا به

نامه، نقد آثار و منتخب اشعار   ايران در زاگرب؛ زندگي.ا. جاز سوي رايزني فرهنگي
  .زبان كرواتي منتشر شد  بهمثنويمولوي از شش دفتر 

ط انجمن فرهنگي، هنري  فرهنگي بهار كه توسة آثار در مجلّةاين مجموع
  .شود، انتشار يافته است  اداره مي»پرود پره«

ارت ط وز فرهنگي مذهبي توسةعنوان برترين مجلّ  سال گذشته بهبهار ةماهنام
  .فرهنگ كرواسي معرفي شده بود

زاده رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در زاگرب ضمن  د احسان قاضيسي
آثار مولوي تاكنون در كشور كرواسي شناخت زيادي  اين موضوع كه نسبت به اشاره به

  :وجود نداشته است، افزود
با همكاري و پشتيباني رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و انجمن ”

نامه،   منسجمي شامل زندگيةمناسبت روز موالنا مجموع  به»پرود پره«فرهنگي 
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تحليل و بررسي آثار مولوي در قالب مصاحبه و مقاله و همچنين ترجمه منتخب 
  .“ نسخه چاپ شده است٢٠٠٠در تيراژ اشعار مولوي 

  : دادوي ادامه
ي و هنري كرواسي ارسال اين آثار براي تمام مراكز دولتي، فرهنگي، دانشگاه”

  .“خواهد شد
  :زاده افزود قاضي

جهت شناخت بيشتر  هاي ديگري در رايزني فرهنگي ايران در زاگرب برنامه”
مردم كرواسي در دست تهيه و اقدام دارد و ضروري است با تالش و جدت ي

مردم ديگر  عنوان افتخار ادبي ايران زمين به ارف ايراني بهبيشتري اين شاعر و ع
  .“كشورها معرفي گردد

هاي فرهنگي   جمعي از چهرهبهار ةه و ترجمه مطالب ويژه موالنا در مجلّدر تهي
فرهنگ ايراني همانند سمير بگلوروويچ، عزرا ابجيچ نوايي،  مندان به كرواسي و عالقه

  .د اماموويچ و اروين جاهيچ همكاري كردنداليف شفاك، رشيد حفيظوويچ، ولي
 تصويرگر مشهور ايراني استفاده »پرويز تناولي«در تصاوير منتشره مجله بهار از آثار 

  .شده است
ط يونسكو  توسنام روز موالنا هشتصدمين زادروز مولوي، شاعر و عارف ايراني به

  .گذاري شده است نام
  شد ربرگزا »موالناحافظ و « نشست ادبي

همزمان با برگزاري مراسم بزرگداشت موالنا  » موالنا در حافظيجستجو« نشست
کتاب   در شهريمشاه خرنيشناس و بهاءالد  محمد حقي علان،يدي حمديحضور سع با

  .برگزار شدتهران 
  : گفتانيدي حمدي نشست سعني ايدر ابتدا

اشعار موالنا  از ي سهراب سپهري حتّاياغلب شاعران معاصر چون نادر نادرپور ”
توان   افراد ميني اار شاعر را در آثني اي شعري که ردپايطور اند؛ به الهام گرفته
  .“مشاهده کرد
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  : افزوديو
 يا  گستردهة واژگانش در غزل دامني است که حتّي شاعري واقعيمعنا موالنا به”

از  ي که واژگانييرود؛ تا جا  ميشي پي فارسيها  فراتر از گونهيدارد و گاه حتّ
 ي واتي اباساساً.  در اشعار او قابل مشاهده است…هرات، خراسان و

.  امتزاج برخوردار استيژگيبرد از و کارمي  که بهيباتيآهنگ و ترک خوش
 باتي ترکني ايريکارگ هاندازه او در ب  که بهافتي را يتوان شاعر  نمينيبنابرا

 دارد لي پتانسي فارس که زبانييموالنا در قرن هفتم تا جا. شهامت داشته باشد
  .“پردازد  ميباتيساخت ترک به

  : کردحي تصرانيديحم
 اساساً. رديگ کار مي  است که در غزل بهيع موالنا تنوي شعريها يژگي از ويکي”

