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  ل برۀسم کتمب 

»پیشگمجمن شعر فمۀسم«

هفتملنیشمارۀیینلۀیموالنا رومی دریدودخریتابستانی2016م/ی

1395شیینتشریشک.ید نیینلهیدارییشترکیسایلاجهیدییدستی

بهی ودبستهی رویم،ی بنلادی وی دجگلستانی ددستِری ددنشگاهی یلانی

ددنشگاهیخاورینزد کیقبرس،یدهیشمارییدزییاالجاشناسانی

بلنیدیمللم،یبهیویژهیدروپا میویترک،یدریتأیلفیآنیهمکاریی

یبهییاالجای
ً
ۀیوز ن،یدهیتمایا

ّ
یمیدننک.یسرویردستارید نیینل

ددرد،یی دختصاصی دوی ویعنایی فکریی یلردثی وی جاللیدیک نی

ن،ییکرسیدرشکیدریبنلادییطایعاتیعربیوی
ُ
دستادییئاجاردییایز

دسالیِمیددنشگاهیدِدستریدست.ی

شمارۀیهفتمییشتملیدستیبریجاشتهیدییبهیقلمیسرویردستاری

دریشرحیعکسیروییجلکیینله،یهفتییقایه،یترجمۀیدویغزلی

دزید ادنیشمس،یبرگرددِنیدجگلیسمیدبلاتمیدزییثناییویدریپا ان،ی

ی
ً
یعرفمیویجقکیدویدتاب.یدریزیر،یهری کیدزید نیبخشیهایدجماال

یعرفمییمیشاد.

◄ دریجاشتۀیچهاریصفحهیدییبایعنادنی»تصایریروییجلک:ی
یالقاتیرویمیبایشمس،یداِریودالسیپاتنام«1،ییایزنییمیجایسکیی

پاتنامی)د.ی1989یم(،ییتایِکیبُستنیآیر کا،یدری19سایگمیبهییکتبی

ددسپرسیاجیسم2یجلا ارکییتما لیشکیویدرید نیشیاهیسختی

قردری فردنسای،ی یعروفی جقاشی یاتیس3،ی هانریی تأثلری تحتی

سنتیهایی ینذوبی سایگمی ـییدوی وی کمیی بیستی دزی گرفت.ی

هنرِییعرفانیشرقیویخاورینزد کیشک.یپسیدزیسالیهایحضاری

جـتا«ی5ی
َ
دریینایسیسخنردجمیدریدجنمنیحکمت4یوی»دجنمنیوِد

جلا ارکیوییطایعۀیعملقیزجکگمیجایۀیعارفیهنکو،یردیادریشنا6،ی

پاتنامییصممیشکیدهییاضاعاتیعرفاجمیویروحاجمیردیداجانی

زجکگمیخادیقردریدهک.

دری1976،یودالسیپاتنامییدهی77سایهیبادیتاسطیشیخم،یبهی

هلۀی
ّ
جما نکگمیدزیطرفیددتریجاددیجاربخش،یبهیحلقۀیجعمةیدلل

جلا ارکیدرآیکیویخادیویهنریجقاشمیدشیچنانیتحتیتأثلرید نی

جاعیسلاکییعناییقردریگرفتیدهیبنایبهیوصلّتیوی،یوقتمیدری

1989یدزیدجلایرفت،یدللۀیدیالدش،یدزیزیلنیویخاجه،یدریشمالی

د ایتیجلا ارکیوقفیصافلانیشک.یپاتنامیبریدثریدیبستگمیژرفی

بهیتصاف،ییاضاعیشمارییدزیتابلاهاییخادیردیددستانیهایوی

دسطارهیهاییصافلانیویصحنهیهاییدالسیکیصافلاجهیبرگز ک؛ی

دزیجملهیصحنۀیرقصیینصاریحالجیبهیساییددریویینلسی

یرغانیبرگرفتهیدزیمنطق الطیر عطار.

ۀیموالنا رومی یتعلقی
ّ
تصایریروییجلکید نیشمارهیدزیینل

بهیسلسلهییتابلاهاییپاتنامیبایپمییا ۀیصافلاجهیدستیدهیدری1979ی

تکمللیشکهیدست.ید نیتابلایدهیدجکدزۀیآنی60یدری50ید نچیویبای

 جودالدین کیااوم

majdoddinkeyvani@ yahoo.com

جور  جالوم ۀلجم
)جرد هفتم، 2016م(

1. Cover Illustration: Wallace Putnam’s ‘Rumi Meets Master Shams’.
2. Abstract Expressionist School.
3. Henri Mattise.

4. Theosophical Society.
5. Vedanta Society.
6. Ramakrishna.
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رجگیروغنمیدشیکیشکهیدست،یصحنۀیتار خیساِزیرو ارو میوی

پرسشیویپاسخیشمسیتبریزییوییاالجایردیدریبازدریقاجلهیبهی

تصایریدشیکهیدست؛یصحنهیدییدهیتفصللیدینشینییآنیردیبا کیدری

مناقب العارفین دحمکیدفالدمیخادجک.یهملنید کدریبادیدهیآتشی

عشقمیدریدلییاالجاینسبتیبهیشمسیشعلهیوریساختیدهیهلچی

گاهیآثارشیدزیوجادیفقلهیسابقیقاجلهیویشاعریشیفتۀیسردجکدزی

سالیهاییپسیدزید نید کدریزد لینشک.یتابلاییپاتنامید نیدوی

چهرۀیدستثنا میردیدریحایمینشانییمیدهکیدهیدجادریزر نیخارشیکی

)شمس(یدزیسمتیچپیتصایریبهیصارتیشمسیتبریزییمیتابک،ی

ییحظۀیظهارعشقیعرفاجمیدریجخستلنید کدرییاالجایوی
ً
دهیظاهرد

شمسیردیترسیمییمیدنک.

دسمعللی »ِسماط الموقنین،یشرحی عنادنی بای یقایهی جخستلنی  ◄
بای رویم«ی جاللیدیک نی مثنویی ی دوِلی دفتری د باجۀی بری رویی

َ
جق
َ
د

تصحلحیدجتقادییویترجمهیبهیقلمیباللیداشپلنار،یرئیسیبخشی

فلسفهیدریددنشگاهیجنمیدیک نیدربکاِنیقاجله،یجاشتهیدییدستی

طاالجمیدری79یصفحه،یشایلید باجۀیدفتریدولیمثنوی،ییتنی

ویردیشیشکۀییرسایۀیسماط الموقنین ویترجمۀیدجگلیسمید نییتنی

ویآنید باجه.

