مجلۀ موالنـا رومـی
مجدالدین کیوانی

جلد دوم از مجلۀ جدیدالتأس��یس و انگلیسیزبان موالنا رومی
در اوایل س��ال مس��یحی جاری منتش��ر شد .ش��مارۀ نخست
این نش��ریۀ س��االنه در ژانویه  2010به دس��ت عالقهمندان
نهم گزارش
جاللالدین محمد بلخی رس��ید و در شمارۀ سی و ِ
می��راث (خرداد و تی��ر  ،1389صص  ) 59-54نیز به توس��ط
همین قلم مفص ً
ال  معرفی شد.
جلد دوم ،بدون هیچ یادداش��تی  از ویراس��تار ،شامل 11
مقالۀ کوتاه و بلند ،دو نقد و بررس��ی کتاب ،ترجمۀ  دو غزل از
دیوان شمس و ابیاتی از مثنوی موالنا است.
مقالۀ اول که در واقع یادداش��ت کوتاهی بیش نیست ،به
معرفی تصویر پشت جلد این مجله اختصاص دارد .این تصویر
که یکی از مجالس س��ماع صوفیان را نش��ان میدهد ،عکس
یکی از اوراق چاپ س��نگی آلبومی اس��ت که در  1858م .در
اس��تانبول چاپ شده است .این ورق خود بر اساس یک نقاشی
آبرنگ تهیه ش��ده که آمادئو پرتسیوسی 2مالتی آن را در 1857
م .کشیده بوده است .نویسندۀ این نوشته که ورق مورد بررسی
را از فردی در استانبول خریده است ،تصریح میکند که عنوان
1

3. dastegul

نوشتهشده بر روی ورق چاپ سنگی به دو زبان فرانسه( (�Der

 )viches Tourneursو انگلیس��ی (،)Turning Dervishes
هردو به معنای «درویشهای چرخنده» ،است و تصویر مجلس
سماعی در یکی از مولویخانههای گالتیا (غالطیا یا غالطیه)،
آسیای صغیر ،را نشان میدهد .نویسنده ،رادریک گریرسن ،بر
اساس این تصویر دیدنی ،مختصر اطالعاتی دربارۀ نیمتنه (در
ترکیه :دستهگل )3و نحوۀ پوشیدن آن توسط صوفیان رقصنده
یا سماعزنها به خواننده میدهد.
فق��رۀ بع��دی ،ترجمۀ غزلی اس��ت از کلیات ش��مس زیر
عن��وان « ،»Uses of Adversityاث��ر فرانکلین لویس ،اس��تاد
موالناش��ناس دانشگاه ش��یکاگو .غزل موالنا با این بیت آغاز
میشود:
چیس��ت ب��ا عش��ق آش��نا ب��ودن؟
ب��ه ج��ز از ک��ام دل ج��دا ب��ودن
با توجه به مضامین غزل ،به نظر میرسد مراد لویس از عنوان
انتخابی خود پریشانحالیهای ناشی از عشق باشد.
پس از ترجمۀ مزبور ،مقالۀ نس��بت ًا مفصل ویلیام چیتیک،
2.Amadeo Perziosi
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زم��ان که علم بهدس��تآمده از راه خواندن و ش��نیدن را صرف ًا
برای کس��ب موقعیت در مدارس و جلوهفروشی به شاگردان و
مریدان میخواس��تند ،موالنا و همچنین شمس تبریزی هدف
واقعی از علم را هدایت مردم به سوی خودشناسی میدانستند؛
راهی که به ش��ناختن و دوستداش��تن خداوند و تحول روحی
ش��خص س��الک منتهی میش��ود .تفاوت عالم و عارف نیز در
همین اس��ت که علم اولی از راه کت��اب و آموزگار و آن ِ دومی
از طریق ش��ناخت نفس خود و پیروی از سیرۀ پیامبران است.
موالنا این آموزۀ بنیادی را در دو بیت زیر خالصه میکند:
دفت��ر صوف��ی س��واد و حرف نیس��ت
جز دل ا ِس��پید همچون برف نیس��ت
زاد دانش��منــــــد آثـــار قلــــــم
زاد صوف��ی چیس��ت آث��ار قــَـــ َدم

(مثنوی ،دفتر  ،2ابیات )160-159

اس��تاد دانشگاه اس��تونی بروک در ایالت نیویورک ،زیر عنوان
«تیغ ال و آتش عش��ق» ،آمده اس��ت .این متخصص آمریکایی
در موالنا و ابنعربی شناس��ی ،نوشتۀ خود را با ذکر خاطرهای
از روانش��اد اس��تاد جاللالدین همائی (د )1359 .آغاز میکند.
خاط��ره باز میگ��ردد به س��ال تحصیل��ی  1348-1347که
چیتیک به کالس درس اس��تاد در دانش��گاه ته��ران میرفته
اس��ت .همایی در یکی از جلسات درس خود افسوس میخورد
که پژوهش��گران جوان همهچی��ز را دربارۀ جنبههای فنی یک 
متن (شرح حال مؤلف ،بافت تاریخی ،ویژگیهای ادبی متن و
نس��خ خطی مختلف آن  و )...میدانند اما هیچ تصوری از این
که مؤل��ف چه میگوید ندارند .این خاط��ره در واقع مقدمهای
لب
اس��ت بر هدف اصلی مقالۀ چیتیک ناظر به اینکه جوهره و ّ
پیام موالنا چیست؛ پرسشی مهم که استاد همایی آن را عنوان
کتاب مفصل خود انتخاب کرده است :موالنا چه میگوید؟
به عقیدۀ چیتیک سخن اصلی موالنا این است که چگونه
میتوان خدای را ش��ناخت و دوس��ت داشت .به خالف علمای

چیتیک س��پس ،بهمناسبت ،به دانش��ی که از راه «تقلید» و به
آنچ��ه از طریق «تحقیق» به دس��ت میآید س��خن میگوید و
تصریح میکند که چون تحقیق از ریش��ۀ حق و حقیقت است
و حق نام قرآنی خداوند اس��ت ،پس تحقیق یعنی ش��ناختن و
رس��یدن به حقیقت خداوند .طبق سنت اسالمی ،تحقیق یعنی
شناخت خداوند به عنوان واقعیت اعلی و حقیقت مطلق.
تمامی علم همین حقیق��ت مطلق توحید
اس��اس نظری
ِ
است ،یعنی اقرار به یکتابودن خداوند ،که بخش اول شهادتین
در اس�لام اس��ت :ال هلل الاّ هلل .این ش��هادت از دو مؤلفۀ نفی
و اثبات تش��کیل شده اس��ت .مؤلفۀ اول واقعیت مستقل همۀ
چیزها (غیرخدا) را نف��ی ،و بخش دوم آن تنها واقعیت خداوند
را اثبات میکند .متون صوفیه ،نخس��تین کلمۀ شهادت ،یعنی
ال ،را به شمشیر یا تیغ تشبیه میکند زیرا سالکان با آن هرچیز
دیگ��ر ج��ز «او» را قطع میکنند تا فقط هم��ان حقیقت مطلق
بماند؛ و این عبارت اخیر در واقع مضمون «ا ّال هلل» است .چیزی
که باید به شمشیر «ال» بریده و دور ریخته شود دنیا و مافیها ،و
چیزهای غیرموجودی است که به نظر موجود میآیند.
کلمۀ کلی��دی دیگری که در اش��عار موالنا جایگزین تیغ
«ال» میشود« ،آتش عشق» است که روح و هر چیز بیوجودی
را میسوزاند .آنچه میماند و «تغیر نپذیرد» معشوق باقی است:
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عشق آن شعله اس��ت کاو چون برفروخت
هرچه ج��ز معش��وق باقی جمله س��وخت
تیغ ال در قــــــتل غـیر حــــق بــــراند
در نــــگ��ر زآن پس که بع��د ِ ال چه ماند
مانــ��د ا ّال هلل  باقـــــ��ی جمل��ه رف��ت
َ
ش��اد باش ای عش��ق ِ شرکتس��وز ِ زفت
(مثنوی ،دفتر  ،5ابیات )590-558