ميمي تقسي و درونيرونيدوگونه ب ع بهتنو  ا هرچه در شعر موالنا جلوتر شود ام
 ني مضامفيط.  استافتهي دو گونه دستهر  که او بهميابي ي درمميرو مي
 که در شعر يطور  تنوع، مبسوط است بهنيهمواسطه   بهزي موالنا نيها غزل

 مختلف يها  در ارتباط با گوشهييها ها چون غزل موالنا شاهد انواع غزل
ه البتّ. مي و مدح هستهينامه، بهار  غزل جشندانه،ي غزل عه،ي غزل مرث،يقيموس

  .“ وقت نپرداختاني دربارشيستا  بهينيموالنا هرگز جز رجال د
 است رييحال تغ  مخاطب در اشعار موالنا همواره درکه ني ااني با بيق ادب محقّنيا

  :ادامه داد
سمت مخاطب خاص و گاه مخاطب عام   سخن موالنا در شعر گاه بهيرو”

 شود که در زمان او ي تلقّي وي برايا تواند شاخصه  ميزي ننيا. کند حرکت مي
  .“ استدهي امر مبادرت ورزنيا  بهيکمتر شاعر

 با اشعار اسي حافظ در قيها  غزليها يژگي درباره ويمشاه خرني بهاءالدسپس
  :موالنا خاطرنشان کرد

توان جزء   که آن را ميمي در غزل حافظ روبرو هستييع معنا تنويما با نوع”
عنوان   بهتوان از حافظ و موالنا  مييطور کلّ به.  او محسوب کردي شعرصهيخص
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 دو موج ني در شعر ايي معنايعر و تنو تکثّرايز کرد ادي ستي سورئاليهنرمندان
  .“پردازند  شعر ميشيسرا  بر ناخودآگاه خود بههي با تکها ني ايزند و هردو مي
  : کردحيپژوه تصر  حافظنيا
 . گرفتدهيتوان ناد  را نميمي کرقرآن دو از ني و الهام اريثأ گذشته تها نياز ا”

 که نيا اتراشد ام پاشد و حافظ گوهر مي من معتقدم موالنا در شعر گوهر مي
خوانده، چندان کار ساده  توان ثابت کرد که حافظ، اشعار موالنا را مي چطور مي

  .“ستي نيا
  : اضافه کرديو
رم رود و من تصو شمار مي  جهان بهيها  عرفان نامهنيتر  از بزرگيکي يمثنو”
ما در شعر موالنا .  داشته استيي اشعار آشنانيظ حتما با ا است که حافنيا بر
  .“ميکن  مشاهده مييانضباط فکر،  و در شعر حافظ ي پردازهي آراينوع
 نييتب  با قرائت اشعار حافظ و موالنا بهيمشاه خرني ادامه مراسم بهاءالددر
  . دو شاعر پرداختني اي و کالمي مختلف زباناتيخصوص

  : حافظ از موالنا گفتريثأ تةشناس دربار د حق محمي دکتر علسپس
 ،ستندي ن منفکگريکدي معتقدم صورت و محتوا در شعر از که ني ارغم يمن عل”
ي مبانيبرخ.  کردي دو را بررسني اي محتوا و صورت شعرستيبا نظرم مي ا بهام 

  گرفتهريثأ از موالنا ت دارد که حافظ در شعر خود واقعاًني از اتي حکاينظر
 .مي از شعر موالنا را مشاهده کنيي ردپاميتوان  ما در بطن شعر حافظ مييحتّ. است

که از مينيب  ميم،ي شوقي دقتينامتني بهيا اگر در محتوا و در چارچوب نظرام 
  .“ر از اشعار موالنا دانستچ حافظ را گرفت و او را متاثّتوان م  جهات نميياريبس

  :شناس اضافه کرد حق
. شود  از آن مطرح ميشي متون پهي متن و کلکي ني است که بيا رابطه تينامتنيب”

توان  هرحال نمي به.  تا شناخته شودردي در بطن متون قرارگديشعر حافظ با
 ريثأ کرد که حافظ از موالنا در چارچوب محتوا کمک و تانيطور قاطع ب به

. بردند  ميسر  بهي و عرفاني فرهنگي فضاکي در ها نيگرفته است چون هر دو ا
 .“ داشته استزي موالنا بوده، حافظ ناري فضا در اختنيدرواقع هرچه از ا
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  : در ادامه خاطرنشان کرديو
 آبشخور کي و حافظ هردو از ي گرفت که مولوجهي طور نتنيتوان ا مي”