د باجۀیدفترهاییدول،یسامیویچهارمیمثنوی بهیجثریعربمیوی

دجقرویی رساخیدیک نی دسمعللیبنی دست.ی فارسمی جثری بهی یبقلهی

)د.ی1041هی(،ییتخلصیبهی»رساخم«،ی کمیدزییشا خیطر قتی

یایا هیدریتردلۀیعثماجمیویشارحیبزرگیمثنوی یعنای،یبرییقکیهی

 اید باجۀیدفتریدولید نیدتابیدویشرحیجاشتهیدست،ی کمیبهیعربمی

وید گرییبهیتردمیعثماجم.یوییشرحیعربمیردیدهیتار خیآنیپیشی

دزیسالیجگارشیشرحیتردمیدستیبهیطاریجکدگاجهیبایعنادنیِسماط 

الموقنینیتأیلفیدرده،یویشرحیتردِمید باجهیردیبهیدبتکدییدثریعظلمی

عربِمیخاد،یمجموعة اللطایف و مطمورة المعارف،دهیبیشتریبهی

شرحییثنایییشناختهییمیشاد،یینضّمیدردهیدست.ی

باللیداشپلناریجخستیسماط الموقنین ردیبریدساسیچهاری

نسخۀیخطمیقک مم،یبهیشیاهیدییجقاددجهیویعلممیتصحلحیدرده،ی

سپسیترجمهیدییحتمیدالیکانیدقلقیدزیجملهیبهیجملۀیآنیبهی

زبانیدجگلیسمیبهیدستیدددهیدست.یدرییقایۀیدو،یپسیدزیجقلی

ییتنییسماط الموقنین 
ّ
علنیعباردتید باجۀیدفتریدولیمثنوی،یدل

یبهیخطیعربمیجقلیوترجمۀیدجگلیسمیآنی
ً
صفحهیبهیصفحهیعلنا

دریصفحۀییقابلیدردئهیشکهیدست؛ید نیشیاۀیتحسینیدجگلزیبهی

خادجنکهیفرصتییمیدهکیدهیترجمۀیدجگلیسمیهریجملۀیعربمی

ردیبمییعطلمیدریبردبریآنیببینک.ی

یشرحیخادیتاضلحییمیدهکیدهیویی
ِ
دجقروییپیشیدزیشروع

ییشکالتید نید باجۀیعربمی
ّ
زیاجمییتاجهیشکهیدهید گردنیدزیحل

ویروشنیدردنیعباردتیآنیغفلتیدرده،ینسبتیبهیتحقلقیدرباِبی

یعاجمیدشارییآنیعباردتییسایحهیجماده،یدریجما اجکنییعاجمیوی

بعضمی عالوه،ی بهی دردهیدجک.ی سهلیدجگاریی آنی دستعارهیهایی

شرحیهاییخادیردیبهیتردم،یویمیجهیطبقیقادعکیعربمیبلکهیبنایبری

یللیخاد،یجاشتهیدجک.یچنلنیشرحیها میدزیجظریعلمای»یردودیوی

یکفاع«یدست.یگروهمید گریشرحیها میبهیفارسمیجاشتهیدجک؛ی

د نهایجلزیردضمیدننکهیجیست.یرساخمیسپسیدضافهییمیدنکیدهی

»تاید نیزیانیدزیهلچیینبعمینشنلکهیدمیدهیشرحمیبهیدسلابمییقبالی

دجقرویی دال لم،ی بهیچنلنی بنای باشک«.ی جاشتهیشکهی وییطلابی

تصملمییمیگلردیدهیشرحمیدایلیبهیعربمیبنایسکیدهیدسردری

د باجهیردیدشفیدنکیویجهاتیدصلمیویفرعمیآنیردیبازجما ک.ی

ریدهیچردیشرحیخادیردی
ّ
آجگاهیدجقروییدریپاسخید نیپرسشییقک

سماط الموقنینیجامیجهاده،یتصر حییمیدنکیدهیحلنیجگارشید نی

شرح،یشیخمیجاردجمیدریهلأتیدرویشمییایای،یدریعایمیرؤ ای

بهیدویگفتهیدهیدتابیخادیردیسماط الموقنین بنایک.

دجقروییدریشرحیخادیدلمهیبهیدلمه،یحتمیگاهیحرفیبهیحرِفی

د باجهیردیدزیجظریمیگذردجکیویجکتهیدییدربارۀیآنییمیگا ک.یدوی

دری هم(ی هنازی شا کی )وی پیشی چنکیی تای دهی رودیمی بهی ،ی
ً
یعماال

دالسیهاییدرسیعربمیویدستاریزبانیفارسم،یبهیآنی»تنز هیوی

تردلب«یگفتهییمیشک،یوضعلتیصرفمیوجحاییهریجزءیعباردتی

ویجمالتیردییشخصییمیدنک:یدگریآنیجزءی»حرف«یدست،ی

داربردهایییختلفیویجقِشیویژۀیآنیردیدریبافِتییاردیبررسم،ی

بلانییمیدنک؛یدگریآنیجزءی»فعل«یدست،ییاضم،ییضارعیویشکلی

یصکرییآنیردییعلنییمیدنک.یتاضلحاتییفصلیصرفمیویجحایی

یزباجمییتنیردیحتمیدالیکانی
ً
بهید نیجیتیدستیدهیبافتیصرفا

یشخصیدنکیتایبتادجکیدرییرحلۀیبعک،یبهییعاجمیعملقیدلماتیوی

عباردتیبپرددزد.یدرید نییرحلۀیدومیدستیدهیدجقرویییقصادی

یاالجایردیدزیفالنیویبهمانیعبارتیویدصطالحیبلانییمیدنک.یدویبای

دشردفمیدهیبهییکتبیفکری،یگردیشیهاییعرفاجمیویزیلنهیهایی

د نمییاالجایددرد،یصالحلتید نیردیددردیدهیخادجنکۀیید باجهیردیبهی

فضاییفکرییویدعتقادیییاالجاینزد کیدنکیویدویردیدزیخطریشرحی
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ویتفسیرهاییجاصادبیوییحّرفیبرهاجک.

ترجلعیبنکی سمیوسایلنی ترجمۀی وی »یتنی یقایهی دویلنی  ◄
جاللیدیک نیرویم،یهمردهیبایتاضلحات«یدزییحمکیعیسمیویم،ی

دتابکدریدرشکیویپژوهشگریدرییطایعاتیشرقم،یبهیویژهیفارسم،یی

دستیدهیدری1974یبهیدسالمیگرو ک.یشماریترجلعیهایدریدیوان 

ی
ً
کبیریبهی40ییمیرسک.یسمیوسایلنیترجلعیدریسهیبنکیویجمعا

سییحذوفیدست،یویبای
ّ
یردبیدزی42یبیت،یدریبحریهزجییسک

بیتیزیریآغازییمیشاد:

رهــایدــنیجــازیتــایتنهــــایجماجــم
جماجم1 ــذردی عـ ــای ت ــزهی ــل دســت یــکــنی

بریخالفیتعر فیدیروز نی»ترجلعیبنک«،یدهیبیتیترجلعیدریهری

یتکردرییمیشاد،یدریبرخمیدزی»ترجلع«هایییاالجایهری
ً
بنکیعلنا

بنکیبایبیتییتفاوتمیپا انییمی ابکی)دیروزید نیقایبیردی»تردلبیبنک«ی

یمیخادجنک(؛ید نیدیریدزیآجنایجاشمییمیشادیدهیتایسکۀیهفتم،یوی

شا کیقکرییپسیدزیآن،یهریدویقایبی»ترجلعیبنک«یوی»تردلبیبنک«ی

بهیجامی»ترجلع«یشناختهییمیشکهیدجک.یجایسنکۀییقایه،یپسیدزیدددنی

یختصهیهاییترجلعیبنک،یجظردتمیدربارۀییحتادییسمیوسایلنی

ترجلعیییاالجایدبردزییمیدنک.یدویباید نیعقلکهیدهیدشعاریتعللممی

یاالجایردیبا کیدریمثنوییویسرودهیهاییعشقمیوییردیدریدیوان 

شمس پلکدیدرد،یصکدرصکییادفقیجیستیویآنیردیسادهیسازیی

درمثنویی افتی جابمی دشعارعشقمی همی زیردی یمیددجک،ی قضلهی

یمیشادیوهمیدرونییا هیهاییتعللممیدریدیوانیدو،یدزیجملهیدری

هملنیترجلعیییاردیبحث.یبهیطاریدلم،یدریجخستلنیبنکیشاعریردی

درییقامییرشکییروحاجم،یدریحالیوهادیی کییرّبمییمیبلنلم.ی

دهی یمیشادی بهیصارتیشاعرییعاشقیظاهری دوی دومی بنکی دری

بای زیاجمی وی یمیدنک،ی سرزنشی گاهی یمیستا ک،ی گاهی ردی یعشاقی

چربیزباجمیدریبهیدستیآوردنیدِلیدوییمیداشک.یدریبنکیجها م،ی

یبهی
ً
یدریهلأتی کیستایشگریجلاهییمیدنک،یدیایجها تا

ً
یاالجایبکود

صارتیشاعرییِیمیپرستیوعشقیستایظاهرییمیشادیدهیصفاتی

شردبیروحاجمیردیدهیسایکانیطر قتیدزیآنییکهاشنک،یستایشی

یمیدنک.ییطایعۀیبنکیبهیبنکید نیترجلع،یتکایلیتکر نِمی کی

سلسلهییعتقکدتیویددتر نیهاییعرفاجمیردینشانییمیدهکیدهیهری

 کیردهیردیبردیییاردیبعکییهمادرییمیسازد.

یاالجایدریبنکیدولیبهییر کدنیخادییمیفریا کیدهیدجکیشهیهایی

دجلای فر بکارییهایی بردبری دری وی فروگذدرجکی ردی شیطاجمی پللکی

دیستادگمیدننک،یتایبتادجنکیدریپِمیحقلقتیدبکییویجاو کیبروجکی

وی یساعکتی طایبی دوم،یشاعری بنکی دری بکدنیدستی ابنک.ی وی

ردهنما میشمسییمیشادیدهیدلیدویردیروشنمیویصفایبخشک:

جاجــم دآردمی ســینهیهای دری آی دری

تاتلا م ــهی د د ـــکهیهـــای دری آی دری

فــرویدــنیســریزیروزنیهــاییدلیهــا

روشنا م دزی هلچی جیستی ــارهی چ دــهی

سردجنام،یدریبنکیسام،ییاالجایبهیتاصلفیساقم،ی عنمیهمانی

شمسیتبریز،ییمیپرددزد؛یدسمیدهی»باغیحقا ق«یدزیدوییمیشکفکی

ویبردییگلاهانیآنیدریحکمیآبیوینسیمیدست.ییاالجایآردمیآردمی

رشتۀیسخنیردیبهیدثردتیشردبیروحاجمیدیییمیدشاجکیدهییاجبی

تسر عیسیریویتنایریدلیهاییتمایمیدساجمییمیشادیدهیخادیرد،ی

هماهنگیبایدستارهایییطرحیشکهیدریبنکیدول،یوقفیطر قتی

صافلاجهییمیدننک.

