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مجلۀ موالنا رومی 5

 مجدالدین کیوانی

پنجمیندفترازمجلۀ موالنا رومی با یکیدوماهتأخیرمنتشر

شدوبایکیدوماهتأخیربهدستنگارندهرسید؛بنابراین،

بررسیومعرفیآننیزبامقداریتأخیرازنظرعالقه مندانآن

می گذرد.نخستیندفترایننشریهدر۱۳8۹/۲0۱0پدیدآمد.

بهشرحاحوال،نقدوبررسیآثار،
ً
مجلۀ موالنا رومیکهتماما

-60۴( محمد جالل الدین موالنا معنوی میراث و افکار

ازاینلحاظاولیننشریهبه
ً
67۲ق(اختصاصدارد،ظاهرا

زبانیاروپایی،وثمرۀهمکاریدومرکزمولوی شناسیاست.

یکی»مؤسسۀرومی«دردانشگاهخاورنزدیک،قبرس،و

دیگری»گروهموالناشناسی«در»مرکزپژوهش هایفارسیو

ایرانی«،دانشگاهاکِستربریتانیا.

دفترپنجم،در۲۵0صفحه،شامل۹مقاله،۹بررسیونقد

آنها معرفی به 
ً
اجماال که است، نقد بر نقِد یک و کتاب،

می پردازیم:

مقالۀ اول. شرحیاستازتصویررویجلدهمیندفتر

(ایتالیایی
ً
یبرینِدسِی)ظاهرا

ّ
پنجم.اینتصویرکهکارجووان

است،یکیازنوازندگانمتعلقبهمولویۀامپراتوریعثمانیرا

درحالنواختنسازنی،نهدریک»سماحانه«)سماعخانه(

بلکهدریکقبرستان،باشماریدرختسرودرپسزمینه،

یدراواسطقرننوزدهمراهِیاستانبول
ّ
نشانمی دهد.جووان

می شودودرآوریل۱888درهمانشهردرمی گذرد.نویسندۀ

مقاله،رادریکگریرسن،پسازبیاناهمیترقصوموسیقی،

بهویژهنی،درفرهنگوادبصوفیانه ایکهدرسایۀتوجهات

استادبازنشستۀدانشگاهتربیتمعلم
m2keyvani@yahoo.com

آناطولیرشدوتکاملیافت،ارزش خانقاههایمولویهدر

نقاشیبریندسیرادرترسیمجزئیاتلباسدرویش هاینیزن،

مراکزاصلینینوازی،وشیوۀنینوازِیروزگاراینهنرمند

یادآورمی شود.یکیازنکاتقابلتوجهیکهنویسندهبرآن

تأکیدمی کندایناستکهنواختننیدرقبرستاننبایدعجیب

بهنظرآید،زیراقبرستان هایعثمانیباغ هایمصفاییبودکه،
درتصورخلقمسلمان،ازبهشتموعودخبرمی دادونمونه ای

ازفردوسیبودکهوعدۀآنبهمؤمنیندادهشدهاست.

مقالۀ دوم. باعنوان»مشتنمونۀخروار:ساختارومعنا

درمقدمه هایدفاتراّولتاسوممثنوی رومی«،نوشتۀکارل
ارنست،درپیاثباتایناستکهمقدمۀهردفترمثنویبا

ارنست برای دارد. موضوعی پیوندی دفتر آن محتویات

شگفت آوراستکهاکثرشارحانمثنوی مقدمه هایموالنارابه

مثابۀمطالبیخارجازموضوعاشعارمثنوی تلقیکرده اندواز

خودنپرسیده اندکهچراموالنادرمقدمهمی فرماید»هذاکتاُب
اصوِلاصولالدین«.درواقع،جالل الدین

ُ
المثنویوهواصول

ازهمانابتداتصریحمی کندکهکتاباوهمهدربیاناصول

دیناستو،بنابراین،عجبینیستکهآنرابهقرآنتشبیهمی کند

از را مقدمه ها اینکهشارحان کرده اند. نیزچنین دیگران و

فرض بنابر کرده اند، خارج مثنوی  بیت به بیت تفسیرهای

مقدمههایدفترهایاّول،
ً
ارنست،اینمیتواندباشدکهاوال

سوموچهارمبهزبانعربی،وهرششمقدمهبهنثراستونه

مثنوی است.بهرغمبیاعتناییبیشتر
ّ
بهشعر،کهزبانکل
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شارحان،کارلارنستتصریحمیکندکهاینمقدمههاارتباط

بسیارچشمگیریدارندبابخش هایآغازیناینبزرگ ترین

حماسۀعرفانی،کههرکدامگفت وگوییمقدماتیمیانموالنا

وارشدمریدانسال هایمتأخرتِرعمراو،حسامالدینچلبی
است.دراینمقاله،ارنستمیکوشدایننظررامطرحکندکه

موالناازاینمقدمههااستفاده می کندتاهدفاصلیخودرادر

مقامیکآموزگارحوزۀتصوفمعینکند،یعنیمیخواهدشیوه

ایراتوضیحدهدکهزبانبهعنوانوسیلۀفهمانیدنحقیقتیکه

ازهرمفهومدیگریعظیمتراستعملمیکند.هریکازاین

مقدمههایششگانهبهصورت هایگوناگونبادرونمایۀکارآیی

زبان»اینسری«ازسوییواستعالءوفرازبانیوفراتجربی

بودنحقیقتالهیوآنسری،ازسویدیگر،بازیمیکند.