 اني که مي با همان تشابهي وضعنيپس در چن.  نشات گرفته بودنديفرهنگ
توان گفت حافظ منحصرا از متون  جود دارد، نمي شعر حافظ و موالنا ويمحتوا

 خود بوده نيشيد پ حافظ از متون متعديريرپذيثأ بلکه ت،موالنا کمک گرفته است
  .“و او فقط از اشعار موالنا استفاده نکرده است

  آيد بازار تمبر ايران مي موالنا از نگاه محمود فرشچيان به
 موالنا با طرح ايراني از سوي شوراي دتمبر يادبود بزرگداشت هشتصدمين سال تولّ

  .شود تمبر منتشر مي
هاي مختلف براي اين مهم،  براساس اعالم كميته اجرايي، پس از بررسي طرح

  . براي اين موضوع انتخاب شد»محمود فرشچيان«نهايت طرح استاد  در
 نزديك با نشان يونسكو چاپ و در اختيار عموم مردم ةاين طرح درآيند

احي تمبر تازگي كار طر ت بهها فعالي ت پس از مد»محمود فرشچيان«د، استاد گير مي قرار
  .پايان رسانده است يادبود موالنا را به
درخواست يونسكو تمبر يادبود مشتركي از سوي سه كشور ايران،  همچنين بنابه

احي و منتشر شده استتركيه و افغانستان طر.  
  تابلوي شمس و موالنا

خود  چيان براي مقابله با حركت كشورهايي كه مفاخر ايران را بهاستاد محمود فرش
 در اصفهان آن را را در آمريكا خلق و »شمس و موالنا«اند، دوماهه، تابلوي  منتسب كرده
  .رونمايي كرد

شمار  شده توسط استاد نامي نگارگري ايران به اين تابلو كه آخرين اثر آفريده
نام موالنا از سوي يونسكو، در  شده به گذاري ال نامزمان با س مراسمي هم رود، در مي

هنري  ـآثار نگارگري جمعي از هنرمندان نگارگر اصفهاني در مجتمع فرهنگي نمايشگاه 
  . شهر اصفهان نمايش داده شدفرشچيان
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استاد فرشچيان در اين مراسم اظهار كرد كه هدفش از خلق اين تابلو كه در سال 
  .جهانيان بوده است اميده، شناساندن هويت ايراني موالنا بهطول انج موالنا دو ماه به

 كشورهاي عربي، با انتشار او گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا، مخصوصاً
اند؛ بنابراين براي مقابله با اين  خود منتسب كرده ي ايران را بههايي، مفاخر ملّ كتاب

عنوان شاعر و عارف ايراني،  بهخلق اين اثر زده است، تا موالنا را  ها دست به حركت آن
  .جهانيان معرفي كند به

منتشر » غروب علماي عجم«نام  فرشچيان يادآوري كرد كه چند سال پيش كتابي به
سينا  ابوعلي  زكريا،يشد، كه در آن كتاب دانشمنداني مثل سعدي، حافظ، موالنا و حتّ

عنوان  تاب ديگري باچندي بعد هم ك. في كرده بود را جزو دانشمندان عرب معر…و
در اين كتاب تمام .  زبان دنيا هم ترجمه شد٢٧ نگاشته و به» نقوش العربيه هندسيه«

  .في كردندنام نقّاشي عربي معر نقوش نقّاشي ايراني را به
  اهدا شداز ايران احمد جاللي  افتخار موالنا به نخستين مدال يونسكو به

جاللي  به) يونسكو(حد فرهنگي ملل متّاين نشان از سوي سازمان آموزشي، علمي و 
اكنون مشاور   اهدا شده است، كه همـ يس سي و يكمين كنفرانس عمومي يونسكوئر ـ

  .يس مجلس شوراي اسالمي و رئيس كتابخانه و مركز اسناد مجلس استئفرهنگي ر
  :دبيركل يونسكو آمده است ـدر متن حكم كوئيچيرو ماتسو او را 