دریجلکیششمیینلۀییاالجایرویمی)2015(،یعیسمیویمیتنز هی

ویتحلللییشابهمیدزیهفکهملنیترجلعییاالجایدردئهیدددهیدست.

ستریی)د.ی283هی(یوی
ُ
◄ سایلنییقایه،یبایعنادنی»شرحیقرآنیسهلیت

یثناییرویم:یبخشی2«،یجاشتۀییر مییشرف،یددنشیاریددنشگاهی

شهلکیبهشتم،یوییئاجاردییایزن،یبخشیدومیدزیپژوهشمیدستیدهی

دویلنیبخشیآنیدریجلکیپننمیینلۀییاالجایرویمی)2014(یینتشری

شکهیباد.یداششیجایسنکگانیدریبخشیدومیبریدثباتید نییطلبی

دستیدهییمثنوی،یجهیتنهایدزیتفسیر القرآن العظیم سهلیبنیعبکهللای

ستری،یبلکهیدزیچنکیتفسیریعرفاجِمید گر،ییاجنکیحقایق التفسیِر 
ُ
ت

ممی)د.ی412هی(یویلطایف االشاراِت دبادیقاسمی
َ
عبکدیرحمنیُسل

یریی)د.ی465هی(یتأثلریز ادییپذیرفتهیدست.یجماجهیها میدزید نی
َ
ش

ُ
ق

تأثلرپذیرییدریبخشیدولییقایۀییاردیجظرییعرفمیویبررسمیشکهی

دست.یدریبخشیدوم،یجماجهیهایید گرییدزید نیتأثلرپذیرییطرحی

ویتشر حیشکهیدست.

یآنیردییمیتادنیدریشرحی
ّ
 کمیدزیدرونییا هیهایییثناییدهیرد

سترییبریقرآنی افت،یویدریبخشیدومید نییقایهیتحلللی
ُ
صافلاجۀیت

»یکر«ی وی »دستکردج«ی ی
ِ
ودضح چنکدنی جهی یسأیۀی دست،ی شکهی

،ید نیدویدصطالحیدللکیییرباطییمیشادیبهید نی
ً
دست.یدجماال

یگمانیجادرستیدنسانییدهیقکرتیتصملمیگلری،یجلروییدردده،ی
بک عیدیزیانی داششی بهی شمس.ی کلیات  )1363(.ی یحمکی یایای،یجاللیدیک نی 1.ی

فروزدجفر.یتهردن:یدیلردبلر.یجی7،یص159-157.
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ییویروحاجمیخادیردیدزیخادییمیددجکیویدری
ّ
وییافقلتیهایییاد

یخادیبهیدستیآوردهیدستییمیبایک.یدزیآجنای
ً
جتلنه،یبهیآجچهیظاهرد

دهیشخصیبهیطاریتکر نمیبهیحایتی»خادشیفتگم«یساقی

ـییبایدستنادیبهیداربردیقرآجمییـی»دستکردج«ی یمی ابک،ید نیحایتی

یبهی»یکر«یجلزیتعبلرییمیشاد؛ی
ً
خادجکهییمیشاد،یدهیدزیآنیدصطالحا

 ایالدقلیدوییفهامیدستکردجیوییکریردبطهیدییبسیاریتنگاتنگی

پلکدییمیدننک.یخادبینمیویغروریجاعمیدیتحانیویدبتالیدستیدهی

ییرددید نیدستی
ً
ییکریدیهمیباعثیوییحّرکیآنیدست.یظاهرد

ً
جها تا

دهیهمیخادبینمیویدحساسیدستقاللیدنسان،ی»یکر«یبهیشماری

وهللای هللای َری
َ
یک وی رودی

َ
َیک ﴿َوی آ ۀی دیهم؛ی وددنشی همی یمیرود،ی

لُردیماِدر ن﴾ )آلیعمردن،ی54(یدشارهیبهیهملنیدنشیویوددنشی
َ
خ

یمیدنک.یوقتمیدنسانیتسللمیوساسۀیجفسیشکیویدعمالیخادیردی

یتکمیبرییحِضیدرددۀیخادیشمرد،یبهییکریدیهمییبتالیشکهیدست.ی

تکلهیبریتکبلریخایشتنیدردنیویدعمالیخابیخادیردییغروردجهیی

بهیحسابیخایشیگذدشتن،ینشانییمیدهکیدهییکریخکدوجکی

دنسانیردیبهیوساسۀیجفسیساقیدددهیدست.یفردیهشیاریهمیشهی

دزید نیبلمیددردیدهییباددیبهیددمییکریدیهمیگرفتاریشاد،یدریحایمی

کَرج«یدهیدچاریوساسهیشکه،یهمچانییستی
َ
دهیشخصی»یست

ال عقلیویبمیخبریدزیحایتییستمیخادیدستیدهیتنهایوقتمی

یتاجهِید نیوضعلتیتأسفیآورییمیشادیدهیهشیارییخادیردیبازی

 افتهیباشک.ید نییفهامیدستکردجی اییکریدیهمیدریدفتریسامی

)دوی یاروتی وی هاروتی قصۀی دری 800-804(1ی )دبلاتی مثنوی 

فرشتهیدییدهیبهیسببیروییآوردنشانییبهیسحریویجادویبریروییزیلن،یدری

ز با،ی بلاجمی بهی گرفتهیدجک(ی قردری عتابی یاردی سختی 102(ی )بقره:ی قرآنی

دجعکاسی افتهیدست:

رد یــاروتی ردی گــاشیدــنیهــاروتی

رد ُروتی ــای ی ــردنی ــاد چ وی ــالمی غ دیی

یســتیبادجــکیدزیتمــــــاشاییدیــه

شاه دســتــکردجی عــنــا ــبیهــایی وزی

د ــنیچنلــنییستمیســتیزیدســتکردجیحــق

حق ــعــردجی ی دنکی یستمیهای چــهی ــای ت

جمــاد ددیــشیچنلــنییســتمی ددجــۀی

گشاد ــکی ددج چهیهای دِجعایشی خـــادِنی

دمنــک دزی رهلــکهی وی بادجــکی یســتی

ــک ــمیزدج ــهیی ــاییعــاشــقــاج ــاییهـ هـ

 کمید گریدزییفاهلممیدهیتحتیتأثلریقرآنیویتفاسیریعرفاجِمی

آنیدریمثنوی فردودنیبازتابی افته،یشیاۀییعمالیدویلاءیصافمیدری

پنهانیددشتِنیحاالتیروحاجمیخادیدزیچشمیجایحریانیدست.ی

آجانیپلاستهییردقبنکیدهیتنربهیهاییعرفاجمیخادیردیبایدسمیغلریدزی

تفاسیری بری بنای جگذدرجک.ی یلانی دری طر قتی دهلی وی ردزآشنا انی

شارحانیعارفییشرب،ییرددیدزیآجچهیدریقرآنیبهی»دیاجت«یتعبلری

شکه،یدسردریدیهمیدستیویعارفانیدستاریددرجکیدهیدزیدفشاییآن،ی

یدحتردزیدننک.یدریودقع،یردزددریی
ً
د
ّ
جزینزدِیهمیطر قتانیخاد،یجک

تیدیهمیدستیویخکدوجکیردیعایمیدیسّریویدیخفلاتیخادجکهیدجک:ی
ّ
سن

﴾ی)جن:ی26(.یدبلاتیزیری
ً
حکد

َ
لبهِید

َ
﴿عایُمیدیغلِبیفالی ُظِهُریعلمیغ

 کمیدزییادردییدستیدهیدریمثنویی)دفتریپننم،یدبلاتی2236-

2240(یبهیجظر ۀییرباطیبهیضرورتییستاریجگهیددشتنیدسردری

دیهمیپرددختهیشکهیدست:

زشــتیدار آنی عارفــمی پیــشی رفــتی

ددر ــمی ـــادی ــا  دع دری ردی ــای ی گــفــتی

آزددیــرد آنی ددنســتی دوی ِســّری

جکرد پــلــکدی ــکدی خ حلمی ــانی چ یلکی

ــا ــتیویدریدلیردزه ــلیدس ــشیقف ــرییب ب

ــا آودزهـ دزی ــری پ دلی وی خــمــاشی ــبی ی

یجاشــیکهیدجک
ّ
یحــق

ِ
عارفــانیدــهیجــام

ــک ــکهیدج ــاشــی پ ــهیوی ــت ــس ددن ردزهــــای

آیاختنــک داری دســردری ردی دــهی هــری

دوختنک ــشی ــان ده وی ــکی ــردج د ــهــری ُی

علتید نکهییالیتلهیسعمییمیدردجکیخادیردیدرییألیعامیدمتریدزی

آجچهیبادجکیبنما نک،یهملنیبادیدهیجممیخادستنکیآجچهیدریباطنی

ددرجکیردیظاهریدننک.ی»غلرت«یدریدصطالحیصافلهی عنمیهملنی

تالشیبردیییکتامیجگاهیددشتنیدسردریدیهم.یعارفانیویدرویشانی

ودقعم،یبردییآجکهیدسمیگمانیجکنکیدهیآجهایحایلیچنانیدسردریی

هستنک،یبایسریویوضعیویطرزیرفتارییتحقلرآیلزیدرییلانییردمی

یجبردیدهیآجانییرددنیخکدیهستنک.ی
ّ
آیکیویشکییمیدردجک،یتایدسمیظن

دریضمن،یجگاهیتحقلرآیلزیخلقیبهیآجهاییاجبییمیشکیدهی»بهی

خادیجگلرجک«یوییغروردجهیخادیردیبرتریدزید گردنیجپنکدرجک. 1.یدرجاعاتیدبلاتیمثنوی بهیچاپیر نایکیدیلنیجلکلُسنیدست.
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سایلنییفهایمیده،یطبقیتحقلقییشّرفیوییایزن،ییاالجای