مقالۀ سوم. »عرفانعاشقانۀمبتنیبر»عدم«نزدجالل

الدینرومی«،بهقلمسعیدضرابی زاده.ایننوشتهکه،در۴۵

صفحه،بلندترینمقالۀمجلۀ موالنا رومی راتشکیلمیدهد،

مبتنیاستبررسالۀدکترینویسندهباعنوان»عرفانعملی:

ارفورت، )دانشگاه اِکهارت« مایستر و رومی جاللالدین

آلمان،۲0۱۳(.محوراصلیسخندراینمقالهتبییناینمهم

استکه،علیرغمنظربسیاریازشارحانمثنوی موالناکهاین

اثربینظیرراعاریازساختاریروشنومنسجممیپندارند،

مبتنیبرنظامیچندوجهیاستکهازآنبه»عرفانعملی«

بهمنظور
ً
تعبیرمیشود.اینرویکرد،فیالواقع،مقابلوتلویحا

رویکردکسانیاستکهبرایفهمیدنوفهماندنمثنوی
ّ
رد

سعیکردهاندعرفانموالناراطبقالگوینظام هاینظریدیگر

تفسیروتوجیهکنند.خطرچنینتالشیدرایناستکه

الگوهایبیگانه ایبرعرفانموالناتحمیلمیشودکهاندیشههای

ویجزبهزوروبهنحویمتکلفدرقالبآننمی گنجد.

تحمیلساختارهایبیگانهبرآثارموالنا،بهباورضرابی زاده،

باعثدونقصروش شناسیعمدهمیشود؛یکیاینکهعرفان

موالناراازبافتفکریومعرفتشناختیاصلیییکهبهآن

تعلقدارد،جدامیکند.دوماینکهچنینتحمیلیپیوندهای

درونِیجنبههایمختلفعرفانموالنارانادیدهمیگیرد.رومی

عارفینظریه پردازنبود؛جهتگیریعملیودغدغۀمستمراو

دربارۀشیوۀعملیعرفان،ویراازفضل فروشینظریه پردازانه

راجعبهنحوۀخلقتعالمبازمی داشت.طبقبرداشتنویسندۀ

مقالهازسرودههایموالنا،مبنایاصلینظریۀخلقتوارتباط

خداوندباعالمنزدرومیدکترین»خلقتازعدم«استکهبه

موجبآنپروردگارهرچیزیراازهیچیاعدمپدیدمیآورد.

موالنابهظهورصورت هاواشیاءازدرونمتضادهایآنهاباور

دارد.بنابراینهمانطورکهجهانصورتمندازمجموعه ای

روابطبی شکلپدیدمیآید،وهمانگونهکهرنگ هاازبی رنگی،

وجنگهاازدرونآرامشوصلحبرمی خیزد،وجودنیزازعدم

بیرونمیآید.طبقچنیننظریه ایانسانپیشازورودبهعالم،

ازنوعی»هستیپیشین«برخورداربودهاست.همینهستی

قرآن در را آن خداوند که است )pre-existence( پیشین

مخاطبقرارمیدهدودراصطالحعارفانبه»روزالست«

شهرتیافتهاست.وقتیانسانهادرقالبصَوربهاینعالم

که هستند وجودی بی های عدم حقیقت در میآیند فانی

وجودشانبهوجودالهیوابستهاست.اینوابستگی،طبقتعبیر

موالنا،پدیدآورندۀعشقیمیانصورت هایعاریازهستیو

هستیمطلقیاستکهمنشأآنهاست.طبیعیاستکهوقتی

میانآنصورتهاواینمنشأجداییمیافتد،صورتهاپیوسته

بهتمنایرسیدنبهآنسرچشمۀاصلینالهومویهمیکنندودر

آرزویوصالاوبهسرمیبرند،همانگونهکهعاشقدرفراق

معشوقمینالدومیموید.حالاگرعاشقعاریازوجود

حقیقیبخواهدبهاصلخودبازگرددبایدراهعدمپیشگیرد؛و

ایناستطریقعملیدرعرفانموالنا.

رابرت از فردیت«، و »رومی عنوان با چهارم.  مقالۀ 

عبدالحّیدار،کهتاحدودیبامقالۀقبلیشباهتدارد،ازعالم

وحدتالیتنهیونامرئیالهی،یعنیهمانعالم»عدم«یا»وراء

وجود«،سخنمیگویدکهموالناآرزویورودبهآنرادارد.