شما تقديم  الدين بلخي رومي يونسكو را به  موالنا جاللبسيار خرسندم كه مدال”
سو  دوران زندگي كاري شما، طي ساليان متمادي، با دانش و بصيرت از يك. كنم

. المللي عجين شده است  رسمي از سوي ديگر در سطح بينةو خدمات برجست
التر هاي يونسكو، و با ق آرمانادماندني براي تحقّي هشما در هردو زمينه سهمي ب

 هاي بنيان«ق وظيفة اصلي معنوي و روحاني اين سازمان در تحكيم ها، تحقّ از همة آن
  .“ايد  ايفا كرده»همبستگي نظري و اخالقي ميان آدميان« و »صلح در اذهان بشر

و يكمين كنفرانس عمومي  رياست بر سي ويژه با هدر نهادهاي حاكم در يونسكو، ب
هايي در  ها و كنوانسيون ري در تكوين و تدوين قطعنامهثّالعاده مؤ اين سازمان، نقش فوق

  .ل كندو يكم را متحو ايد كه همة ما اميدواريم قرن بيست يونسكو داشته
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عالوه، در ده سالي كه وجود شما فضاي يونسكو را مزين كرده بود، جنابعالي در  به
زرگي انجام داديد؛ ونسكو كار بي هالدين بلخي رومي ب هاي موالنا جالل معرفي آرمان

هاي او در نزديك كردن ملل دنيا  راستي جهاني است و قطعاً آرمان ي كه بهشخصيت
  .ر خواهد بودالعاده مؤثّ يكديگر و برداشتن ديوارهاي موهوم و ساختگي ميان آنان فوق به

. اين داليل است الدين بلخي رومي به شايستگي شما براي دريافت مدال موالنا جالل
ب  مصو٢٠٠٦ مورخ سپتامبر ٥٦افتخار وي و براساس قطعنامة شمارة  كه بهمدالي 

بسيار . يكصد و هفتاد و پنجمين اجالس شوراي اجرايي يونسكو ضرب شده است
د اين خوشوقتم كه اين مدال را در مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولّ

  .مجنابعالي اهدا كن گرا از سوي يونسكو به  بزرگ انسانشخصيت
  مراسم بزرگداشت موالنا از سوي سازمان يونسكو در پاريس برگزار شد

، سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي )ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران  به
د موالنا، كه پايگاه تولّ مناسبت هشتصدمين سال به) يونسكو(حد سازمان ملل متّ

 ر معنوي مسلمان معرفي كرده، مراسمرساني يونسكو، او را شاعر، فيلسوف و رهب اطّالع
، سماع و همچنين  ، كتاب و نقّاشي نوشته متنوعي را از جمله نمايشگاهي از دست

  .المللي فرهيختگان در پاريس برگزار كرد سمينار بين
افتخار موالنا، نشان يادبودي نيز  رساني يونسكو، همچنين به گزارش پايگاه اطّالع به

  .چاپ رسيد ه كه در مقر سازمان ملل در پاريس برگزار شد، بهروز يك در اين برنامة
  :منتشرشدة خود اعالم كرد يونسكو در اطّالعية

سمينار امروز، فرهيختگان و فالسفة بزرگ كشورهاي عضو سازمان ملل را ”
شمولي موالنا  ر، پيام و جهانتفكّ وگو دربارة موضوعات مربوط به براي گفت
  .گردهم آورد

 هايي از ايران، افغانستان و تركيه، در برگزاري مراسم سم همچنين گروهمرااين در 
  .مشاركت داشتند

 ١٤موالنا تا روز  هاي مربوط به و نقّاشي نوشته گفتني است نمايشگاه كتاب، دست
  .سپتامبر در مقر سازمان ملل در پاريس برپا خواهد بود
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  »آقاي محبوبيت«موالنا 
 »آقاي محبوبيت« تازگي منتشر كرده، با  در گزارشي كه به»پست واشنگتن«روزنامة 

هاي شعر  هزار جلدي كتاب ٧٥٠الدين محمد آورده است كه فروش  ناميدن موالنا جالل
  .چكاند يتزر مي آب از دهان شاعران برندة جايزة پول»موالنا«

  :اين روزنامة آمريكايي در گزارش خود آورده است
آنجلس برگزار شد  نام شاعر ايراني قرن سيزدهم در لس تازگي يك سمفوني به به”