تحتیتأثلریدیثالیتسترییوییلبکییبهیآنیپرددخته،یدصِلی»تادل«ی

ـیی عنم،یآجچهی ویتناقضیظاهرِییآنیبایداردردنیبردییدیردرییعاشی

آ ۀی دگرِصرِفی دست.ی شادییـی یمی خادجکهی »دسب«ی ی
ً
دصطالحا

ُهَایَحسبُُه...﴾ی)طالق:ی3(ییالکی
َ
لیَعلمیهللاِیف

ّ
اد

َ
قرآجِمی﴿ویَینی َت

قردریگلرد،یتالشیبردییدسبیروزییوییالیوییکنتیدجلاییجهی

تنهایضا عیبلکهییعصلتیبهیحسابییمیآ ک،یدماید نکهیبعضمی

دزییشا خیصافم،یهمچانیشقلقیبلخم،یچنلنیعقلکهیددشتنک.ی

یعیذیک،یعکهیدیییاجنکیحارثییحاسبمیو،یبهیپلروییدزیدو،یسهلی

تسترییجلز،یدریحایمیدهیتادلیبهیخکدیردیودجبییمیددجنک،یتاصلهی

یمیدننکیدهیدنسانیهمیبا کیدریدسبییعاشیتالشیدنک.یدری

مثنوی د نیهریدویجظریینعکسیشکهیدست.ییاالجایدریدفتریسامی

)دبلاتی913-914(،یجظرییحاسبمیردیبایدستنادیبهیفریادۀیپلایبر،ی

د نگاجهیتأ لکییمیدنک:

بلنــک آودزی بــهی پلغمبــری گفــتی

ببنکی شـــتـــری
ُ
د ــایی ــ زدجـ ــلی ــاد ت بـــای

شــنا هللای حبیــُبی دیکاســبی ریــِزی

یشا دــاهــلی ســبــبی دری ــلی
ّ
ــاد ت دزی

دجکدمیی د گری عقلکۀی آنی بهی یاالجای یمیرسکی جظری بهی ذیک،ی یعی

تکبلر«،ی »ترکی ضرورِتی دزی بارهای وی دست،ی بادهی یتما لیتری

کایبهیخادیبهیجاییدتکالی
ّ
بمیدعتباریبادِنی»دسباب«،یویجاصادبِمیدت

بهیخکدوجکیسخنییمیگا ک.یدویدریدفتریدومییثنایی)دبلاتی1060-

1061(یخادجنکهیردیدزیدعتمادیدردنیبهیقکرتیتکبلِریخایش،یدهیدزی

دیقائاتیجفسیفر بکاریدست،یبریحذرییمیددرد:

دفکــنید ــنیتکبلــِریخــادیردیپیــشیدوســت

دوست تکبلِری دزی همی تکبلرتی گرچهی

دفردشتهیســت حــقی دــهی ددردی آنی داری

داشتهیست دولی دــهی رو ــکی آنی ــری آخ

«یبهیخکودجکیوی
ّ
یفهامیبسیارییرتبطیبایتادلی»ُحسنیظن

ددشتنی»ثِقه«ینسبتیبهیدویدست،یدهیدریشرحیهاییدیثالیسلممی

ویتسترییبریقرآنییطرحیشکهیوییشّرفیوییایزنیبازتابیآنیردیدری

م،ی
ّ
دالمییاالجایبررسمیدردهیدجک.یبهیعقلکۀیعمروبنیعثمانییک

»تادل«یچلزییجیستیجزیددشتنیجظریویتصّاریییثبتیویجلکی

قایبیقصهیهایی دری مثنوی،ی دریسردسری جظری د نی دزیخکدوجک.ی

یبهیخکدوجک،یوینسبتی
ّ
تمثللمیجلزیدجعکاسی افتهیدست.یحسنیظن

یبرید نیدستیدهیبنکهیدزییطفی
ّ
جکددِنیچلزییجزیخابمیبهیدو،یددل

ویبخششیدویجایلکیجیست.

پننملنییفهامییطرحیشکهیدریمثنوی،یدهیبازیبهیبحثی»تادل«ی

می ای»دسباب«،یویجا گاهیعللی
ّ
یرباطییمیشاد،ییسأیۀیوسائطیعل

یبهی
ً
ویعادیلیودسطهیدریحلاتید نمیدست.یصافلاجمیدهیینحصرد

خکدیتادلییمیدردجک،یجفمیهریجاعیودبستگمیبهیعللیثاجاییوی

»قطعیدسباب«یردیالزمییمیددنستنک.یهملنیجظر هیبعلنهیدریمثنوی 

)دفتریسام،یدبلاتی3153-3156(یجلزییالحظهییمیشاد:

ــکهیدی ــببیهاید  ــانیس ــمیچ ــایزیطفل ت

برچفسیکهیدی جهل،ی دزی سبب،ی دری

غافلــم یســّببی دزی ســببیهای بــای

یا لم زدنی ــای ــاشیه روپ ــنی د  ســـاِیی

ــم ــرییمیزج ــریس ــتیب ــببیهایرف ــانیس چ

یــمیدــنــمی ــای ــاهـ ــنـ َرّبـ وی َرّبـــنـــای

عارفمیدهیدزیتمایمیعللیویدسبابیثاجاییبر کهیدست،یتنهایخکدی

ردیعایلیویودسطۀیپک کهیهاییمیبینکیویبس.

آخر نییطلبمیدهیجایسنکگانییقایهیبهیآنیپرددختهیدجک،یجا گاهی

دعایویدستغاثهیدستیدهیعارفانیدوییاضعییتفاوتینسبتیبهیآنی

خاذیدردهیدجک.یگروهمیبرید نیعقلکهیدجکیدهیگر هیویزدرییبایصفتی
ّ
دت

»رضا«یویخاشنادییدزخکدوجکییغایرتیددرد،یزیردیحادمیدزی

نشانیدهنکۀی وی گذشته،ی بهی نسبتی فردی تأسفی وی جارضا می

یدوست.یجظریگروهید گرید نیدستیدهی
ّ
خادیحارییبیشیدزیحک

گریستنینشاجهیدییدزیدجقلادیویخذالِنی»خاد«یدستیویبنابرد نی

سادینکیدست،یزیردیروحیردیتصفلهییمیدنک.یجما نکگانید نیدوی

وی ددی
ّ
حک دباحفصی همیروزگار،ی صافِمی شیخی دوی ری

ّ
تفک جاعی

دباعثمانیحلرییبادجک.یدویمیگریستنیردیدریحایتیدجابهیویتابهی

یاجبی گر هی یمیگفتی یقابل،ی دری دویم،ی ینازیمیددنست؛ی

یمیشادیدهیدجابهیخادبهیخادیزدئلیوییحایشاد.یدزیآجنایدهیدزیطرفمی

دجابهیبهیتربیتیویدجضباطیروحیدمکییمیدنکیویدزیطرفمید گر،ی

دزییحاظی دزییلانییمیبرد،یپسیگریستنیهمیشهی دجابهیردی گر هی

روحمیز انیآوریدست.ییاالجا،یبهیدقتضایییاضاعیقصهیهایی

مثنوی،ینشانییمیدهکیدهیبهیهریدوییاضعییتما لیبادهیدست.یدری

جا مییمیبلنلمیدهیعَمریچنگیجادزییردیدهیبهیگر هیویزدریییتاسلی
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شکهیباد،یدزید نیداریینعییمیدنک،یزیردیگر هینشانیدزیهاشیاریی