رومیشرحمیدهدکهتمامیآنچهمشهوداست،چهروحانی

وحدت آن شدۀ مختصر و محدود جسمانی،صورت چه

بهتعقیداتو ،مقیّد
ً
نامشهودوبی کراناست،کهتدریجا

ل
ّ
محدودیت هایبیشتروبیشتری،بهسطوحوجودمشهودتنز

مییابندودرمحدودۀحواّسگرفتارمیشوند.موالناوجود

دمارادردنیایحواّسبهزندانیپرپیچوخموناسازگار
ِّ
مقی

پنهان
ً
تشبیهمیکندکهجهانبی کموکاسِتوحدتراتماما

میکند.برایبازیافتنآنوحدتمطلقبایدازقیدحواّس

جسمانیبیرونشد.نویسندهسپسبااشارهبهواقعۀ»الست«،
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آدمیان،دروضعیتبی صورتوغیر که آنجا از میافزاید

متجّسمخود،درپاسخبهخداوند،فعلوضمیرجمع)قالوابلی(

بروجودِمتمایزیکدیگرواقفبودند؛
ً
بهکاربردند،آنهاظاهرا

مبرورودشانبهعالمحواّس،درعیناینکهبههم
ّ
یعنیمقد

بودند. متمایز ازهم انگشتاندست بودند،همچون پیوسته

ارواح،درحالبی شکلیوعاریازخودِخویشتن،برحضور

شکوهمندپروردگاراستشعارداشتند؛ایننوعیآگاهیازلی

ازتمایزمیانخداوانساناست.اینمیتواندبدانمعناباشد

کهِصرفوقوفانسانازوجودخداواینکهآدمیاندرروز

الستبهالهیّتاواقرارکردهاند،اینفرضراایجابمیکند

همینوقوف
ً
تمایزیبینآندووجودداشتهاست.دقیقا

ً
کهقهرا

واستشعارازلیوپیشازخلقتمادیاستکهصوفیتادر

ایندنیاستمیکوشدآنرابهخاطربیاورد.کیفیتاصلیو

لوانحطاط
ّ
ازلیویدرمحدودۀعالممادیدستخوشتنز

شدنازاین
ّ
میشودولذابایدباسلوکوریاضتوتسلیمحق

ورطۀکژبینیودورافتادگیازسرشتروحانیخودرهایی

یابد.براساسهمینفرضتمایزبینفردیتانسانیدرعالم

بی شکلی»الست«ازسویی،وتظاهرآندرعالمحواساست

کهموالنامیفرماید:

بُـــدعَمـــررانـــاماینجـــابت پرســـت

ــت ــشدرالسـ ــودنامـ ــنبـ ــکمؤمـ لیـ

عمِرمشرککهمنکراسالمورسولهللا)ص(بودبهقصدهالک

پیامبرپیشاورفت،امابهمجّردمواجههبااودگرگون،ومتوجه

طبیعتبت پرستخودشد.بهنظرموالنا،عمردراینجابهاصل

خودونامیکهدرعهدالستمیداشت،یعنی»مؤمن«رجوع

کرد.اینبازگشتبهاصلمستلزمبازیافتسرشتروحانی

درعالم»عدم«است.درواقع،فردیتصوفیدرعدممضمحل

میگرددودوبارههمانوضعیتیراپیدامیکندکهدرعهدالست

وعالم»بی شکلی«داشتهبود؛یعنیازتنگنایعالمکژمژو

محدودحواسبهجهانالیتناهایروحانیمراجعتمیکند.

اسالمیسازی از دهمی قرن »برداشتی پنجم.  مقالۀ 

ِمغوالن،منسوببهجاللالدین«،ازدویندویس،برمحور

تفسیروبحثیمنسوببهموالناجالل الدینازروندگرویدن

مغولهابهآییناسالممیگردد.اینتفسیردرکتابیباعنوان

تاریخ گزیدۀ نصرت نامه، ازمؤلفیناشناسنقلشدهاست،که

حامیآنمحمدشیبانخان)ف.۹۱6ق(،رئیسازبک های

صحرانشینآسیایمرکزیبود.گرچهانتساباینسخنانبه

موالناسختجایتردیداست،ولیازایننظرحائزاهمیت

استکهموردتوجهویژۀفرمانرواییازتبارچنگیز،یعنیشیبان

خانقرارگرفتهودرتاریخیکهباحمایتاونگارشیافته

گنجاندهشدهاست.درجای جایتاریخ گزیدۀ نصرت نامه 

نمونههایتوجهبهاسالمیسازیقلمروهایچنگیزواعقاب

ویبهچشممیخورد.