در باقیماندۀ مقاله خود ،چیتیک از نقش عشق در شناخت
خداوند س��خن میگوید .در یک کالم ،این آتش عشق به خدا
اس��ت که هرچیزی را بر سر راه خود میسوزاند و نابود میکند.
چیتی��ک در اینجا با اس��تناد ب��ه آیۀ  54از س��ورۀ پنجم قرآن:
ونـ ُه» ،یادآور میش��ود که اهمیت این عشق
« ُیـحِ ب ُّ ُهم و ُیـحِ ب ُّ َ
در دوس��ویه و متقابلبودن آن است :عشق خداوند به مخلوق
و عش��ق مخلوق ب��ه خداوند .این تعبیر قرآن��ی وقتی با  ال اله
االّ هلل مطابقت داده میش��ود ،نتیج��ه این خواهد بود که هیچ
عاش��قی جز عاش��ق حقیقی (خدا) وجود ندارد .با توجه به این
که خداوند هم عاش��ق اس��ت و هم معش��وق ،پس نه عاشقی
و نه معش��وقی جز خود «او» نمیتواند وجود داش��ته باشد .حال
مع��روف«  :ا ِنی
بت اَن
اگر حدیث
ُ
کـنت کـنَزا ً مخفیـّ�اً و اَحبَ ُ
ِ
عــ�رف َ
ق�ت الخلَقَ ل ِکـَی اُعـَ�رف» را در کنار «یحبُّهم
فخل َ ُ
اُ َ
یحبـون�ه» در نظر بگیریم ،معلوم میش��ود خداوند دوس��ت
و
ّ
داش��ته که خ��ود را از طریق مخلوق خود بشناس��د .پس بنا به
مش��یت الهی ،انسان به عالم فرودین و سراچۀ غفلت و تعلقات
م��ادی یعنی دنیا پای میگذارد و بدین ترتیب از اصل خود دور
میافتد .عمل ش��ناختن مس��تلزم وجود یک «شناسنده» و یک 
تکثــر و غیر
«شناخته» است و این به نوبۀ خود مستلزم تمایز،
ّ
و دیگری بودن است :در آن سو خداوند و در این سو مخلوق او.
پس میبینیم که عش��ق خداوند به شناختهشدن ایجاب کرده
که شناس��ندگان (مخلوقات) از او جدا و دور بمانند و یک چند
در مفارقت او بسوزند .وظیفۀ اوست که تحمل رنج فراق کند و
بکوش��د تا با سوزاندن هرآنچه وی را به این عالم خاکی پایبند
کرده ،خود را آزاد س��ازد و پلهپله فراتر رود تا به قلمرو آغازین
خویش باز رسد .و این اس��ت معنای شناختن واقعی خداوند یا
کسب «حقالیقین».
مقالۀ س��وم زیر عنوان «جامعه و اقتصاد در تعلیمات موالنا
جاللالدین» ،نوش��تۀ آدم ا ِس��ن ،استاد برجس��تۀ چند دانشگاه