هزار جلد از  ٧٥٠اكنون حدود . تماشاي ايستادة آن كرد كه دوهزار نفر را وادار به
براي بسياري از شاعران برندة اند و اين رقم،  فروش رفته هاي شعر موالنا به كتاب

دانشگاه مريلند نيز ماه سپتامبر كنفرانسي . جايزة پوليتزر، رقمي رويايي است
  .“دبرپا كرروزه دربارة موالنا  سه

مناسبت  سوي سازمان ملل به  ميالدي كه از٢٠٠٧سال  اين روزنامه با اشاره به
  :يده شده، نوشته استالمللي موالنا نام د موالنا، سال بينهشتصدمين سال تولّ

 در نزديكي بلخ، افغانستان كنوني،ميالدي  ١٢٠٧ سپتامبر ٣٠ در »آقاي محبوبيت”«
  .“او يك دانشمند اسالمي است و هزاران بيت شعر سروده است. د شدمتولّ

  :پست در ادامة گزارش خود آورده است واشنگتن
زبان را محو خود  يمندان انگليس اشعار معنوي و عاشقانة موالنا، بيشتر عالقه”

  .“اند كرده
اكبر احمد ـ رئيس دپارتمان مطالعات اسالمي دانشگاه آمريكا ـ نيز با بيان اينكه 

پيام وحدت و  موالنا مانند شكسپير و موتزارت بسيار در سفر بوده است، گفته كه نياز به
  .شود صلح او در آمريكاي امروز بسيار احساس مي

  :عنوان كرده استوي همچنين در اظهاراتي خاص 
.  از اين امر خوشحالمو من تقريباً[!] شما شاهد آمريكايي شدن موالنا هستيد”

ها فراتر  ها و تبعيض ما از كليشه. شود چون پيام او با پيام عشق همراه مي
  .“ايم رفته

آميز است، چون زادگاه اين شاعر اكنون در  ت موالنا طعنهاو عقيده دارد كه محبوبي
  .دنبال طالبان هستند كه بسياري از كشورهاي غربي در آن بهكشوري است 
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دنياي  ، كولمن باركس با شناساندن موالنا به ـ شاعر گفتة اكبر احمد ـ به
روبرت بالي ـ شاعر ـ ترجمه قرن . دست آورد زبان، اعتبار و شهرت بسياري به انگليسي

شان خارج  هاي يد از قفساو گفت، اين اشعار با باركس داد و به نوزدهم مثنوي را به
 جلد رسيده، اكنون يكي از شاعران پرفروش ٢٠ موالنا كه ترجمة اشعار او به. شوند

  .آمريكاست
  :باره گفت باركس در اين

”احساسي كه در . كننده موالنا را شناخته است ن غربي، زيبايي نگاه مجذوبتمد
ها  همة زندگيكند و نوعي وابستگي ميان  انساني، نوعي شعف ايجاد مي هر
  .“آورد وجود مي به

بار در اين  الدين در قونية تركيه، موجب شد تا براي اولين وجود مقبرة موالنا جالل
  شهر كنسولگري افتخاري داير شود

 كه سال آخر مأموريتش را سپري ـ سفير روماني در تركيه ـكنستانتين ميهايل گريگوري 
داده،  واملي كه او را بسيار تحت تأثير قرارترين ع كند، اعالم كرد، يكي از بزرگ مي

دليل شكيبايي و صبرش، شهره يافته و همين احساس موجب  فلسفة موالناست كه به
  .اندازي كند شده تا وي اولين كنسولگري افتخاري را در قونيه راه

  :باره گفت گزارش روزنامة زمان تودي، او در اين به
ت تمام مذهب و ملي ي، و احترام وي بهفلسفة موالنا، روح شكيبايي و دوست”

ت انتخاب دولت تركيه از من دربارة علّ. داده است اقوام، مرا تحت تأثير قرار
وجود  هاي اقتصادي زيادي به بايد بگويم اگرچه اين شهر فرصت. قونيه پرسيد

  .“آورد، اما در عين حال، جنبة معنوي بزرگي دارد مي
  در ارمنستان منتشر شدهاي مثنوي مولوي  ترجمة داستان