عباراتمنسوببهموالنابالفاصلهپیشازگزارشاحوال

غوزخانآمدهاست.طبقبعضیروایات،اغوزخاننخستین
ُ
ا

با و بود مسلمان والدت هنگام به و ز،
ُ
غ ترک های حاکم

همقبیله ای هایکافرکیشخودمبارزههاکرد.بدینترتیب،
مؤلفناشناستاریخ گزیدۀ نصرت نامه چنگیزوچنگیزیانرا

غوزخانقرارمیدهد،کههمهدرنشراسالم
ُ
درتبارمنتهیبها

کوشیدهاند.بهطورکلیاینتاریخ،اسالمی سازیاقوامآسیای

مرکزیوشرقیرادرونمایۀکلیدیخودساختهاست.عبارات

موردبررسیبیشازآنچهروندمسلمان سازیمغوالنراگزارش

جاییازنسخخطی
ً
کندآنراشرحوتفسیرمیکند.ظاهرا

تاریخ گزیدهکهگفتۀموالنادرآنشرحشدهافتادگی هاییرخ

دادهکهرشتۀمنطقیکالمراتاحدیبههمریخته،لذانویسندۀ

مقالهگزارشودنبالۀآنراتاحدیبازسازیکردهوارتباط

مطالبرابهطرزیمعقولومفهومدرآوردهاست.گزارش

کنندۀعباراتدراینکتابسلطانولد،فرزندارشدموالنا

است.طبقتحقیقدویندویس،منبعاصلیگزارشسلطان

ولدبهدرستیروشننیست.باریسلطانولددرارتباطبا

ـ سلطۀمغوالنبرشاهانوامرایمسلمان،ازقولاشخاصیـ

ـمیگوید: کهنامخاصیازآنهانمی بردـ

مغوالن اگرچه که گفتند رومی موالنا درحضور افرادی

پیروزمندبودندوشهرهاراویرانودنیاراتسخیرکردندوخلق

مشمشیرگذراندند،معذلکچندسالی
َ
بی شماریراازد

نمی گذردکهآنانشکستخواهندخوردویکیازآنهادراین

دنیاباقینخواهدماند.

سلطانولدسپسازقولپدرشنقلمیکندکهگفتاین

سخنانچنداندرستنیست.گویندگاناینسخنانمعنای
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اینحرفهارانفهمیدهاند.امکانداردکهصورت]وقالب

ظاهری[مغوالندرایندنیابرجاینماند،امامحتمل تراین

استکهاینعباراتاشارهداردبهاعمالآنهاکهدردنیاباقی

نخواهدماند.آنهامسلمانخواهندشدووقتیچنینشدند،

بجاستکهگفتهشودمغولیدرمیاننخواهدماند.موالنادر

اینجابهماجرایعزمعمربنالخطاببهقتلرسولخداو

دگرگونشدناحوالاودرمواجههباپیامبر-کهذیلمدخل

قبلیازآنیادشد-استنادمیکندونتیجهمیگیردکهاگر

مغوالنبهاسالمبگرونددیگرمغولنخواهندماند.اینتفسیر

موالنایکیازمواردمتعددیاستکهمؤلفتاریخ گزیدۀ 

نصرت نامه می کوشدچنگیزیان،وازجملهمخدومخودمحمد

شیبانخانرا،نهتنهاخداشناسبلکه،مرّوجوحامیاسالمدر

سرزمین هایتحتسلطۀمغوالنمعرفیکند.

پیشازمقالۀششم،زیرعنوان»بازگشتبهاریدوست«،

ترجمۀفرنکلینلویسراازغزلموالنابامطلع زیرمیخوانیم:

آبزنیـــدراهراهیـــنکـــهنـــگارمیرســـد

ـــد ـــارمیرس ـــویبه ـــاغراب ـــدب ـــژدهدهی م

مقابلۀ و بایکارا رسوخِی غیب: عوالم 
ّ
»کل ششم.  مقالۀ 

به است مربوط 
ً
عمدتا گریرسن، ُردریک قلم به مولویه«،

وضعیتسماخانههاورسم»مکابله«)=مقابله،کمابیش

ازحدودزمانیکه
ً
همانسماعصوفیانه(درترکیه،مخصوصا

در۱۹۲۵،سماخانهداریبهفرمانآتاتورکممنوعاعالمشد.

گریرسنازگزارشبسیارجالبیبهقلمرسوخیبایکارا)شاید

بهتلفظترکیعثمانی»بایقرا«(یادمیکندکهسی وچهارسال

قبلازقدغنشدنمراکزدراویشنگارشیافتهاست.رسوخی

کوچک ترینپسرعبدالباقیبایکارادده،آخرینشیخمولویخانۀ

د۱۹۱۳م(ازجملهکسانیبودکه
ّ
ینیکاپیبود.رسوخی)متول

برایحفظالاقلباقیماندۀفرهنگگستردهوبسیارفرهیختۀ

مولویهتالشکردودرکشاندندامنۀسماعمولویبهخارجاز

مرزهایترکیهوتشویقاروپاییانبهمطالعۀآدابآنوجلب

عالقۀآنهانقشمهمیایفاکرد.