تخص��ص اصلیاش ،اقتصاد و
در ترکیه اس��ت .او که در کنار
ّ
علوم سیاس��ی ،در موالناشناسی نیز دس��تی دارد ،مقالۀ خود را
ب��ه پ��ارهای از نظرات موالن��ا اختصاص داده ک��ه او از آنها به
عنوان آموزههای اقتصادی و اجتماعی این ش��اعر اندیش��مند
تعبیر میکند .عنوان نوش��ته در نظر اول ممکن است خواننده
را به این فکر بیندازد که موالنا آرائی در باب س��اختار اجتماع و
نظام بازار و ش��یوههای ادارۀ اجتماع و اقتصاد دارد؛ در صورتی
ک��ه آنچ��ه وی به ط��ور پراکن��ده در اینجا و آنج��ای آثارش،
مخصوص ًا مثنوی و مجالس سبع بیان کرده ،او ًال کلیاتی بیش
نیس��ت و در ثانی دغدغۀ موالنا بیش��تر به اخ�لاق و رفتاری
اس��ت که دس��تاندرکاران مدیریت جامعه و بازار باید یا نباید
به کار بندند .نویس��نده تصریح میکند که پارهای از این دست
نظرات منس��وب ب��ه موالنا نه در کتابهای خ��ود او ،بلکه در
آثاری چون مناقبالعارفین احمد افالکی ،رس��الۀ سپهساالر و
ابتدانامۀ س��لطان ولد آمده است .اسن ،بهمناسبت ،حرفهایی
نسبت ًا کلی نیز دربارۀ وضع اقتصادی ،تجارت و فعالیت بازار در
عصر سلجوقیان روم (سدۀ سیزدهم) بیان میکند.
پ��ارهای از آنچه وی در باب آراء اقتصادی موالنا میگوید،
بیشتر جنبۀ سلبی دارد تا اثباتی؛ کما این که اتفاق ًا خود نویسنده
اذعان دارد که «موالنا مس��ائل اقتصادی را مس��تقیم ًا ارزیابی
نکرده اس��ت» (صص  .)43،30،29هرجا موالنا از کار ،صنعت،
تولید ،بازار ،س��ود فروش ،معامله و امثال اینها سخن میگوید،
اظهارات��ش عمدت ًا مبن��ای اخالق��ی دارد .او از مادیات حرف
میزند ت��ا مالکها و ارزشهای اخالقی را بیش��تر در کانون
توجه بیاورد.
ب��اری نکاتی که اس��ن به عنوان آموزهه��ای اقتصادی و
اجتماعی موالنا مطرح میکند ،اجما ًال اینهاست:
 .1موالن��ا بر کار و کوش��ش – که ب��دون آن اقتصاد معنایی
ندارد – بس��یار تأکید میکند .کار در روز و عبادت در شب نه
دو فعالی��ت جداگانه بلکه مکم��ل یکدیگرند  .او زهد مطلق را
مطرود میدانس��ت بلکه معتقد بود که س��لوک زاهدانه باید با
فعالیت و کار همراه باشد.
 .2ب��ا توج��ه به حدی��ث ال رهبانی� َة ف�ی االسلام ،موالنا از
خلوتگزینیه��ای افراطی ،چلّهنش��ینی و امثال این کارها که
مانع کار و تالش و ش��رکت در فعالیتهای اجتماعی میشود
دفاع نمیکرد.
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 .3دنیاگری��زی و احتراز مطلق از مال و منال را تبلیغ نمیکند؛
به عکس ،او کس��ب مال را وس��یلهای برای رس��یدن به مقام
انس��ان کامل میداند .آنچه از نظر او مذموم است ،دنیاپرستی
و اس��یر و بن ِد ثروت و مکنت شدن است .پول ،دارائی ،شغل یا
خانواده دنیا را تش��کیل نمیدهند ،بلکه دنیا از خدا غافلشدن
اس��ت .مال تا آنجا که رفع نیاز کند الزم و مطلوب اس��ت ولی
اگر مهرش به دل فرد راه یافت دیگر جایی برای خداوند درآن
دل نمیماند.
 .4تقس��یم کار در جامعه بستگی دارد به تفاوتها در شخصیت
و ت��وان افراد .کار مطابق با طبیعت هرکس یا س��اده اس��ت یا
مشکل.
 .5پیامب��ران با این که قدرت انجام معجزه داش��تند ،مع ذلک،
ترجیح میدادند که از راه کارکردن پول درآورند.
 .6چ��ون در جامعۀ زمان موالنا نهادهایی چون بیمه و خدمات
اجتماع��ی نبود ،به ثروتمندان توصیه میکرد که نیاز نیازمندان
را برآورند.
 .7موالنا از کس��انی انتق��اد میکند که برای ام��رار معاش به
راههای غیرمتعارف روی میآورند .او مخالف «ش��غل»هایی از
قبی��ل کیمیاگری ،طالعبینی ،گش��تن در پی گنجهای پنهان و
دعاکردن برای تحصیل قدرت معجزهگری است .او مخصوص ًا
مریدانش را از تک ّدی و دریوزگی منع میکند و از آنان میخواهد
که برای تأمین هزینههای زندگی به تجارت ،کتابت و کارهای
بدنی بپردازند.
 .8او وج��ود دول��ت را ب��رای برق��راری نظ��م در جامعه الزم
میشمارد.
 .9نظم در جامعه بس��تگی دارد به عدالت که مستلزم آن است
که هر چیزی در جای مناسبش قرار گیرد .دلیل وضع ابزارهای
اندازهگی��ری و توزین برای انجام معام�لات و خرید و فروش
تأمین عدالت اجتماعی است.
 .10گرچه موالنا هیچ اظهارنظر مس��تقیمی دربارۀ دخالت در
ام��ور ب��ازار نمیکند ،ولی آنچه امروز از آن ب��ه عنوان رویکرد
لیبرال نسبت به این مس��أله توصیف میشود ،ویژگی عصری
بود که موالنا درآن زندگی میکرد.
فقرۀ بعدی ترجم��ۀ منظوم نه بیت از دفتر چهارم  مثنوی
اس��ت .مترجم ،لئونارد لویزن ،این ابیات را از دو جای متفاوت
دفت��ر چهارم انتخاب کرده و با اس��تفاده از واژگان خود مثنوی

سنگ مرگ آمد نمکها
(هرکسی را دعوی ُحس��ن و محکِ /
را مح��ک) عنوان «محک» ( )Touchstoneرا به برگردان خود
داده اس��ت .در این ترجمه لویزن کوشیده تا در قیاس با ترجمۀ
نیکلس��ن ترجمهای س��ادهتر و امروزی از س��رودههای موالنا
عرضه کند.
مقالۀ چهارم زیر عنوان « رومی و تسامح :تحلیلی فلسفی»،
از مهدی امینرضوی ،اس��تاد ایرانی دانشگاه مریواشنگتن در
نیوجرزی است .نویسنده بحث خود را با تعریف «دین» از منظر
فقها از س��ویی و حکما از سوی دیگر آغاز میکند .مطابق نظر
فقیهان ،اس�لام مجموعهای از قوانین الهی اس��ت که باید بی
چون و چرا از آن تبعیت کرد؛ در صورتی که به نظر فیلسوفان و
حکیمان و عارفان ،دین دارای دکترینی چندالیه و پویا است که
قابلیت برداشتها و تفسیرهای گوناگونی دارد .امینرضوی بر
این  باور اس��ت که محدودکردن اسالم به شریعت و تخصیص
اختیار ش��رح و تفس��یر آن به فقیهان ک ً
ال برای تمدن اسالمی
زیانبار بوده و مخصوص ًا باعث تعطیل تفکر ش��ده اس��ت .یکی
از چهرههای ش��اخص در تاریخ اسالم سنتی که به گونۀ بستۀ
اس�لام و به این که فقط گروه معینی مدعی فهم حقیقت دین
اند س��خت حمله کرده ،موالنا جاللالدین محمد بوده است .او
در سرتاس��ر مثنوی خود به قرائتی انحصارطلبانه ،قانونزده و
بیاندازه تجویزی از اس�لام معترض اس��ت و از این که بعضی
اف��راد و گروهها میخواهند روایت خود از اس�لام را به عنوان
«تنها حقیقت» به دیگران تحمیل کنند برمیآشوبد.
اگرچه موالنا معمو ًال به عنوان ش��اعری صوفیمسلک و
مخالف فلسفه معرفی ش��ده ،اما به عقیدۀ امینرضوی  اشتباه
خواه��د بود که آن مفاهیم عمیق فلس��فی را که در جایجای
مثنوی و دیوان ش��مس او وجود دارد نادیده بگیریم .بس��یاری
از درونمایهها و موضوعات فلس��فۀ مشّ ائی را بهآسانی میتوان
در ای��ن دو اثر بزرگ یافت؛ منتها بیان این دس��ت اندیش��هها
نه به ش��یوۀ فالسفۀ استداللی ،با اس��تفاده از صغری و کبری
چیدنه��ای این طائفه ،بلکه به اس��لوب آزاداندیش��انۀ خاص
موالناس��ت .ثم��رۀ روش غیراس��تداللی موالن��ا و پرهیز او از
مطلقگرای��ی و مخالفتش ب��ا تخصیص کلید اس��رار حقیقت
دین به افرادی خاص ،عرضۀ نوعی «تواضع معرفتش��ناختی»
میشود که در را بر تسامح و انعطاف میگشاید.
امینرض��وی ضمن ش��رح ان��واع نظریههائ��ی که برای
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رسیدن به حقیقت از سوی حلقههای فکری گوناگون پیشنهاد
ش��ده  -مانند کش��ف حقیقت به کمک حواس ظاهر؛ کشف
حقیقت از طریق تقلید؛ و دس��تیابی به حقیقت از راه اس��تدالل
و تعقل؛ و باالخره رس��یدن به حقیقت به کمک قوهای باطنی
که باید با س��یر و س��لوک صوفیانه در ش��خص بیدار شود -
تصریح میکند که موالنا س��ه طریقۀ اول را ،گرچه ک ً
ال مردود
نمیش��مرد ولی وافی به مقصود ه��م نمیداند .او راه چهارم را
بهمراتب و نتیجهبخشتر ارزیابی میکند.
این شیوه از حقیقتیابی که مبنای «علم حضوری» است،
عالوه بر پنج حس ظاهر ،پنج حس باطن را نیز به کار میگیرد.
هم��ۀ این ده ح��س را «دل» نظارت میکند .با این همه اگرچه
موالنا عل��م حضوری را بر علمی ک��ه از طریق حواس ظاهر،
تعقل و منطق حاصل میشود ترجیح میدهد ،محدودیتهایی
برای آن قائل اس��ت زیرا در اینجا نیز «اندیش��ه» نقشی دارد در
حالی که «از منظر موالنا ،برای حصول مقصود باید از اندیش��ه
نیز فراتر رفت؛ و آن مرحلهای اس��ت که «دانس��تن» تبدیل به
«ش��دن» و «آگاهی» تبدی��ل به «تحول» و س��رانجام «داننده»
تبدیل به «عاش��ق» میش��ود .عاش��ق خداون��د در این مرحله
دیگ��ر نمیخواهد دربارۀ خدا بداند بلکه مرادش «تجربهکردن»
اوس��ت .نتیجه این میشود که او دیگر معشوق را نمیشناسد،
بلکه عش��ق را تجربه میکند؛ و س��رانجام حقیقت را (که خدا
باشد) نمیشناسد بلکه خود حقیقت میشود.
چنین دیدگاهی درس��ت نقطۀ مقابل کس��انی اس��ت که
فلس��فه ،الهی��ات و ش��ریعت را راه رهایی انس��ان از حیرت و
دس��تیابی به حقیقت میدانند؛ علومی که نقش خویش��تن فرد
را دس��ت کم میگیرن��د  -فردی که عش��قش میتواند فقط
مستقیم باشد نه با واسطه .این انشراح صدر موالنا که شخص
مقیـد به هیچ قرائت و تفس��یر خاصی از دین نمیکند ،منشأ
را ّ
روح تسامح و تحمل اوست؛ تسامحی که جایش در بسیاری از
برهههای تاریخی خالی بوده است.
مقال��ۀ پنجم ب��ا عنوان «رومی و ورطۀ ش��وق» ،نوش��تۀ
روک��وس دوگروت (ی��ا دوخروت )3اس��تاد موسیقیشناس��ی
و آهنگسازی دانش��گاه آمستردام اس��ت ،که از مقالۀ ممتـّع
مفصل و پرمحتوایی که در باب ش��وق عارفانه ،رابطۀ انسان و
خدا در تصوف اسالمی و مخصوص ًا دیدگاههای عرفانی موالنا