صورت نثر و با   را بهمثنويهاي  اين كتاب نوشتة محمد محمدي اشتهاردي، داستان
  .كند، تا خوانندگان بتوانند با عرفان و شعرهاي مولوي آشنا شوند زباني ساده بيان مي
 توسط رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مثنويهاي  ترجمة داستان

  . شده استارمنستان منتشر
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  سازد ها براي موالنا فيلم مي ايتاليايي
ساز ايتاليايي قصد دارد با هدف پيوند دادن شرق و غرب، فيلمي   فيلم،آلبرتو روندالي

  .الدين، شاعر بزرگ ايراني بسازد رات موالنا جالل تفكّةدربار
 فيلم ةارجشنو ، فيلم افتتاحيه»درويش«نام  او بهميالدي  ٢٠٠١روندالي كه فيلم سال 

اين شهر، فيلمي در رابطه با موالنا  آسكين در قونيه بود، بار ديگر تصميم دارد با سفر به
  .گوي ايراني بسازد الدين، شاعر پارسي جالل
 كشورهايي كه در ةساز ايتاليايي دربار ، اين فيلم»زمان تودي «ةگزارش روزنام به

  :جنگ با يكديگر هستند، گفت
غرب و شرق همچنان در حال فاصله . فهمند والنا را نمير و نگاه مآنها تفكّ”

درك   موالنا، بهةگرفتن از يكديگر هستند و من قصد دارم با ساخت فيلمي دربار
  .“بهتر غرب و شرق از يكديگر كمك كنم

  :وي همچنين افزود
اي را براي اين فيلم پيدا كنم، ساخت آن را شروع  كننده هكه تهي محض آن به”

و در اين ميان با همكارانم از تركيه و ديگر كشورها نيز همكاري خواهم كرد 
  .“كنم مي

  :آميز قونيه قرار گرفته، اظهار كرد ثير فضاي حسأروندالي كه اعتراف كرده تحت ت
دهد، بسيار مهم  پيامي كه او انتقال مي. اي است ر موالنا، انقالبي و ريشهنوع تفكّ”

  .“است
 )دبير فرهنگستان هنر(همن نامور مطلق در گزارش بموالنا در فرانسه 

 سير حضور موالنا از ةتاريخچ با اشاره بهـ  دبير فرهنگستان هنر ـبهمن نامور مطلق 
  :كشورهاي ديگر، گفت ايران به
. گذارد ثير ميأزبان ت  شاعران تركةويژ هموالنا در ابتدا بر آسياي صغير و ب”

او . بينيم گذار شعر ترك مي  بنيانهاي حضور موالنا در آسياي صغير را در نشانه
. هاي موالنا در شعر خود استفاده كرده است از بسياري از نمادها و حكايت

  .“كند جا مي جايي خود، فرهنگ ايراني را جابه به موالنا با جا



  ٤١٢  قند پارسي

  

بررسي ورود انديشه و آثار موالنا در اروپا  استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه به
  :پرداخت و گفت

ترين  كنند، كه مهم ها خيلي سريع با موالنا ارتباط برقرار مي زبان اروپا آلمانيدر ”
 آلمان ادبياتاي جديد در  ات موالنا گونهاو با الهام از غزلي.  است»روكرت«ها  آن

هاي  زبان نيز ارتباط  فرانسهةدر حوز. گذارد كند و آن را غزل نام مي تأسيس مي
پرداز  ترين حكايت بزرگ ـالفونتن . آيد وجود مي بسيار نزديكي با موالنا به

ها گرفته است؛ چون  پردازي خود را از هندي گويد كه حكايت  ميـ فرانسه
واقع او تحت تأثير موالنا  در. شناختند نام هندي و عرب مي ها را در دنيا به ايراني

  .“بوده است
  :وي افزود

موالنا بود، موريس بارس است زباني كه تحت تأثير   فرانسهةترين نويسند بزرگ”
بينيم  ه تأثير سعدي را نيز در او ميالبتّ). اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم(
شديد به موالنا و نيز ة خاطر عالق موريس بارس به). هاي پاييزي كتاب برگ(

هاي گردان معروف بودند،  نام درويش ه، كه در فرانسه بهمولوية مراسم سماع فرق
 خواست او كه يك نويسنده و درعين حال سياستمدار بود، مي. كند  سفر ميقونيه به