بهدنبالابرازعالقۀهمسریکدیپلماتآمریکاییکهدر

قونیهشاهدمراسمسماعبوده،تصمیمگرفتهشدکهاجراییک

برنامۀسماعترتیبدادهشود.شماریازدراویشونوازندگان

رااینجاوآنجاپیدامیکنندوسرانجاممجلسسماعیسِرپا

میشود.وقتیشهردارقونیهمتوجهمیشودکهمیتوانازراه

تشکیلمجالسیمشابهبهعوایدشهرکمککرد،درسالبعد

مراسمیبهعنوان»شبُعرس«موالناترتیبدادکهمصادف

میشدبا17دسامبر؛اینروزدرسال1273میالدیبرابربود

باپنجمجمادیاآلخر672،روزوسالدرگذشتموالنا.17

دسامبرازآنزمانتاکنونهنوزروزخاصمهمیاستکهدر

چنیناعتباریرانداشتهبود.گریرسنسپس
ً
تمولویهقبال

ّ
سن

شرحایناجرایاستثناییوواکنشبعضیازصاحبنظران،

ازجملهعکسالعملاعتراضآمیزرسوخیرابهآن،بهتفصیل

شرحمیدهد.رفتارتندونهچندانخوشایندرسوخیباعث

گردیددیگراوراازاستانبولبرایشرکتدرسماعقونیهدعوت

نکنند.اجرایساالنۀسماعدرقونیهبهتدریجتبدیلشدبه

اجرایرقصیکهدیگراهمیتدینیندارد.

رسوخیبهرغمآنکهازشرکتدرمراسمسالیانهبازداشته

شد،درخارجازترکیهبهفعالیت هایتأثیرگذارزیادیدست

زد؛اودرلندنوپاریساجراهاییداشتکهتوجهوکنجکاوی

اروپاییهارابهآیینسماعجلبکرد.ویآیینسماعرابه

غیرمسلماندرلندنتعلیمدادوبا
ً
گروهیهنرجویبعضا

جهاتبسیارنمادینرقصصوفیانهآشناکرد.او،همانطورکه

درباالاشارهرفت،رسالهایدرمعرفیشیوۀاصیلسماعنوشت

وبهآنعنوان:»مقابلۀمولویچگونهاجرامیشد«دادتاخواننده

رامتوجهکندکهآنچهدرحالحاضرزیرنظردولتوبهعنوان

جاذبه ایتوریستیدرترکیهسفارشواجرامیشودوازکیفیت
روحانیودینیبی بهرهاست،اصالتندارد.گریرسنپساز

ذکرشماریازنکاتمهمرسالۀرسوخی،متنآنراازترکیبه

با 
ً
مخصوصا رساله، ترجمۀ است. کرده ترجمه انگلیسی

توضیحاتیکهگریرسندرحواشیآنارائهکرده،اطالعات

تیمولویهبهدستمیدهد.
ّ
بسیارارزندهایدربارۀسماعسن

سیِدمشقی)متوفی،۱۱۴۳ق(
ُ
مقالۀ هفتم. »عبدالغنیالنابل

ـر،ناظراستبه
َّ
تصوفیانۀمولوی«،نوشتۀاحمدسوک

ّ
وسن

کارهاییکهعبدالغنیدردفاعازسنتمولویانجامدادهاست.


ً
اینمؤلفکثیراالثرکهدرنابلِسفلسطینزادهشد،گرچهرسما

بهطریقتمولویهتعلقنداشتولیمدعیبودکهروحانیت

موالناراجذبکردهاست.ویبهنحویشایستهتعالیمابن
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عربیدربارۀزیباییوعشقراباآموزههایموالنادربابهمین

موضوعاتونیزباموضوعسماعورقصمقدس)تواجد(

ترکیبکردهاست.مقالۀاحمدسوکراهمیتفلسفهوادبیات

عرفانیعبدالغنیرادردفاعازدرویشانوآرمان هایطریقت

مولویهبازمینمایدوکتاب هاییازاوراکهبااینطریقت

مناسبتدارند،ازجملهالصراط الساوی علی شرح دیباجات 

المثنوی؛ و العقود اللؤلوئیة فی طریق السادة المولویة، بحثو

بررسیمیکند،ودرپایانتأثیررومیبرنابلسیازسویی،و

اهمیتنابلسیدرمقامشارحومفسرآموزههاوآثارموالنارا،

ازسویدیگر،خالصهواربیانمیکند.تالشهاینابلسیدر

مستندکردنجنبههایمختلفاجتماعاتمولویان،بهویژه

شیوههاوآیین هایتشریفاتیآنهادردمشق،بهارتقاءپایگاهآنها

صوفی
ّ
درانظارعاّمهکمکزیادیکرد.اودرمقابلعلمایضد

وفقهاومتکلمینظاهریبهدفاعازطریقۀمولویهبرخاست.