ویدِشعاریبهیگذشتهیویآ نکهیدستیویچنلنیهاشیارییدییخادیگناهی

بری د گر،ی دریجا می دبلاتی2199-ی2201(؛یویمی )دفتردول،ی دستی

دستغاثهیبهیدرگاهیخکدوجکیویگر هیویزدرییتأدلکییمیدنک،یویآنیردی

یبهیعنادنیبهتر نیدریانیبلمارییروحمیعارفیتاصلهییمیدنکی

یدفتریسام،یدبلاتی202-ی207(.
ً
)یثال

◄ چهاریلنییقایهی»شکلیددبمیدریمثنویییاالجایرویم:ییسأیۀی
ساختاریبالغم«یبهیقلمیسیمانیوِ تَمن1یدست.یدرید نییقایهیبهی

دری قرآنی جقشی دست:ی کمی پرددختهیشکهی عمکهی یاضاعی دوی

تردلبیویتصنلفییحتاد ِمیمثنوی،یوید گرییشکلیبنکیی ای

یبری
ً
جگارشیدوری2ید نیینظایۀیعظلم.یتحقلقیجایسنکهیعمکتا

دفتریدوِلیمثنوی یتمردزیدست.یتأثلریقرآنیبریمثنوییبهیدویطر ِقی

یرتبطیبهیهمیبادهیدست؛ی کمیدزییحاظییحتاد میوید گرییدزی

جظریساختارییویطرحیویشکلیبالغم.یحضاریقرآنیدریمثنوی 

بهیدجکدزهیدییدستیدهیبهیقرآجمی»دریزبانیپهلای«ی)فارسم(ی ایبهی

پژوهشگردن،ی دحصاءی طبقی دست.ی پهلاییشهرتی افتهی یفظی

یاالجایدستیدمی528یقالیدزیدتابیخکدیجقلیدرده،یدهیبسیاریی

بهییضمانی جقلی بقلهیبمیترد کی قرآجم،یوی آجهایعلنیعباردتی دزی

دست.یبهیعالوه،ییضایلنییتعکدییدریمثنوییهستیدهیتأثلری

قرآنیدریآن،یوضاحیدمترییددرد.ییی

یتایحکییبحثیدجگلزیبادهیویهست،ی
ً
یاضاعیدومیدهیظاهرد

یجک کییدستیویبهیتاضلحی
ً
بهیقالیخادِیجایسنکه،یحازۀیدایال

یقابلی دری دوری«ی »جگارشی ددرد.ی جلازی بیشتریی تبیلنی وی

یبهید نی
ً
م«ییطرحیشکهیدست،یویدجماال

ّ
»جگارشیطایمی ایخط

یعناستیدهیآغازیویدجنامی کیقطعۀیینظامی ایینثار،یدریحایمی

دهیبهیجاعمیبایهمیپلاستگمی ایتناظریددرجک،یدریدویسایییطلبمی

یهمیویدللکییدریمیآ نک؛یبهیعبارتید گر،یدریحایمیدهیدری

د گریجاشتهیهایویسرودهیها،ییدجزدءیدالمیزجنلرودر،ییتادیمیوی

یبازگشتمی
ً
 کمیپسیدزید گریییمیآ نک،یویدزیپا انیسخنیعمایا

بهیآغازیآنیجیست،یدریجگارشیدوری،یدویدستهییطلبیدریدوی

سایییطلبمییحارییقردرییمیگلرجکیدهیبهیجابۀیخادییلانیآجهای

تادزییویتناظرییوجادیددرد.ییکتیهایییک کیپژوهشگردنیردی

ـیییعنا می عقلکهیبرید نیبادیدهیقرآنیدنسنامیویپلاستگمیینطقمیی

جکدرد،یتاید نکهیگروهمیدزیآجهایدر افتنکیدهییطایبیقرآنیردی

دجتظاریددشتیدهیهری بهیطاریخطمی ایطایمیخادجکیوی جبا کی

یبالفاصلهییدجبایۀیبخشیقبلیدزیآنیباشک.یهملنی
ً
بخشییزویا

دشکاِلیدزیهمیگسستگمیویعکمیدنسنامیظاهرییبریمثنوی جلزی

ودردیشکهیدست.یدساجمیدهیمثنوی ردیجظامیینکیویتابعیقاعکهیدیی

وی دجزدءی ددرجکی تاقعی جممیددجنک،ی شناختهیشکهی وی ینطقمی

یؤیفهیهاییهریرود ت،یقصهی ایییاضاعییطرحیشکهیدییدزیدولی

تایآخری کمیپسیدزید گرییبکونیهلچیبر کگمیویحاشیهیَروی،ی

بلانیشاد.یآجهایعلتیپلچلکگمیویدیر ابیبادنیمثنوی ردیدری

جبادِیهملنیدنسنامییویتادیمیزجنلرهیودریدجزدءی کیرود تی ای

ددستانییمیبلننک،یدریصارتمیدهیدگریمثنوی و،یبهیطر قیدویم،ی
قرآنیردیبایجگاهمیدلمیویفردگلر3،یویبایتاجهیبهیینطقیقر نهیدی4 

دزی تنهای جهی د نیدویدتابی هری کیبخادجنک،یخادهنکید کیدهی

ز با می جظامیینکی بسیاری ساختاری دزی بلکهی دایل،ی دنسنامی

گفتۀی بهی دهی دوری«ی »جگارشی بالغمی شگردی برخارددرجک.ی

وِ تمنیسابقهیدشیبهیقبلیدزیزیانییاالجایبازیمیگردد،یدریودقعی

قرنیهایبخشمیدزیفرهنگیشعرِییعربمیویفارسمیبادهیدست.ی

یحققلنیبهید نیجتلنهیرسیکهیدجکیدهیدریبعضمیدزیقسمتیهایی

وی تادزیی روشی دوریی ای جگارشی دزی عتلقی عهکی دتابی

جگارشی سببی هملنی بهی دست.ی شکهی دستفادهی قر نهیسازی5ی

دورییگاهی»بالغتیسایم«6 جلزیخادجکهیشکهیدست.

بیشتر نی با کی قرآن،ی وی یثنایی یحتاد می شباهتی همۀی بای

شباهتید نیدویردیدریسبکیجگارشیآجهایددنست.ییاالجایدری

تصنلفیمثنوی دزیسبکیجگارشیدوریی ایبالغتیسایِمیقرآنی

یوی
ً
تبعلتیدردهیدست،یویباید نیدارییتنمیآفر کهیدهیوقتمییتادیلا

جممیآ ک.ی جظری بهی قاجعیدننکهی وی قایی شاد،ی خادجکهی زجنلرهیودری

بنابرد ن،یدریسطحیددبم،ییمیتادنیگفتیدهیجاعیویژدنریمثنوی 

وی دیایسبکی عطار،ی وی سنا می تی
ّ
سن یطابقی »یثنای«ی یاالجای

ساختاریبالغِمیآن،یقرآجمیدست.یدزیقردئنیبریمیآ کیدهییاالجای

خادیهمییشباهتیمثنوییویقرآنیردییردودیجممیددنستهیدست.ی

شاهکیجظرییادفقییاالجا،ید نیگزدرشیدحمکیدفالدمیدستیدهی

وقتمیتنمیچنکیدزیعلمایید نیدیرددیدردهیبادجکیدهیچردیبعضمی

1. Simon Weightman.
2. ring composition.

3. synoptic.
4. symmetrical logic.
5. parallelism.
6. Semitic rhetoric.
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مثنوییردیقرآنیخادجکهیدجک،ی کمیدزییر کدنییاالجایبهیقصکیتاجلهی

ویدصالحییسأیهیگفتهیدستیدهییرددیدزیچنانیسخنمید نیدستی

دهیبا کیبهییمثنوییبهیعنادنیشرحمیبریقرآنیجگریست.ییعیذیک،ی

یاالجاییر کیردییالیتییمیدنکیده:ی»چردیچنلنیجباشک؟«،یوی

سپسیتاضلحییمیدهکیدهیپلایبردنیویدویلایبهیدالمیخکدوجکیوی

دسردریدویدسترسیددرجک،یدسردرییدهیبهیقلابیآجهایردهییمی ابکی

بریزبانشانیجاریییمیشاد.

وِ تمنییقایۀیخادجکجمیخادیردیباید نیتاضلحیبهیپا انییمیبردی

ترجمهی قایبی دری دصلمیچهی زبانی بهی مثنوی،یچهی دهیخادجکنی

ـییهمچانیهریگفتارید گریییـییستلزمیدویعملیجکدگاجهیدست:ی

عملیزبانیشناختم،ی عنمیردهیبردنیبهیِصرفییعاجمیدلماتی)بکونیی

دِشردفیبهیبافتیآجها(یویدستلابمینسبم،یویجهیدایل،یبهییحتادییدلمی

ویجهییرددیدصلمیپلام.یعملیدومیدریجهتیفهمیمثنوییدستنباطمی

دستیدهیدریآن،یبرددشتیهاییسطحمیویجاقصیبایبافتیسخنی

یاالجایتطبلقیدددهییمیشاد،یتاییشخصیگرددیدکدمی کیدزیآنی

برددشتیهایبایبافتییاردیجظریهمخادجمیددرد.