نوش��ته ،بهروش��نی برمیآید که در حوزۀ عرف��ان به طور کلی
(هندی ،مس��یحی و اسالمی) نیز دستی دارد ،مخصوص ًا که در
عرفان موالنایی موسیقی جایگاه ویژهای دارد.
درونمایۀ اصلی این مقاله شوقی است که عاشق را به دنبال
معشوق میکشد ،معشوق از او میگریزد و میان آنان ورطهای
از جدایی پیدا میش��ود .عشق س��عی میکند با جایگزینهایی
چون رقص و موس��یقی این جای خالی را موقت ًا پر کند تا بتواند
درد جدایی را تا اندازهای برتابد .با این حال ،عاش��ق همواره در
پی وصال معش��وق اس��ت .این وصال ،البته ،مستلزم آن است
که عاش��ق سلوک روحانی در پیش گیرد ،ما و منی را رفتهرفته
کنار بگذارد ،خود خویش��تن را فراموش کند تا خود را مستحیل
در وجود معش��وق ببیند .در این محلۀ غایی ،در واقع عاشقی در
میان نیس��ت و هرچه هست معشوق است .چون تصور عاشق
جدای از معشوق به معنای دوگانگی و تک ّثر است و ما میدانیم
که در تفکر عرفانی حقیقت فقط یکی است و بس.
گ��روت مقال��ۀ خود را ب��ا اس��طورۀ رومی س��رینکس و
پَ��ن 4آغاز میکند؛ اس��طورهای ک��ه آن را اُوی��د (د 18 .م) در
مجموعهقصههایی زیر عنوان «اس��تحاله» 5به نظم درآورد .پَن
که شیفتۀ زنان است ،عاشق زنی پریوار میشود ولی او از چنگ
پن میگریزد و به آلت موس��یقائی نیمانندی تبدیل میشود و
در دس��تان پَن که عاشق اوس��ت قرار میگیرد .این نای پن در
بس��یاری زبانها به س��رینکس موسوم شده اس��ت .پن نیز به
نوبۀ خود دچار استحالهای مشابه آنچه برای معشوقش رخ داد
میشود .این دگرگونی به سبب عاملی است که نویسندۀ مقاله
آن را «ورطۀ شوق» نام میگذارد.
اتفاقی که اینجا میافتد این اس��ت که معشوق از این که
هدف و موضوع عش��ق و مراد عاشق باش��د میگریزد .تبعات
این وضعیت دردناک برای عاش��ق بسیار شدید و عمیق است.
چنین تجربهای پَن را از ش��خصی ک��ه کورکورانه از غرائزش
تبعی��ت میکند به ف��ردی تبدیل میکند که خ��ود را تزکیه و
تلطیف کرده ،به صورت نوازندهای در میآورد .موس��یقی درد
ناش��ی از ورطه یا مهلکۀ شوق را قابل شنیدن میکند و به پن
کمک میکند که درد فراق را موقت ًا تحمل کند و تا حدی آن را
تسکین بخشد .او در واقع نوازندهای است که از طریق سازش
با معش��وق در تماس ق��رار میگیرد و نوع��ی از حضور وی را