گويد،   موالنا ميةبارس دربار. ت نيز استفاده كنده در مسيحيهاي مولوي از انديشه
  .هم درآميخته است عطر و نور و موسيقي را بامثنوي موالنا در

  :نامور مطلق تصريح كرد
و ميالدي ايراني و هندي از قرن نوزدهم  ه و فرهنگ يوناني بادبياتگذار از ”
 ادبياترمانتيسم ويكتور هوگو بسيار تحت تأثير . شود مكتب رمانتيسم آغاز مي با

 زبان فرانسه، لوكلزيو ةترين نويسندامروز بزرگ. ي و ايراني بوده استهند
شايد بتوان گفت كه از . ام  شخصي با موالنا برقرار كردهةگويد كه من رابط مي
در اوايل قرن بيستم و . يسندگان بزرگ نيستند كه تحت تأثير موالنا نباشندنو
ترين خواننده را ام بعد از انجيل بيشل و دوم، خيويژه بين دو جنگ جهاني او هب

 موالنا در غرب ةاي به انداز در اروپا داشته و اكنون بايد گفت كه هيچ نويسنده
  .“شود خوانده نمي



  )ويژة موالنا (اخبار فرهنگي و ادبي  ٤١٣

  

  :ا به زبان فرانسه اضافه كردهاي موالن مترجم حكايت
خانم ميروويچ تمام زندگي خود را . اند فرانسه ترجمه شده تمام آثار موالنا به”

 يچيز را از خود موالنا دارند و حتّ ها همه آن.  آثار موالنا صرف كردةبراي ترجم
موالنا در فرهنگ غربي نفوذ كرده . دانند گاهي خود را صاحب تفسير نيز مي

  .“است
هاي موالنا در غرب  ضاد از انديشهتّد و گاه مهاي متعد  خوانشةر پايان درباروي د

  :گفت
”ما گاهي تضادا  و تضارب را در نقد داريم كه قابل قبول و پذيرش نيست؛ ام

ها  واقع بايد گفت كه ما با تفاوت در. اشكالي ندارد د هيچهاي متعد خوانش
مشكلي نداريم؛ ولي تضادبايد گفت ما يك رسالت تاريخي . اند لها قابل تأم

ما بايد موالناي .  در غرب تاريخ مصرف دارند…ام وموالنا و حافظ و خي. داريم
ي كردن ا اليه ما بايد با تك. فهميم جهان بشناسانيم؛ چون او را بهتر مي واقعي را به

  .“هاي موالنا در غرب مقابله كنيم انديشه
 ادبياتاستاد ( در گزارش اميرعلي نجوميان موالنا در كشورهاي انگليسي زبان

  )انگليسي دانشگاه شهيد بهشتي
 بررسي حضور در ـ  انگليسي دانشگاه شهيد بهشتيادبياتاستاد  ـعلي نجوميان  امير

  :ويژه آمريكا گفت هزبان و ب موالنا در كشورهاي انگليسي
اركس شناخته  كولمن بةآمريكا و با ترجم درميالدي  ١٩٧٠موالنا در اواخر ”

انگليسي داشتيم؛ از جمله آربري  هاي بسياري از موالنا به قبل از آن، ترجمه. شد
او مترجم خوبي . ه كردكولمن باركس موالنا را وارد فرهنگ عام. و نيكلسون

گيرد و  دست مي هاي آربري را به او ترجمه. داند نيست و هرگز زبان فارسي نمي
هيچ وجه نگران ساختار شعر فارسي  به. ندك  خود را دوباره ترجمه ميحس

موالنا بسيار شبيه والت ويتمن است . كند شعر آزاد استفاده مية نيست و از شيو
در دو . خواند گويي ويتمن مي خواندن موالنا كند كه انسان با و باركس كاري مي

  .“موالنا، مرهون باركس است ه به اخير، توجةسه ده



  ٤١٤  قند پارسي

  

 انديشه و آثار موالنا در آمريكا اشاره كرد و به ةگي اراينجوميان در ادامه به چگون
  :آمريكا پرداخت و گفت تشريح نگاه آمريكايي به موالنا در

در قطعات موسيقي .  موالنا هستيمةدر آمريكا ما شاهد كارهاي تبليغاتي دربار”
معناي  به(شده بر روي شعر موالنا، با كلماتي چون مست و سرمست  ساخته