عبدالغنیزمانیازموسیقیورقصدفاعمیکردکهنواختن

آالتاینهنِربی بدیلبدعتبهشمارمیرفت.یکیازصاحب

نظرانعالمعرب،عالءالدینبکری،معتقداستزمانیکه

طریقتمولویهدرسراسرامپراتوریعثمانیدامنمیگستردو

شکلنهاییخودراپیدامیکردبهسختیمیتوانفردیراچون

عبدالغنییافتکهدردفاعازاینطریقتعالقهنشاندادهیا

درسوریهومصر.
ً
مطلبنوشتهباشد،مخصوصا

مقالۀ هشتم. باعنوان»علمالطیورروحانی:بازدرمثنوی، 

دفتردوم«،نوشتۀالِنویلیامز،جست وجوییاستدرباب

کاربردنمادینپرندۀمشهور»باز«دردفتردوممثنوی. طبق

احصاءنویسندۀمقالهبیشازصدباردرمثنوی بهاینپرنده

صورت به باز از موالنا موارد، اکثر در است. شده اشاره

استعاره ایازروحاستفادهمیکندکهبهسویخداوندمراجعت

میکند.همانگونهکهباِزدستآموزبهبازویپادشاهبرمی گردد،

ـنیزبه ـکهبهمردخداوصوفِیحقیقیتشبیهمیشودـ روحـ

حضرتالهیرجعتمیکند.ویلیامزازدوحکایتمتمایزاز

همدردفتردوممثنوی یادمیکندکهبیانگردونقشمتفاوتی

استکهرومیبرایاینپرندهقائلمیشود.حکایتاولازباز

ناخوشایند، شرایطی در که میگوید اصیلیسخن شریف

خاکسار،اسیرودستخوشبدرفتاریمیشود.درجایدیگری

ازهمیندفتردومبازباردیگربهصورتنمادیازروحطیّار

عارفکمالیافتهوعاشقظاهرمیشود.بازکهخودرادر

ناحیتیغریبدیدهاینبارمصمممیشودبهدیارواقعیخود

مراجعتکند.ویلیامزباقیماندۀمقالۀخودرابهترجمۀدو

بخشازدفتردومکهحاویایندووضعیتبازاستاختصاص

دادهاست.

ستری)متوفی۲8۳ق(
ُ
مقالۀ نهم. »تأویلعرفانیِسهلت

ازقرآن ومثنویرومی:بخش۱«،نوشتۀمشترکمریممشّرف

تأثیر ارزیابی برای مؤلفان تالش گزارش ن،
ُ
لویز لئونارد و

تفاسیرباطنی)عرفانِی(قرآن مجیدبرمثنوی است.یکیاز

اهدافعمدۀتربیتیموالنابهاحتمالقریببهیقینتبیینو

توضیحمعانیباطنیکتابخدابودهاست؛اوبههمینسبب

افالقرآن«خواندهاست.معذلکمبانی
ّ
شاهکارخودرا»کش

روش هایتفسیراوازقرآنهنوزروشننشدهاست.لذامؤلفان

کاربردشاعرانهواقتباسات
ّ
کوشیدهاند،بهعنوانفتحباب،رد

مولویراازتفاسیرباطنیقرآنپیداکنند.برایاینمنظورآنها

بردوتفسیرتکیهکردهاند:تفسیر القرآن العظیم تألیف
ً
عمدتا

سهلتستری،کهمحتمالًقدیم ترینشرحباطنیکتابخدا

می
َ
است؛دیگریحقائق التفسیرنگاشتۀابوعبدالرحمنُسل

که آنند پِی در لویزن و مشّرف است. )متوفی۴۱۲ق(

همانندی هایبارزومهممیانروش هایتفسیرمورداستفادۀ

موالنا،ازسویی،وروش هایدوتفسیریادشدهرانشاندهند.

ایناندرضمنسعیکردهاندنشاندهندکهچگونهشیوههای

تفسیرباطنیتستریوسلمیازقرآنمیتواندبهاعتالیدرک

ماازمثنوی کمککند.

نویسندگاناینمقالهبرآنندکهبااینکهشارحانبزرگمثنوی

براهمیتتأثیراقتباساتقرآنیوتفسیرآیاترّبانیبراین

منظومهتأکیدکردهاندوحتیکتاب هایزیادیدربارۀآننوشته

وقرآن را بامثنوی مقایسهکردهاند،بهطورکلیتاکنونتوجهی

بهتأثیرتفاسیرعرفانیبراینکتابمقدسنشدهاست.سبب

توجه،بهباورایشان،ایناستکهموالنابه
ِ
محتملاینعدم

هنگاماستنادبهآیاتقرآنی،ضرورتینمی دیدهنامسورهوآیه ای

کهدرتفاسیرباطنیمورداستفادۀاوــازقبیلتفسیر القرآن 

یری
َ
ش
ُ
العظیم،حقایق التفسیر یالطائف االشاراِت ابوالقاسمق

ی۴6۵ق(اشاره ایبکند.)اگرمقصودمشرفولویزن
ّ
)متوف

جایذکر
ً
همینباشدکهبیانشد،بایدگفتدرشعراصوال
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مراجعحرف هایشاعرنیست(.