5. Metamorphoses

4. Syrinx and Pan
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محقق میسازد.
این اس��طوره مقدمهای است بر طرح مسألۀ مکتب عشق
صوفیانه با توجه خاص به دیدگاه موالنا در این زمینه .نویسنده
موارد متعددی مش��ابه استحاله و تب ّدلی که در قصه سرینکس
و پ��ن رخ داد ،در آث��ار موالن��ا مییابد :موارد متع��دد از فردی
که موضوع عشق (یعنی معش��وق) است ولی چنان تأثیری بر
عاشق خود میگذارد که او را یکسره تغییر میدهد؛ مانند کاری
که ش��مس با خود موالنا کرد و او را از فقیهی متشرع و مرش ِد
انبوهی مرید ،به عاش��قی س��رانداز و پایافش��ان بدل کرد که
موسیقی ،رقص و شاعری را به عنوان جایگزینهایی موقت تا
رسیدن به معشوق اصلی برگزیند.
در مورد موالنا ،معشوق اصلی ،حقیقت مطلق و تنها حقیقت
یعنی معشوق ازلی است که شمس تبریزی نماینده و مظهری
از اوست .موالنا نیز که از معشوق دور افتاده ،درد فراق را
در نوای نی  -که به معنائی ،یادگار معشوق اوست  -بیان
میکند و بدین طریق گویی در حضور اوست و با او سخن
میگوید.
نکتۀ مهمی که نویس��نده مخصوص�� ًا بر آن تکیه میکند،
مفهوم محوش��دن عاش��ق در معش��وق و این که وقتی چنین
اتفاقی میافتد و عاش��قی در میان نیس��ت ،معش��وق هم معنا
ندارد؛ پس همهچیزی عشق است و عشق و الغیر.
دوگ��روت مطال��ب خواندنی متعدد دیگ��ری را با توجه به
درونمایۀ عشق اس��تحالهگر مطرح میکند که فقط باید خواند
و لذت برد.
پیش از مقالۀ شش��م ،ابیاتی از مثنوی دیده میش��ود که
توس��ط جاوید مج�� ّددی ،دانش��یار ادیان در دانش��گاه روتگر ِز
نیوجرزی زیر عنوان «پاس��خ همزمان نیایش» به ش��عر مقفای
انگلیسی ترجمه شده است؛ ابیاتی که در دفتر سوم مثنوی زیر
عن��وان «بیان آن که هللگفتن ِ نیازمن��د عین لبیکگفتن ِ حق
است» ،چنین آمده:
آن یک��ی هلل میگفتــــ��ی ش��بی
تا که ش��یرین میش��د از ذکرش لبی
گف��ت ش��یطان« :آخ��ر ای بس��یارگو
ای��ن هم��ه هلل را لبیـــــ��ک کو؟»  
و مرد شکس��تهدل که جوابی ن��دارد ،خضر را به خواب میبیند

که از قول خداوند :
گف��ت« :آن هلل ت��و لبیـــک ماس��ت
و آن نیاز و درد و س��وزت پیک ماست
مقالۀ شش��م با عن��وان «ما پیامبران ش��ما را قبول داریم:
رومی ،پاالم��اس و تغییر دین اهل آناطولی» نوش��تۀ رادریک 
گریرسن ،یکی از مقاالت پرمحتوا ،محققانه و ،بنابراین ،بسیار
خواندنی است.
موض��وع اصل��ی مقاله بر مح��ور دو دس��ته آراء کمابیش
متقاب��ل درب��ارۀ مش��ابهات و اختالفات دو آیین مس��یحیت و
اسالم میگردد .آیا شواهد اعتقادی و تاریخی حکایت از وجود
زمینههای مش��ترک و ،لذا ،امکان تفاهم و آشتی میان این دو
دی��ن دارد؟ این مطلب در عصر حاض��ر مخصوص ًا از آن جهت
مهم اس��ت که مسیحیان و مس��لمانان ،چه واقعگرایانه چه در
عالم توهم ،دغدغ��ۀ «برخورد تمدنها» را دارند .بعضی از اهل
پژوهش رویدادهایی در تاریخ این دو دین را به عنوان اسنادی
دال بر وجود زمینههای مش��ترک میان آنها دانس��ته و بعضی
دیگ��ر اختالفها را آن ق��در عمیق میدانند ک��ه یافتن وجوه
مشترک قابل مالحظه را ناممکن میکند.
6
انگیزۀ بحث گریرس��ن این اظه��ار نظر حلیل اینالجیک،
برجستهترین مورخ ترکیۀ عثمانی است که گریگوری پاالماس
(ز )1296 .بزرگترین عارف هِسیکستیمذهب ()Hesychast
در س��دۀ چهاردهم میالدی ،مقدار زیادی به تصوف اسالمی،
مخصوص�� ًا به ابنعربی و جالل الدی��ن محمد مولوی مدیون
است .بعضی از سنتگرایان استدالل میکنند که شباهتهای
چشمگیر میان پارهای از تعالیم ابنعربی و پاالماس را میتوان
به عنوان ش��اهدی بر وجود وحدتی بنی��ادی میان تجربههای
عرفان��ی در عالیترین س��طح میان مکتب تص��وف و عرفان
هِسیکاس��م (یا هس��یگازم) در مس��یحیت تلقی کرد .بعضی با
اس��تناد به گزارش افالکی از مراسم تشییع جنازۀ موالنا که در
آن یهودی ،مس��یحی و یونانی و ترک همنوا با مسلمانان ترک
و غی��ر ترک هر یک به ش��یوۀ خاص خود بر م��رگ پیر قونیه
میگریس��تند ،معتقدند موالنای مس��لمان اتحاد همۀ ادیان را
ممکن میدانسته است.
مع ذلک ،نویس��ندۀ مقاله یادآور میش��ود که بخش��ی از
روایت افالکی در مناقبالعارفین مورد غفلت قرار گرفته است
6. Halil Inalcik
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و آن این که یهودیان و مس��یحیان صریح ًا ،و غیرمس��لمانان
دیگر تلویح ًا ،مورد مؤاخذه قرار گرفتند که چرا در مراسم موالنا
حضور یافتهاند و حتی با چماق و شمشیر به آنها حمله شد .این
میرس��اند که مس��ئلۀ وحدت اعتقادی برای پیروان موالنا در
زم��ان حیات وی  -الاقل از نظر افالکی  -آنقدرها بیوجه
و نامربوط نبوده اس��ت .نگرش��ی که موالنا در نوش��تههایش
نسبت به مس��یح و مس��یحیان بیان میکند نگرش مسلمانی
متش��رع و س��خت معتقد به برتری اسالم بر دیگر ادیان است.
البته نمیش��ود انکار کرد که موالنا  -مطابق با نص قرآن -
عیسی را یک پیامبر میدانسته است ،ولی نه چیزی بیشتر و نه
همتراز پیامبر اسالم .حضرت محمد (ص) از هر نظری و در هر
حوزهای برتر از عیسی و دیگر پیامبران است.
موالنا معتقد است که اگر مسیح را ایمانی قویتر میبود،
میتوانس��ت شب معراج داشته باش��د  -که نداشت .موالنا در
جایجای سرودهها و نوشتههایش ایرادهایی بر مسیح میگیرد
که نشان میدهد او پیامبر مس��یحیان را دربست نمیپذیرفته  
اس��ت؛ از جمله گوش��هگیری و رهبانیت او را .او از کلیساهای
مس��یحی بدان س��بب انتقاد میکرد که پر است از تندیسها و
تصاویر رنگین از پیامبران .اینها و چندین انتقاد دیگر بهروشنی
میرس��اند که او حتی مس��یحیان و یهودی��ان را در کار توطئه
بر ضد اس�لام میدیده اس��ت .آنچه کار آش��تی مس��یحیان و
مس��لمانان را بهویژه دش��وارتر میکند این است که مسلمانان
میگویند« :ما پیامبر ش��ما را قبول داریم اما ش��ما پیامبر ما را
قبول ندارید».
با این همه ،گریرس��ن انصاف میدهد که نباید چندان هم
بدبینانه به قضایا نگریس��ت  .تمایز و خطکش��ی بسیار سفت و
س��ختی که ما اغلب تصور میکنیم در گذش��ته بین اس�لام و
مس��یحیت وجود داشته ،در مواردی ،به گونهای بسیار متفاوت
فهمیده شده اس��ت .از گزارشهای تاریخی همیشه بهروشنی
برنمیآی��د که آیا بعضی افراد مس��لمان بودهاند یا مس��یحی و
امک��ان زیاد وجود دارد که آن��ان از دینی به دین دیگر متمایل
میش��دهاند بدون آنکه مجازاتی ببینند؛ و بنابراین ،ممکن بوده
اس��ت کس��ی مرید و هواخواه موالنا باشد ولی مسلمان نباشد،
کما این که همس��ر غیاثالدین کیخس��رو دوم ،ب��ه نام تمار،
که پس از مرگ این س��لطان به همس��ری معینالدین پروانه
درآمد ،یک مس��یحی ،ولی پیرو و دوستدار موالنا بود و پیوسته