م، سرگيجه، آرزوي جسماني، سرخوشي و ، آتش، قلب لرزان، توه)زميني آن
شما سرگيجه و مستي را در اين آثار .  مواجهيم…خلسه، ديوانگي و جنون و

انگليسي،  ه در موالنا ايماژهاي مستي را داريم؛ ولي در ترجمه بهالبتّ. بينيد مي
. نين نيستكه در متن فارسي چ حاليمفهوم استعاري آن كم شده است؛ دردرصد 

هاي شبانه  ي كه بيشتر در كلوپمرشدي براي ايجاد حس موالنا در غرب به
اين . سمت يك نيو ايج رفته است موالنا در غرب به! بينيم، تبديل شده است مي

اي بين  گري آغاز شده بود، كه ملغمه  و با هيپي٦٠ ةزندگي از ده شيوه و نگاه به
نگر  يدرماني، يك سالمت كلّ گا، انرژيمديتيشن، يو. شناسي و مذهب بود روان

ت نيو ايج تعبير غرب از معنوي. ها وجود دارد هاي آن  در رفتار و انديشه…و
  .“شرق است

  :نجوميان افزود
 آن در ةوجود آمد كه ريش در اوايل قرن بيستم بحث فرهنگ صنعتي در غرب به”

ري تجاري در مكتب فرانكفورت، خود فرهنگ هم عنص. مكتب فرانكفورت بود
در فرهنگ . نام صنعت مولوي مطرح شده است در آمريكا بحثي به. است

  .“شود پسند تبديل مي موضوعي قابل فهم و عوام شده، فرهنگ به صنعتي
  :اين پژوهشگر و مترجم در پايان گفت

هاي تظاهر پاپ و هنر پاپ از موالنا سخن  جنبه هاي خود به من در صحبت”
 در غرب كارهاي اساسي و مهم. موضوع نگريست طرفه به ه نبايد يكگفتم و البتّ
با يك . اند انگليسي ترجمه شده تمام آثار موالنا به. اند موالنا انجام شدهة نيز دربار
 ةجلد كتاب دربار ٢٠٠-٣٠٠وجوي ساده در سايت آمازون، در حدود  جست

  .“توان مشاهده كرد زبان انگليسي مي موالنا به
  



  

  

 

 

 

 
 

The Quarterly Journal of 
Persian Culture, Language and Literature 

No. 38, Autumn 2007 
In Commemoration of 800th Birth Anniversary 

of Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi 
………………………………………… 

Published by 
Centre of Persian Research 

Office of the Cultural Counsellor 
Islamic Republic of Iran, New Delhi 

Publisher and Chief editor: Morteza Shafiee Shakeeb 
Editor: Ali Reza Ghazveh 

G 
Title calligraphy: Kaveh Akhavein 

Designing of the cover page: Majid Ahmady & Aisha Fozia 
Composing and page setting: Abdur Rehman Qureshi 

Printed at: Alpha Art, Noida, U.P. 
G 

18, Tilak Marg, New Delhi-110 001 
Tel.: 23383232-4, Fax: 23387547 

newdelhi@icro.ir 
http://newdelhi.icro.ir 

Q A N D  
E  

P ARSI 



  

  

  

 

 
 
 
 
 

The Quarterly Journal of 

Persian Culture, Language and Literature 
No. 38, Autumn 2007 

In Commemoration of 800th Birth Anniversary 
of Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi Rumi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is not necessary that the Cultural Counsellor agrees with the views expressed in this Journal. 
The editor of Qand-e-Parsi is entitled to edit all the articles. 

All rights of this quarterly Journal are reserved. 
Extracts from this Journal can be used as quotation by giving reference of the Journal. 

Centre of Persian Research 
Office of the Cultural Counsellor 

Islamic Republic of Iran 
New Delhi 

 

Q A N D  
E  

P A R S I  

The publication of Qand-e-Parsi is 
an attempt to introduce the valuable 
work of Indian scholars and writers in 
Persian, and also of some noted 
Iranian scholars from the medieval to 
the modern period. This journal will 
also undertake to publish the 
biographies of the scholars who have 
produced their valuable work in 
Persian, particularly those from India. 
 