از بعضی تحقیقات اساس بر لویزن،سپس، و مشّرف

اسالمشناساناروپایی،بهبحثوبررسیپاره ایازدرونمایههای

بنیادیمثنوی،کهمتآثرازتفاسیرعرفانی،به ویژهتفسیرسهل

تستری،استمیپردازند.درونمایههاییچون»جهادنفس«؛

»بتنفس«)النفُسهیاّماالصنام(؛»گاونفس«؛»احسان،

ایثاروانفاق«؛»روزهداریوخوردنغذایحالل«؛»عیب

جوییوعیبپوشی«.نویسندگانمعرفیپاره ایدیگرازاین

دستموضوعاترابهبخشدوممقالۀخودموکولکردهاند.

بخشپایانِیمجلۀ موالنا رومی بهنقدبررسیکتاب های

زیراختصاصیافتهاست:
ِ
بع
ّ
جدیدالط

ً
نسبتا

1� Nahal Tajaddod, Rumi: The First Love, New York, 
2011.

2� Elif Shafak, The Forty Rules of Love, New York, 
2010.

ایندوکتاب،نوشتۀدوخانمنویسنده،هریکشرحزندگی

موالناوشمسرادرقالبداستانبهرشتۀتحریرکشیدهاند

ضمناینکهکوشیدهاندنسبتبهواقعیت هایمربوطبهایندو

شخصیتکهدراولیاءنامههامندرجاستوفاداربمانند.

3� Isma’il Rusukhi Anqarawi, The Lamp of Mys-
teries, Oxford, 2011.

ترجمه ای ستازکتابمصباح االسرار،شرحیبرآیۀنوردر

از یکی )۱0۴۱ق(، انقروی اسماعیلرسوخی تآلیف قرآن، 

بانفوذترینمشایخمولوی،کهبههمتباللکوشپینارویرایش

وبهانگلیسیوعربیبرگرداندهشدهاست.رسوخیمؤلف

شرحمعروفیبرمثنویاستکهمنبعاصلیرینولدنیکلسندر

ترجمهوشرحویبراینشاهکارعرفانیبود،وبههمت

عصمتستارزادهنیزبهفارسیدرآوردهشد.ایناثربسیار

ارزندهذاتوعصارۀصدوریافیضاننوررا،ازدیدگاهی

عرفانی،بازمینماید.

4� William Chittick, In Search of the Lost heart, New 
York, 2012.

اسالمشناس قلم به تحقیق و مقاله شش و بیست شامل

سرشناس،ویلیامچیتیک،شاگردسابقسیدحسیننصروآنه

ماریشیمل،واستادفعلیدانشگاهدولتینیویورکدراستونی

بروک.محتوای»درجست وجویقلبگمشده«بهچهار

تاسالمی«،»ابنعربی
ّ
بخشتقسیمشدهاست:»تصوفوسن

ونفوذاو«،»فلسفۀاسالمی«،و»تأمالتیدرمسائلروزگار

جنگ متافیزیکی ریشههای شامل اخیر بخش معاصر«؛

مالحظاتی و هستی؛ عالم با )هارمونی( همسازی وصلح؛

دربارۀجنبههای»توحید«دراسالموادیاندیگراست.

5� Seyyid Fazil Mehmed Pasa, Serh-I Evrad-I Mev-
leviyye: Hz. Mevlana’nin Dualarindaki Hik-
metler,Konya,2010.

6� Seyyid Fazil Mehmed Pasa, Mevleviyye Silsilesi, 
Istanbul, 2010.

ی،
ّ
نویسندۀایندوکتابسیدفاضلمحمدپاشابُسنوی)متوف

۱۳۳0ق(،یکیازبرجسته ترینروشنفکرانوعارفانعثمانی

درقرننوزدهماست.کتاباول،»شرحیبرادعیۀمولوی:

حکمتدعاهایموالنارومی«مرتبطاستبهرسمگفتناذکار

واورادکهبهطورمنظموروزانهتوسطعارفانصوفیاجرا

میشد.کتابدوم،»سلسلۀمولویه«طبقنظربررسیکنندۀاین

دواثر،تفاوت هاییبادیگرسلسلهنامههایاشجرهنامههای

مولویهدارد.نخستینحلقهدراینسلسلهخدااستوبهدنبال

آنچهارملکاعظم)اسرافیل،میکاییل،جبراییل،وعزرائیل(
میآیند.آنگاهنوبتحلقههایمحمد)ص(وعلی بنابیطالب)ع(

میرسد.برخالفدیگرسلسلهنامههایمولوی،سیدفاضل

کمیل بنزیاد،صحابیعلی)ع(رامابینایناماموفرزنداوامام

با سلسله این تاریخی قسمت است. داده قرار حسن)ع(

بهاء الدینولدــپدروآموزگارجالل الدینمحمدــآغاز
قترمذی،خودموالنا،شمس الدین

ّ
میشودوبابرهان الدینمحق

تبریزی،صالحالدینزرکوب،ُحسام الدینچلبیوسلطانولد

ادامهمییابد.آخرینبخشسلسلهوکتابفهرستیازاعقاب

موالنااستکهبااولوعارفچلبی)متوفی،7۲0ق(شروع

میشود.