کمکهای مالی به او میکرد و پس از درگذشت وی وجه قابل
مالحظهای برای ساختن مقبرۀ موالنا پرداخت.
باری ،آنچه دستهای از محققان را به وجود وجوه مشابهی
بین مس��یحیت و اسالم معتقد کرده ،پارهای از اظهارات اسقف
گریگوری پاالماس بوده که مربوط است به دوران اسارت این
روحانی و عارف سرش��ناس مس��یحی در آناطولی ِ اوایل عصر
عثمان��ی .او در جای��ی ابراز امیدواری کرده اس��ت که« :روزی
خواهد آمد که ما [مس��لمان و مسیحی] همدیگر را بهتر درک
کنیم»	 .
گریرس��ن معتقد اس��ت که پاالماس ای��ن حرفها را در
ش��رایط زمانی و مکان��ی آن دورۀ خاص زده اس��ت وگرنه در
بس��یاری دیگر از داوریهایش بس��یار تند و غیر آشتیجویانه
از مس��لمانان سخن گفته اس��ت .به عالوه ،سالطین عثمانی
از آن روی که میخواس��تند بر ملیتهای مختلف با اعتقادات
دینی مختلف حکم برانند سیاست تساهل را پیش گرفته بودند.
آن��ان با این که لقب غازی به خود داده بودند و ظاهرا ً رس��الت
خود را جهاد در راه اس�لام میدانستند ،در عمل اهل تسامح و
آزادیهای نسبی قومی و دینی بودهاند  .
از دیگ��ر س��وی ،آناطولی ِ اکثراً مس��یحی در زم��ان عثمانیان
بهتدریج به کش��وری اکثراً مسلمان تبدیل میشد و لهذا هنوز
س��ختگیریهای جوام��ع یکپارچهمس��لمان در امپرات��وری
عثمانی وجود نداش��ت .وقتی تعصبات کور مذهبی کمتر است،
ادیان به هم نزدیکتر مینمایند.
نتیجهگی��ری گریرس��ن این اس��ت که بعض��ی از اظهار
نظره��ای خاص پاالماس و روایاتی از نوع آنچه افالکی دربارۀ
مراسم تش��ییع جنازۀ مولوی در قونیه بیان کرده ،نباید موجب
این تصور اش��تباه ش��ود که فرض عارف مسیحی این بوده که
ترکان عثمانی مس��لمان و ونیزیان مسیحی در شرف آن بودند
که بر سر دینی مشترک به توافق برسند و مسیحیت و اسالم به
عنوان دو دین جایگزین یکدیگر تلقی ش��وند .از نظر پاالماس
توافق این دو دین یعنی این که ترکها مس��یحی ش��وند و نه
مسیحیان ترک ،یا آئینی «دو رگه» از ایندو پدید آید.
آخری��ن بخ��ش از بح��ث گریرس��ن مرب��وط اس��ت به
گرایشهای عرفانی در اسالم ،یهودیت و مسیحیت .او اذعان
میکند که در قرائتهای مختلف از عرفان ،این سه دین بسیار
نزدیک به هم و مدیون یکدیگرند .مع ذلک ،این که سنتهای
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عرفان��ی مختلف به تجربهای واحد ب��ا حقایق بنیادی ِ واحدی
باز میگردند بی گمان پرسشی است که جای تحقیق و تالش
بیشتر دارد.
مقالۀ بعد با عنوان «ادای احترام به استاد نیکلسن» در واقع
ترجمۀ رسول س��رخابی از متن سخنرانی بدیعالزمان فروزانفر
(د1349 .ش) اس��ت ک��ه در مجلس یادبود آن عرفانش��ناس
انگلیس��ی در آب��ان  1324ایراد کرده ،و ضم��ن آن از خدمات
ارزندۀ رینولد الین نیکلس��ن ( )1945-1868به ادب فارس��ی،
بهویژه در تهیۀ نس��خهای منق��ح از مثنوی موالنا جاللالدین  ،
قدردانی کرده بود .به گفتۀ فروزانفر ،نیکلس��ن برای نخستین
ب��ار عالقۀ خود به موالنا را با انتش��ار چند غزل این ش��اعر در
 1898م .نش��ان داد و از آن تاریخ تا زمان وفات قریب چهل و
هفت س��ال از عمر خود را بر س��ر نشر آثار متصوفه و احیاء آثار
موالنا گذاشت .فروزانفر تصریح میکند که نیکلسن در آخرین
نامهای که به وی نوش��ته «اظهار کرده که چش��مهایش بر اثر
مطالعۀ متوالی ضعیف شده و دیگر از خواندن خطوط ریز عاجز
است».
فروزانفر س��پس به معرفی نسخی که نیکلسن در تصحیح
و ویرایش مثنوی از آنها بهره برده میپردازد و حاصل کار این
مرد بزرگ را بهترین نس��خۀ کامل و قابل اعتمادی میداند که
میتوان از مثنوی به دس��ت آورد .ناگفته نماند که فروزانفر در
پایان خطابۀ خود قصیدهای نیز در رثاء نیکلسن قرائت کرد که
در اینجا ترجمه نش��ده است؛ ش��اید هم واقع ًا ضرورتی نداشته
است .شعر بدیعالزمان این طور آغاز میشود:
راد نیکلس��ن ای ک��ه ب��ر فض�لا
خویش��تـن را ت��و پیش��وا ک��ردی
ای هنـرگس��تـری ک��ه ای��ران را
خدم��ت ان��در خور و س��زا ک��ردی...
هشتمین مقاله با عنوان «توصیفهایی از مسلمانشدن مغوالن
در مناقبالعارفی��ن و تأس��یس طریقت مولوی» ،نوش��تۀ جان
دش��انت 7،دانش��جوی دورۀ دکتری در رشتۀ مطالعات ایرانی-
اسالمی در دانشگاه ایندیانای آمریکا .نویسنده در پی آن است
که نش��ان دهد هدف اصلی احمد افالک��ی در مناقبالعارفین
دو چیز بوده اس��ت )1( :بزرگداش��ت اسالم )2( ،تجلیل از مقام
و نقش موالنا ،خانواده و اعقاب او و اولیاء مولوی در گس��ترش