جایسنکهیبایتاجهیبهیدویفرد نکی ادشکه،ییمیگا کیترجمهیهایی

مثنوی دهیتایدنانیپک کیآیکه،یدزیجملهیترجمۀیجلکلُسن،یهمهی

یخادجنکهیویشاعری
ّ
»بازجمادهایییعنا میجاقص«1دجکیویدریحق

هریدو،یجفاییمیدننک،یزیردیدزیبافتیهایویتأدلکها میدهیبازجمادهای

ردییعناددرییمیدننک،یغافلییاجکهیدجک.یآجچهیبردییتفسیِریجاشتهی ای

بالغمی ساختاری دهی دستی دالمی بافتی دست،ی الزمی شعریی

تأیلنیدننکۀیآنیدست؛یدزید نیرو،یتحلللیبالغمیبخشیالزمیهری

تفسیرییشمردهییمیشاد.ی

◄ پیشیدزییقایۀیپننم،یترجمۀیدویغزلیدزیغزیلاتیعربمییاالجای

ِ
د کهییمیشادی)شمارهیهایی265یوی289(،ی کمیباییطلع

دیفــؤددِ وســطی جــارهی تــألألی ّردی
ُ
د یی

َ
رد َیــنی

وددِ ــَفی ــ ی
َ
د ــمی

ّ
دیــتــنــل قــبــلی ــهی

َ
بــیــن وی بلننای

ِ
وید گرییباییطلع

الءٌ
ُ

بِــال شــِرقنای
َ
د دیبَــکِری ُیخِنــلی  ــای

ــایبــَصــهــبــاءٌ ــرج ــک ــمیدیـــــّروحیدس ــاق  ــایس

جتاجمییمیبهیدجگلیسمی
َ
د نیدوغزلیردینسر نیدخترخاورییوید

برگرددجکهیدجک.

مثنوِی  دزی رهنمادها می یعتکل:ی »زجکگمی یقایهی پننملنی  ◄
رویم«،یجاشتۀیدیلریحسینیذدرگا،یدستادیهنرهاییدسالیمیوی

شرقمیدریددنشگاهیددنشگاهییایزی،یوییلالیتاجر،یپژوهشگریوی

فارغیدیتحصللیددتردییددنشگاهییایزییدست.ید نییقایهیباییسأیۀی

دعتکدلیدرییقابلیدفردطیگرد میدریتفکریدسالیمیآغازییمیشاد.ی

تما التی دفزدیشی وی خشاجتیآیلزی جنبشیهایی ظهاری بای

دفردطیگرد اجهیدریدشارهاییدسالیم،ییاضاعیدعتکدلیدریعرصۀی

سیاسمیدیروزیبهییاضاعییهممیتبک ل،یوییاضعیدسالمیدریقبالی

دعتکدلیویدفردطمیگرییدرونییا ۀیبحثیهاییز ادییشکهیدست.ی

دزیآجنایدهییاالجایدریدشعاریخادیدغلبیبهیآ اتیدیهمیدستنادی

آیازهیهایی دری ردی دعتکدلی یفهامی یقایهی جایسنکگانی یمیدنک،ی

باالخصی یاالجای وی تفکریصافلهی دری وی دعّمی بهیطاری دسالیمی

بررسمیدردهیدجک.یآجهایضمنیدشارهیبهیدهملتییحارییحک ِثی

ها«یبهیعنادنیردهیردست،ییعتقکجکیعنصریی
ُ
وَسط

َ
»خلُریدالیارید

دهیگفتمانییاالجایردیدرییاضاعیدعتکدلیبرجستهییمیدنک،یدستفادۀی

دویدزییثالیهاییسادهیوییلماسیبردیینشانیدددنیجحاۀیداربردی

دعتکدلیدریزجکگمیودقعمیدست.

جایسنکگان،یبعکیدزیجقلیبعضیآ اتیقرآن،یعباردتیجغزییدزی

پلایبر،یدزینهج البالغه ویدزیینابعیتصاف،ییاجنکییشرح التعرف،ی

مرصاد العباد ویاحیاء العلوم،یدرییزومیرعا تیدعتکدلیویدحتردزی

بهی زجکگم،ی دیاری دزی حازهیدیی هری دری ز ادهیرویی وی تبذیری دزی

د کگاهیهایییاالجاییمیپرددزجکیویدریدبتکدءیبهید نیقالیوییدری

مجالس سبعه دستنادییمیدننکیدهییدعتکدلیعایمیتر نیفضللتمی

دستیدهیقلبیویروحیدنسانیردیدزیآسیبییحفاظیجگهییمیددرد.ی

آجهایسپسیبهیسردغیمثنوی یمیروجکیویتصر حییمیدننکیدهیسخنانی

یدریدفترهاییدوم ویپنجم یتمردزی
ً
یاالجایدریبابیدعتکدلیعمکتا

جقلی ردی قصهیها می یاالجای گرچهی دهی یمیدفزد نکی دیشانی دست.ی

یمیدنکیدهیجاذبۀیعاّمییویگستردهیدییددرد،یویمید کگاهیدویدربارۀی

دعتکدلیپلچلکهیویددردییتفاوتیهاییظر فییعنا میدست.ی

یاالجایدریبحثیدزیدعتکدل،یبهیجنبهیهاییفردییویدجتماعمیآنی

هریدویتاجهیددرد،یویددینۀیآنیردیدزیفعایلتیهاییدجلاِییروزدجهیبهی

یدریدبلاتیزیریدرویشمیردی
ً
آددبیویشعائرید نمییمیدشاجک.ییثال

دهیدریخاردن،یگفتنیویخفتنیز ادهیرویییمیدردهیدستی)دزیزبانی

یر کدنیخاد(یبهیبادیدستهزدییمیگلردیویسپسیدویردیبهییلاجهیرویی

دعاتییمیدنک: 1. semantic representations.
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درســخنیبســیارگایهمچــانیجــرس

دس بیستی دزی خاردی دفزونی خارشی دری

وریبخســبکیهســتیچــانیدصحــابیدهف

حــف
َ
ز شیخی پیشی دــردجــکی صافلانی

فقلــر آنی ســایی آوردی روی شــیخی

گلر ــاطی وس
َ
د هستی دهی حایمی هری زی دهی

یطبلعتیدنسانیوی
ّ
یاالجایحتمیدعتکدلیردیبخشیالزمیویال نفک

یِزجۀیدربعهی ای
َ
دساسیسالیتیدوییمیددجک،یزیردیچناجچهیدرید

طبا عیچهارگاجۀیدنسانی)بلغم،یخان،یساددیویصفرد،یطبقیطّبیقک م(ی

دمیویز ادییرخیدهک،یتنکرستمیدویبهیخطرییمیدفتک:

گــری کــمیخلطــمیفــزونیشــکیدزیعــَرض

ــکییــرض ــکیآ ـ ــک  ــنییـــردمیپ دریت

باید نیحال،ییاالجایدعتکدلیردینسبمیویتابعیدستعکددیهریدنسانی

فرضییمیدنک.یبهیعبارتید گر،ی کی»عملییعتکل«یشکِلیدزی

قبلیتعر فیشکه،یقابلیپیشیبینمیوییحساسیوییعلنمیجکدرد،ی

یویقادرۀیقابللتیهایییجسممی
ّ
بلکهیعملمیدستییتناسبیویدریقک

ویروحمیفرد.ید نیحکمیدرییاردیردبطۀییؤینیبایخکدوجکیجلزی

ُفیی
ّ
ل
َ
صادقیدست،یویدزهملنیروستیدهیقرآنییمیگا ک:ی﴿ال ُک

یُوسَعها﴾ )بقره:ی286(.یطبقیچنلنییعلارییودقعیگرد اجهی
ّ

یدال
ً
هللایجفُسا

ویعادالجهیدییدستیدهییمیتادنییرزهاییدعتکدلیردیتعللنیدردیوی

دعمالیدفرددیردیدرز ابمیجماد.ییاالجایبردیییلماسیدردنید نی

یفهامیسیّالیوینسبم،یدزیتمثللیهاییگا ا میدستفادهییمیدنک:

ــم ــتید ــتریهس ش
ُ
ــهید ــبتیب ــاینس آبیج

همچای َم آنی ردی ــاشی ی باشکی یلکی

هــریدــهیردیبــادیدشــتهاییچــاریجــان

آن دوسطی هستی خارد،ی سهی خاردی ای دوی

دعتکدلیجگهی با کی بهیحکمیعقلیویحکمت،ی دریودقع،یگرچهی

ددشت،ید نیدعتکدلیهمیخادینسبمیدست:

گفــتیردهیدوســطیدریچــهیحکمــتیدســت

دست نسبتی بای همی جلزی ــطی دوس یلکی

تنهایحازهیدییدهیبمیدعتکدیمیویدفردطیدریآنیقابلیتصاریجیست،ی

قلمروییعنا اتیویعشقیوییعرفتیبهیخکدوجکیدست.ییاالجا،یدری

ی»جار«یردیبهی
ً
یقابلی»جان«یدهیغذدییجسمیدست،یهمهیجایینازد

عنادنیغذدییروحیبهیدارییمیبرد:

ســِرفاد
ُ
:یالت

ّ
جانیخــارییردیگفــتیحــق

دِدتفاد جگفتهیستی ردی خـــاردنی ــاری ج

◄ ششملنییقایهی»شرحیدسردریسبزودری:یتفسیرییفلسفمیبری
فلسفهی دری پژوهشگری تسبلحم،ی دیلزدی قلمی بهی رویم«،ی یثنایی

وعرفانیدسالیم،یددبلاتیدالسیکیفارسمیویددبلاتیصافلاجۀی

تردمیعثماجم،یتالشمیدستیبردیییعرفمیردهیویروشیوییفاهلمی

دللکییشرحیحاجمییالیهادییسبزودریی)د.ی1289ق(یبریمثنوی 

یاالجایجاللیدیک ن.ییالیهادی،ییعروفیبهی»سرداریحاجم«،ی

سیزدهمی سکۀی دری دیردجمی عارفییشرِبی فللساِفی جایارتر نی

قمرییدهیپلروییکتبیدشردقیشهابیدیک نی حلمیسهروردی،یوی

وی دبنیعربمی جظریی عرفانی دزی یتأثری سختی حالی علنی دری

مثنوی  بری بهیعربمی باد،یتفسیریی دیحکمةیدیمتعایلۀییالصکردی

یاالجا،یبایعنادنیشرح اسرار مثنوییجاشت.یدهملتیویژۀییشرحی

سبزودرییدرید نیدستیده،یبهیرغمیبعضییاضعیگلرییهاییضکی

یدریزیرۀیفللسافانییحسابی
ً
فلسفمییاالجا،یوید نیدهیویییطلقا

دریدلییتنمی نشکهیدست،یسبزودریییکعمیدستیدهیمثنوی 

فلسفمیدست،یینتهایجهیفلسفهیبهییعنایییحضیویدخّصیآن،ی

بلکهییطابقیبایسنتیحکمتیعرفاجم.

تسبلحمیپسیدزیبلانیشرحیحالیینملمیدزیحاجمیوییروریی

دست،ی اسراریشکهی شرح  دربارۀی دریگذشتهی دهی یطایعاتمی بری

رو کردیآنیردیدهیصبغۀیحکمتیصکرد میددردیبررسمیوییفاهلمی

دساسمیآنردییعرفمییمیدنک.یسپسیترجمۀیدجگلیسمیچنکیبخشی

یهمیدزییقکیۀیشرح اسرار ردیبهیدستییمیدهکیویدجکیشهیهایی

بازی پا انی دری یمیدنک.ی بررسمی ردی بخشیهای آنی دری یطرحیشکهی

یمیپرددزدیبهیدال لید نیددعاییسبزودرییدهیمثنوی دثرییفلسفمی

دریسنتیحکمتیعرفاجمیدست.یجایسنکهییقایۀیخادیردیبایجقلی

یتنیعربمیپیشیگفتارییالیهادییبهیپا انییمیبرد.

حاجمیشرحیخادیردیبنایبهیدرخادستیشاهزددۀیقاجارسلطانی

یرددییلرزدیحسامیدیسلطنه،یحادمیخردسانیدریعهکیجاصردیک نی

شاه،یجگاشت.یدویتمایمیدبلاتیمثنوی ردییعنمیویتفسیریجممیدنک،ی

بلکهیفقطیبهیبیتیهاییغایضیویبسیارییبهممییمیپرددزدیدهیبهی

تاضلحیویتبیلنیجلازیددرجک.یدویهمچنلنیپارهیدییدزیدصطالحاتی

عرفاجم،یجکاتیددبمیویدستارییویقسمتیها میدزیدبلاتییعلنمی

ردیتاضلحییمیدهک،یویدربارۀیدحاد ثیویآ اتیقرآجمییذداریدری

یثناییدظهاریجظرییمیدنک.یدوییطایبیظر فیعرفاجمیردیشرحی
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یمیدهک،ییسائلیدیهلاتم،یفلسفمیوییتافلز کمیمثنوییردیدهیدمتری

شناختهیشکهیبادهیدجک،یتشر حییمیدنک،یویتحلللیخادیردیدزیبعضی

دستنایسیهایی ی
ً
ضمنا حاجمی یمیدنک.ی عرضهی یشکلی دبلاتی

گاجاگاجمیردیدهیدریشرحیمثنوی دزیآجهایبهرهیگرفته،یجامییمیبرد.

◄ بهیدجبالیآخر نییقایه،یترجمۀیینظامیدبلاتمیدزیدفتریچهارمی
مثنوی،یدزییئاجاردییایزن،یآیکهیدست.ییایزنیدریودقعیدبلاتمیردی

عنادنی بای درآورده،ی دجگلیسمی جثِری بهی جلکلسنی ر نایکی ی
ً
قبال دهی

»یاسیقِمیدفالک«،یبهیسلکیجظمیدشیکهیدست.یدبلاتییرباطی

دستیبهید نکهیآودزیطنباریویسرجایویدهلیدجعکاسیدجکدمیدستی

یؤینان(ی ی عقلکۀی )بهی وی چرخ،ی گردشی باجگی دزی حکلمان(ی قالی )بهی

یدریبهشتیشنلکهیدست؛یینتهایچانی
ً
آودزها میدهیآدمیآجهایردیقبال

آنییحنیهایبهیخاکیدجکوهیدرآیلختهیشک،یآنیشادییویطربیردی

دزیدستیدددهیدست:

دهــل تهک ــِکی وی ُســرجای جایــۀی
ّ
ــاریدــل ــاق ــکیبـــکدنیج ــاج چــلــزدــمیی

ــا ــنییحنیه ــکید  ــانیگفتهیدج ــسیحکلم پ

یا بــگــرفــتــلــمی چـــرخی دودری دزی

باجـگیگردشیهاییچرخیدسـتید نکهیخلق

حلق بــهی وی طنباری بــهی یمیسرد نکشی

بهشــت دآثــاری گا نــکی یؤینــانی

زشــت آودزی هــری ــکی ــل ــرددج گ ــزی ــغ ج

بادهید ــم آدمی دجــزدیی همــهی یــای

بشنادهید م یحنیهای آنی بهشتی دری

◄ برۀسم کتمب.یدرید نیبخشیدویدتابیفلسفۀ وجد: رومی 
و سنت صوفیانه1،یویجهان شناسی و حکمت موالنایجقکیوی

بررسمیشکهیدست.یدتابیدولیشایلییتنیینماعۀییقاالتی

بیدزیشماریییایاییپژوهیوی
ّ
عرضهیشکهیدریسمپاز ایمییرد

یحقِقیزبانیویددبیفارسمیویدیردنیشناسمیچنکیدشاریدزیجملهی

دیردنیدست،یدهیدری2007یبهییناسبتیهشتصکیلنیسایگردی

تایکییاالجاییدریتردلهیبرگزدریشک.ییئاجاردییایزنیدهیویردستاری

ینماعهیدست،یعنادنییقایۀییفصِلیخادیردیبهیدلیدتابیدددهی

یجزید نییقایهیویتایحکودیییقایۀیدوم،یبقلۀییقاالتی
ّ

دست،یویدال

ربطیچنکدجمیباییاضاعی»وجک«یجکدرد.ی ازدهیفصِلیدتابیبهی

چهاریبخشیعمکهیتقسیمیشکهیدست.یبخشیدول:ییطایعاتمی

یاالجا؛ی صافلاجۀی وحکتیگرد می دوم:ی بخشی وجک؛ی بابی دری

بخشیسام:ید کگاهیهاییتار خمیویدیهلاتمیدربارۀیآثارییاالجا؛ی

دری ساختاری وی یعنای عشق:ی جقشیجما میهایی چهارم:ی بخشی

یثنایییاالجا.یبهیسببیتنگمیینال،یدیکانییعرفمیتکیتکی

فصالیدتابیدرید ننایجیست.یبنابرد ن،یبهیذدریجکاتمیچنکیدزی

پارهیدییدزیآجهایددتفاییمیشاد.

سعلکی ینماعه،ی د نی یبساطی بسیاری جقکی جایسنکگانی

ّبیهری کیدزیفصال،ی
ُ
زبری،یپسیدزیبلانیی

َ
ضّردبمیزددهیوییا کلید

آنیردیتحلللیدردهیدجک.یجخستلنییقایه،یجاشتۀیدیهمیقمشهیدی،یدهی

یتنیفارسمیآنیتاسطییایزنیبهیدجگلیسمیترجمهیشکهیدست،ی

شعرییاالجایردیبهیسمفاجمیبزرگمیتشبلهییمیدنکیدهیتنهایبای کی

آیتییاسیقم،یجم،یدجردییمیشاد.یوییبایدیهامیگرفتنیدزی»سمفاجمی

هزدردن«،یدثریگاستاوییاهلر،یبایدیتفاتیبهیحکودیشصتیهزدری

بیتییاالجا،یعنادنی»سمفاجمیشصتیهزدر«2یردیبردییینماعۀی

سرودهیهاییوییبریساختهیدست.