7� Defter-i Dervisan:yenikapi mevlevihanesi 
Gunlukleri, Istanbul, 2011.

اینکتاب،کهمعادلفارسیعنوانآن»دفتردرویشان:تاریخچۀ

مهم ترین از یکی تنها نه میشود، ینیکاپی« خانۀ مولوی

مولوی خانههادرپایتختعثمانیرامعرفیمیکند،بلکهتاریخ

مولویهرابهطورکلبهمامیشناساند.»دفتردرویشان«درواقع

چاپیاستازنسخهبرگردان)فاکسیمیلۀ(دونسخهخطی
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همراهبابازنوشتآنهابهخطترکیامروزی:اولیموجوددر

کتابخانۀسلیمانیه؛ودومیکهادامۀاولی،ودرتملکناصر

عبدهللا،ازاستاداندانشگاهمرمرۀاستانبولاست،بااّولیکتابی

واحدراتشکیلمیدهند.ایندونسخهشاملگزارشاحوال

هشتشیخمولویدرمولویخانۀینیکاپیاست.

8� Šefik Çan, Mevlana: Hayati, Šahsieti, Fikir-
leri, Istanbul, 2011.

اینکتاب)»موالنا:حیات،شخصیت،افکار«،نوشتۀشفیق

جان(یکیازکتبمعتبربهترکیدربارۀجالل الدینرومی

است،کهدرسال۲00۴مذیلعنوان:

Fundamentals of Rumi’s Thought: A Mevlevi 
Sufi Perspective

نیزبهانگلیسیترجمهشد.نویسندۀکتابیکیازنمایندگان

مشهورفرهنگمولویاستکهدرژانویۀ۲006مدرگذشتو

یکیازمریدانزنخود،موسومبهحیاتنورآرتیران،راخلیفۀ

بهقصداحیاءرسم
ً
خویشتعیینکرد.اقدامیکهاحتماال

قدیمیانتصابزنانبهعنوانخلیفهوشیخدرمیانمولویهبود.

کتابشفیقرامیتوانبااطمینانیکیازجامع ترینتحقیقات

دربارۀزندگی،افکاروآثارموالناشمرد،گرچهــبهنظرنقد

ـتمامیاینموضوعاترابهنحویبررسیکردهکه کنندۀآنـ

درجاهاییآشفتهوگیجکنندهاست.معذلکاینآشفتگیو

ابهامازاهمیتکتابنمی کاهد؛کتابآراءوبرداشت هاییرا

کهیکُمقریوشارحمثنوی )درترکی،»مثنویحان«(درباب

موالناداشتهبهآگاهیمامیرساند،فردیکهپسازبستهشدن

مولوی خانههادر۱۹۲۵متربیتشدهوحلقۀپیوندقابلتوجهی

بادورانقبلراحفظکردهبود.شفیقیکیازصوفیانترکناموِر

دهههایاخیروبرخوردارازدانشفراوانوآشناباچندزبان

خارجیازجملهچینیبودهاست.کتابشفیقرابایدبرایهر

تحقیقآکادمیکدربارۀموالناالزمومرجعیاصلیبهحساب

آورد.

مجلۀ موالنا رومیبامتنجوابیۀجاویدمجددیبهنقدلوید

ریجون)درجلد4مجله(برکتابوی،با عنواِنزیر:

Beyond Dogma: Rumi’s Teachings on Friend-
ship with God and Early’ Sufi Theories

تماممیشود.

استدراک

در مقالۀ »بحیره« تألیف آقای مرتضی موسوی و خانم 

رضوان مساح مندرج در شامرۀ 60-61 گزارش میراث )ص 19-

23( اشتباهاتی مطبعی راه یافته که بدین وسیله اصالح و از 

نویسندگان آن عذرخواهی می شود:

 ــ شکل درست ایمیل آقای موسوی بدین صورت است:

m.moosavi63@gmail.com

ــ در انتهای ستون دوم صفحۀ 21 واژۀ »نیزک ها« به اشتباه 

»نیازک ها« آمده است.

ــــ در میانــۀ ســتون اول صفحــۀ 22 عبــارت »خامــۀ 

ــت  ــکین غاممه« ثب ــۀ مش ــتباه »خام ــه اش ــکین عاممه« ب مش

شده است.