اس�لام در آناطولی از عصر موالنا به بعد .طبق نوشتۀ افالکی،
موالنا و بزرگان طریقت مولوی هزاران نفر از یونانیان ،ارمنیان،
یهودیان و مغوالن و حتی موجودات دریایی را به دین اس�لام
درآورده و از آنان مریدان متعهدی س��اختهاند .اما از میان همۀ
این ملیتها مغوالنند که افالکی مسلمانش��دن آنها را بیشتر
مستمسک برتری اس�لام و نقش کارساز شخصیتهایی قرار
میدهد که مناقبالعارفین را دربارۀ آنان تألیف کرده است.
جان دش��انت پیرو این نظر است که قصههای افالکی را
باید «از منش��ور [و منظر] عصر خود» مورد مالحظه قرار داد و
ن��ه به عنوان «غیرحقیقی در مقاب��ل حقیقی» (ص  .)137مراد
از «منشور عصر» ش��رایط زمانی و جهانبینی خاصی است که
مؤلف تحت تأثیر آنها تصمیم میگیرد کتابی بنویس��د .افالکی
کتاب خود را به سفارش چلبی امیر عارف ،نوۀ موالنا ،نوشت و
این زمانی بود که تعالیم موالنا به اهتمام پدرش ،س��لطان ولد،
و خ��ود او و دیگر اعضای خاندان مول��وی به صورت طریقتی
رسمی و متش��کل با انضباط و قواعد خاص خود استقرار یافته
بود و میبایس��ت حتیاالمکان معنویت و مرجعیت الزم به آن
بخشید و ضرورت وجودی مکتب موالنایی را به جامعه تفهیم
کرد .تألیف مناقبالعارفین یکی از ش��گردها و نقش��هها برای
زمان س��یطرۀ مغوالن ،چه در
تحقق این معنا بود .چون زمان ِ
ایران چه در آناطولی بود .چنانچه مش��ایخ مولویه میتوانستند
ب��ه هرگونه ثابت کنند که مسلمانش��دن خان��ان مغول و ک ً
ال  
نش��ر اس�لام در قونیه و جاهای دیگر به برکت انفاس قدسی
مول��وی و رفتارهای معجزگونۀ او و اوالد او بوده ،اعتقاد جامعه
به طریقت مولوی راسختر میشد .این است که هرچه از زمان
حیات مولوی دور میش��ویم ،تعداد کرامات و خوارق عادات و
جسارت و ش��هامت معنوی که به وی منتسب میشود فزونی
بیشتری مییابد.
صعودی ش��أن
نویس��ندۀ مقاله برای نش��اندادن این حرکت
ِ
روحان��ی موالنا به مرور زمان ،مقایس��های میکند میان لحن
گزارشهای رس��الۀ فریدون بن احمد سپهس��االر و مناقب از
اتفاقات واحد یا تفاوت ایندو در تعداد گزارشهایش��ان دربارۀ
یک حادثه .در نظر سپهساالر که گویا حتی زمان حیات موالنا
را هم درک کرده و در س��الهای نخس��تین پس از اس��تیالی
مدرس��ی س��اده و نه
مغ��ول زندگ��ی میک��رده ،موالنا هنوز ّ
7. John Dechant
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ش��خصیتی جهانی و رهبر طریقتی مشهور به نام مولویه بوده
اس��ت .در حالی که احمد افالکی (د 761.ق) که چند دهه پس
از سپهس��االر میزیس��ته و مرید نوادگان موالنا بوده ،احساس
تکلیف میکرده که از موالنا و س��لطان ول��د اولیا و قهرمانان
روحانی بس��یار بزرگتری بسازد .به عالوه ،در عصر او مغوالن
دیگر به فتوحات خود تس��لط کامل یافته بودند و افالکی برای
تبلیغ بهتر به نفع مخدومان خود سعی کرده اسالمآوردن مغول
را ناشی از نفوذ معنوی مولوی و خاندان او معرفی بکند.
درونمای��ۀ کلیدی مقالۀ دش��انت این اس��ت که رس��الت
مناقبالعارفی��ن تبلیغ این فکر بوده که با مرتبط نش��ان دادن
خاندان مولوی با مغوالن و با تأیید بر تعامل میان اولیاء مولوی
و خاندان مغول ،این خاندان را در کانون حافظۀ تاریخی جامعۀ
آن زم��ان آناطولی قرار دهد .او در مناقبالعارفین نه تنها ظهور
و قوتگرفتن خانان مغ��ول را مرهون حمایت روحانی خاندان
موالن��ا میداند ،بلکه ش��وربختیها و زوال آنان را نیز از تبعات
کژتابی آنها نسبت به این خاندان میشمارد.
قبل از واپس��ین مقالۀ مجلۀ  موالن��ا رومی ،ترجمۀ غزلی
است از دیوان شمس تبریزی با مطلع:
اَه چ��ه بیرن��گ و بینش��ان که منم
ک��ی ببین��م م��را چن��ان ک��ه من��م؟
مترجمُ ،پــل لوزنسکی ،دانشیار زبان و ادب فارسی در دانشگاه
ایندیان��ا ،به ترجمۀ خ��ود عنوان “ ”I am Iداده اس��ت .اضافه
میکنم که شأن نزول این غزل را افالکی این طور نقل میکند
ک��ه نقاش ماهری ب��ه نام عینالدولۀ رومی ب��ه خدمت موالنا
میرود که تصویری از او بکش��د .موالنا مقابل او میایس��تد و
نقاش نظری به صورت  او میاندازد و آن را به تصویر میکشد.
اما دوباره که به چهرۀ موالنا نگاه میکند ،متوجه میش��ود که
این صورت نه آن اس��ت که او ترسیم کرده است؛ لهذا تصویر
دیگری از موالنا میکش��د و چون فارغ میش��ود و به چهرۀ او
نظر میاندازد ،میبیند که صورت تفاوت کرده اس��ت .این کار
چندین بار تکرار میش��ود و در نتیجه نقاش متحیر میش��ود و
از هوش میرود و عاجزوار سر در پای موالنا ،میاندازد .موالنا
بهمناسبت ،این غزل را میسراید.
آخری��ن مقاله با عنوان «تحلیل نحوی عبارات اس��تعاری
در ترجمۀ  ر .ا .نیکلس��ن از مثنوی» ،گ��زارش پژوهش بهروز