بهی ی
ً
ینحصرد دهی دستی دتابی دزی پارهیدیی تنهای ی دومی فصلی

تییایایی
ّ
»فلسفۀیوجک«یدریعرفانیدسالیمیویباالخصیدریسن

تای گرفتهی ریشهیشناختمی وی یغایی جنبهیهایی دزی یمیپرددزد:ی

آنیدریسلاکیویتعایمییعنای،یویردبطۀی عایمیتر نیتنللاتی

تنگاتنگیآنیبایسماع.یدویجزءید نیعنادنیدریجظریدولییتناقضی

یمیجما ک،یزیردی»وجک«یدهیدیرییدحساسمیدستیبایفلسفهیبهی

یبایتعقلیویدستکاللیسریویداریددرد،ی
ً
یعناییدخّص،یدهیعمایا

یایزنییفظی»فلسفه«یردی د نیحال،یچانی بای جکدرد.ی سِریآشتمی

ددرددمیدستعال میویفردعقالجمیتعر فییمیدنکیدهیفقطیبردیی

دِلییعنای3،یدهینشیمنییعرفتیدست،یحاصلییمیشاد،یدری

دناریهمینشاجکنید نیدویدصطالحیردییاّجهییمیددجک.

بهی ردی )فصلیچهارم(ییطرحیدردنییاالجای هِلملنسکمی دایری

عنادنی»دستادیرودنیشناسم«یویردهنما میبردییرفتنیبهیدعماقی

دویقصۀی»شیریوی بهیجایوییناسبییمیبینک.ی دنسانیهای طبلعتی

ددرد،ی هنکیی دفساجهیهایی دری ریشهی دهی رد،ی مثنویی خرگاش«ی

جماجهیدییدزید نییناسبتییمیددجک.یجایسنکه،یدهیخادیدزییشا خی

یایا هیدست،یدظهاریدیلکودریییمیدنکیدهیدنسانیدیروزییدهی

1. The Philosophy of Ecstasy: Rumi and the Sufi Tradition.
2. Symphony of the Sixty Thousands.
3. spiritual heart.
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بای دست،ی دجتماعمی وی روحمی تالطماتی وی بحردنیهای گرفتاری

پلروییدزیرهنمادهاییخردینکدجۀیدیثالییاالجایبارید گریطبلعتی

روحاجمیخادیردیباز ابک.

بهیعقلکۀیفردجکللنییائیسی)فصلیپننم(،یفکر،یهنر،یسبکی

سخنیویجهاتیدنساجمییاالجایتحایمیتکر نمیددشتهیدست.ی

بنابرد ن،یروشیها میردیبردییتهلۀیسالیشماریییاقتیویآزیایشمی

بردییآثاریددبمیشاعریتاصلهییمیدنک،یتایبتادنیتار خیدشعاریدویردی

بهیدورهیهاییخاصیویحتمیسالیهاییخاصییرباطیدرد.یهکفی

دزیتعللنید نیتادیِمیسنادتم،یفردهمیآوردنیزیلنهی اییبنا میبردیی

پلگلریییروجکیتحالیدریفکریویسبکیسخنییاالجایدست.

می
ّ
ت«یوی»سن

ّ
شهردمیپازدمی)فصلیششم(یبهیبررسمییفهامی»سن

بادنیودقعم«یدزیینظرییاالجاییمیپرددزد.یدوییعتقکیدستیدهییاالجای

ت«یردیدرییعناییدصلمیدسالیِمیآنیبهیدارییمیبرد؛ی عنمی
ّ
یفظی»یسن

زیاجمیدهیدسالمیهنازیدچاریفرقهیگرد میویدختالفاتیدالیمی

نشکهیباد.یبایتاجهیبهیسهیدصلیشر عت،یطر قتیویحقلقتیدهی

ت«یردی
ّ
دریددبلاتیصافلهیز ادیدزیآنیسخنییمیرود،ییاالجای»سن

یبهیشر عتییحکودیجممیدنک.یدوییاجنکیدیثالییحمکیغزدیم،ی
ً
صرفا

 کیدحلاگرید نمیویپلرویتمایمیسنتیپلایبری)شر عت،یطر قتیوی

حقلقت(یدست.ییعیذیک،یتایآجنایدهیبهیظاهریشر عتییرباطی

یمیشاد،یدویپلروییکتبیفقهمیحنفمیباد.

اسکمیسعمییمیدننکی
ُ
دریفصلیهفتم،یدیرجیدجاریویپیتریِچلک

نشانیدهنکیچگاجهییاالجا،یدهیهمیطبقاتیفهلمیویدرسیخادجکۀی

جایعهیهمییردمیداییویخلابانیردیینذوبیخادیدرده،یدریدیردنیبهی

عرصۀیجمایشیهایییعروفیبهی»تعز ه«یردهی افتهیدست.یداجانیتاجهی

جایسنکگانیدویتعز هیبایعناو نی»یاسمیویدرویشیسرگرددن«،یوی

ییروم«یدست.
ّ

ج،یشمسیتبریزییوییال
ّ

»ینصاریحال

یناچهری جاشتۀی موالنای حکمت  و  جهان بینی  دومی دتابی

یرتضای،یدستادیویآخر نیرئیسیشایستۀیددنشگاهیتبریزیقبلیدزی

دجقالبی1357،ییدستیدهیدری1390شیبهیدهتمامیدجتشاردتیتاسی

بهیطبعیرسیکهیدست.یدتابیشایلی44ییقایهیوی اددشتیداتاهیوی

بلنکیدستیدهیدستادییرتضاییطمیسهیدههیخاجهینشینمیدجباریی

پسیدزیدجقالبیقلممیدردهیباد.ید نیجاشتهیها،یپسیدزیدرگذشتی

ویی)9یتلری1389(یبهیهمتیفرزجکیدو،یدیرج،یوی کمیدزیددنشنا انی

قکرشناسیوی،ییعصایۀییعکنیدن،یبهیچاپیرسیک.یهکفیدزی

د نیینماعهیجاشته،یهمانیطاریدهیدزیعنادنیآنیبریمیآ ک،یتحقلقی

دریشعریویتعایلمییاالجایدزید کگاهمیفلسفمیدست.یدصلیبنلاد نمی

دهیبهیدعتقادییرتضاییجهانیبینمییاالجایردیتشکللییمیدهک،یوی

شاعریآنیردیدریقسمتیهایییختلفیدتابشییمیپرورد،یجظر ۀی

وحکتیوجادِیدبنیعربمیدست.

◄ یمد کرد:یآخر نییبخشیدزیینلۀیموالنا رومی،یجاشتهیدییدستی
بهیقلمیرسالیسرخابم،یبهییناسبتیدرگذشتیجا تی]جا ک؟[ی

گازیدرگلن1ی)25یژوئلهی2015(یدریدایلفرجلا.یدرگلنیدهیدهلی
ُ
د

تردلهیویتحصللیدردۀیداجاددیدریرشتۀیپزشکمیباد،یپسیدزیسالیهای

داریدریییشیگانیویدایلفرجلایبهیعنادنیجردحیپالستلک،یچهاری

دهۀیپا اجمیعمریخادیردیصرفیترجمۀیآثارییاالجایبهیدجگلیسمی

درد.یآشنا میوییباییاالجایبهیتاسطیعبکدیباقمیگایپیناریمیباد.ی

وییدریدودخریعمریکلیات شمسیردیطبقیترجمۀیتردمیگایپیناریمی

دزید نیینظایۀیعظلم،یبهیدجگلیسمیبرگرددجکیویدری22یینلکی

ینتشریدرد.ید نیترجمۀیدجگلیسمییبناییتأیلفیچنک نیگلچلنی

دزیغزلیهایییاالجایشک.یبهیعالوه،یدویتحتیتأثلریتعایلمیصافلاجه،ی

شمارییددستانیدرییاضاعاتمییچانیشاق،یرؤ ا،یآزددی،یدعتالیی

روحیویسکاتیجاشت.یآخر نیداریدرگلنینشریتمایمیرباعلاتی

یاالجایبهیفارسم،یتردمیویدجگلیسمیباد.ی کمید گریدزیدارهایی

فرهنگمیوییتأسیسیدجتشاردتیدِدایبادیدهیجخستلنیتایلکیآن،ی

ینلکدتیبیستیودوگاجۀیترجمۀیتردمیدویدزیدیوان کبیر باد.

1. Nevit Oguz Ergin.
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