محمودی بختیاری با همکاری رضا عباسی است .محمودی با
مطالعۀ ترجمۀ سه دفتر اول مثنوی کوشیده است تا روشهای
مختلف نیکلسن را در ترجمۀ عبارات استعاریِ اصل فارسی این
س��ه دفتر تحلیل کند .او از مقایسۀ مجموعۀ عبارات استعاری
موالنا با معادلهای انگلیس��ی آنها در ترجمۀ نیکلس��ن به سه
روش یا الگوی اصلی رسیده است که متداولترین آنها ترجمۀ
«عبارتبهعبارت» اس��ت؛ مانند ترجمۀ «درد اشتیاق» به  pain
 .of love-desireمطابق با احصاء آماری نویس��نده  90/08از
استعارههای ترجمهشده در اثر نیکلسن از نوع عبارتبهعبارت
اس��ت که به گفتۀ مؤلف ،ترجمهای تحتاللفظی اس��ت؛ ولی
اگرچ��ه ممکن اس��ت زیبایی متن اصلی را ب��ه خواننده منتقل
نکند ،کارب��رد چنین الگویی حاکی از دقت و امانتداری مترجم
نس��بت به چیزی اس��ت که در اصطالح زبانشناس��ان «زبان
مبدأ» ( )source languageخوانده میش��ود .از همین روست
که نیکلسن با استخدام این شیوۀ ترجمه خواسته که حال و هوا
و روح اس��تعارۀ موالنا را حتیاالمکان حفظ ،و به خوانندۀ زبان
مقص��د ( )target languageمنتقل کند .مع ذلک ،در مواردی
معدود ،به س��بب نب��ود معادلهای دلخواه یا عدم دسترس��ی
مترجم به چنان معادلهایی مجبور شده از دو الگوی دیگر که
عبارت اس��ت از برگردان «عبارتبهکلم��ه» و «عبارتبهجمله»
بهره گیرد.
نویس��ندۀ مقاله در پایان تصریح میکند که اگرچه ترجمۀ
عبارتبهعبارت ممکن اس��ت به زیبایی متن اصلی آسیب وارد
کن��د ،مع ذلک برای ترجمۀ کتابهای مقدس از زبانی به زبان
دیگر توصیه شده ،و تردید نیست که مثنوی نیز از همین جنس
آثار است.
مطال��ب مجله با نقد و بررس��ی مفص��ل ِ دو کتاب پایان
مییابد .کتاب اول با مشخصات زیر:
Alberto Fabio Ambrosio, Vie d’un derviche Tourneur:
Doctrine et rituels du soufisme au XVII e siècle. Paris,
2010

که توس��ط نَیال ّتبرا  8تحلیل و بررس��ی  شده ،و شرحی روشن
و مفصل اس��ت از آرمان و کمال مطل��وب درویش صوفی در
امپراتوری عثمانی طی س��دههای ده��م و یازدهم قمری ،در
مقایس��ه با آرمانهای سیاس��تمداران ،علمای دینی اس�لام،
8. Nayla Tabbara
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واعظان و صوفینمایان .این کتاب رسم سماع مولویه را نیز در
کانون توجه قرار میدهد.
خط��وط برجس��تهای که در ای��ن مقاله دنبال میش��ود،
کشمکش بر سر سیطرۀ مادی و معنوی در جامعۀ عصر عثمانی
میان فقها و صوفیه و سیاس��تها و مواضع اتخاذشدۀ هر دسته
برای خنثیکردن نقش��ههای دستۀ دیگر است .از موضوعهای
عمدۀ محل اختالف میان این دو گروه یکی س��ماع و دیگری
«تکیهها» یعنی محل اجتماع دارویش بوده است .اگرچه دولت
در اوایل ک��ار دخالتی در این معارضات نداش��ت ،ولی موقعی
رس��ید که در  1666فرمان ممنوعیت سماع و تخریب تکیهها
صادر شد.
ب��ا این هم��ه ،اهمیت اصلی کتاب امبروزی��و در بیان این
نتیجهگیری اوست که مناقشه میان صوفیان و ضدصوفیان را
نباید در چارچوب اهرمهای قدرت در جامعه فهمید بلکه قضیه
را باید در تعریفهای متفاوتی باز یافت که هر گروه از انسانها
عرضه میکنند .طبق تعریف علما ،انسان به معنای واقع کلمه
مطیع ظاهر ش��رع و قوانین وضعشده توسط سالطین است .از
سوی دیگر ،تصوف انسان را موجودی تعریف میکند که روح
و باطن شرع الهی را میفهمد و آن را از طریق اخوت و برادری
منصۀ عمل در میآورد و از این رهگذر با
به ش��یوۀ صوفیانه به ّ
تمام عالم خلقت به وحدت میرس��د .تحت تأثیر همین آرمان
صوفیانه است که درویش چرخنده در حال جذبه همهچیز را در
متحد میبیند؛ صورت خدا را در همهچیز میبیند و خود
نور خدا ّ
کانون و محل اصلی آن وحدت میشود ،و این چیزی است که
ضد صوفیان ،مذبوحانه ،سعی در حذفش دارند.
رادریک گریرسن نقد و بررسی شده،
کتاب دوم ،که توسط
ُ
اثری اس��ت به زب��ان ترکی همراه با ترجمۀ انگلیس��ی آن زیر
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این اثر که در واقع آلبومی از عکس مربوط به مولویخانههای
اس��تانبول است ،به همت چند نفر تهیه و در  2010منتشر شده
اس��ت .کتاب عالوه بر تصاویر بسیار ،اطالعات فراوانی  -که
بیش��تر به وضع موجود یا حتی آین��دۀ مولویخانهها میپردازد
تا گذش��تۀ آنها  -به دست میدهد .کتاب به دو بخش تقسیم
شده اس��ت :بخش اول ش��امل درآمدی اس��ت بر ریشههای
فرهنگ مولوی ،حاوی قس��متهایی درب��ارۀ خانوادۀ مولوی،
ی��اران و مریدان او از قبیل ش��مس تبریزی ،ورود به حلقۀ این
طریقت ،خدمات صوفیان مولویه به انواع هنرها ،و اهمیت این
فرقه در امپراتوری عثمانی.
بخش دوم مرکب اس��ت از شش قس��مت فرعی در باب
مولویخانههای استانبول ،غالطیه ،اسکدار و سه شهر دیگر ،با
تأکید ویژه بر افراد سرشناسی که با این مرکز مرتبط بودهاند.
از جملۀ اطالعاتی که خوانن��ده در این کتاب مییابد این
اس��ت که دولت ترکیه در س��الهای اخیر تمایلی به بازسازی
مولویخانههایی نشان میدهد که در  1925و سالهای پس از
آن دستخوش تخریب شد .در واقع به نظر میرسد تالشهایی
در جریان اس��ت که مولویخانهها و تکیهها بازس��ازی و احیا
ش��ود و لطمات واردش��ده به حیثیت بزرگ��ان صوفیه تا حدی
جبران شود.
گریرسن گرچه کتاب را بس��یار سودمند توصیف میکند،
م��ع ذل��ک ایرادهای��ی چند نی��ز به س��اختار کت��اب ،پارهای
مالحظهکاریها نس��بت به آوردن یا نیاوردن مطالب در کتاب،
اغالط مطبعی ،اش��کاالت نحوی و بالغی در بخش انگلیسی
وارد کرده است■                                                             .

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارة  47و  ،48مهرـ دی 1390

