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  چکیده
هاي دور تا امـروز در    جایگاه بلند و رفیع موالنا و شمس در عرصۀ ادب و عرفان از گذشته

هاي آلمان، انگلیس، فرانسـه، آمریکـا و ...     ایران و برخی کشورهاي جهان به ویژه سرزمین
هاي فـراهم آمـده در کارنامـۀ      گسترش و پیشرفت فراوان داشته است. وجود آثار و ترجمه

ه و تـدوین کتابشناسـی        ژوهشپژوهی و پ  شمس هـا در ایـن     در آثار و افکـار موالنـا و تهیـ
کنـد.از    هاي اخیر پیدا کرده، این امر را ثابت می  خصوص، به ویژه شهرتی که شمس در دهه

بینـی موالنـا و شـمس      طرفی، از آنجایی که ابعاد شخصیتی و ارزش واالي اندیشه و جهان
و منابع و مآخذ دربارة آنان زیاد اسـت، از ایـن رو بهتـر آن    بسیار گسترده و دایرة اطالعات 

ـ  آن هم در حد اختصارـ  دیدم که فقط در حوزة زبان انگلیسی بـدین موضـوع بپـردازم و     ـ
هاي دیگر بدین مهم پرداخته کـه تـا حـدودي      شاءاهللا در فرصت  مقالۀ کوتاهی بنویسم تا ان

  حق مطلب ادا شود.
  موالنا، شمس، زبان انگلیسی، مطالعات. ها:  کلیدواژه

  
ــت  ــدرین ارض و سماس   جنس خود را همچو کاه و کهرباست    ذره ذره کان

بها، فرّخ رخ آفتاب حسن، یوسف   لقا، عجایب خدا، عقیق بی  شمس، صنم گریزپا، مه خوش
کنعان، نور روي موسی عمـران، یـار رحمـت بـی منتهـا، توبـه شـکن، خجسـته روي و ...         

چنان که در آثار بـه جـا مانـده بـه       ) بیان صفات شمس آن630-629، صص 1362(افالکی، 
توانـد    شود از حد قیـاس بیـرون اسـت و فقـط مـی       العارفین افالکی دیده می  ویژه در مناقب
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قطراتی چند از این دریاي بیکران باشد. همین صفات بود که در فراق وي حضـرت موالنـا   
رانــد و اســرار   هــا مــی  و نهــاراً آرامــی و خــوابی نداشــت و مســتیقــرار گشــته، لــیالً   بــی
  (همان).  فرمود  می

  پا منه تو، سر بنه بر جایگاه گام او    تبریزي که گامش بر سر ارواح بود  شمس

الحق تبریز در دل و دیدة موالنا داشت به واسطۀ تواضـع    این مقام و جایگاهی که شمس
موالنا بارها در اشعار خویش، فیض رسـیدن بـه حـق را در    و فروتنی و کماالت وي بود و 

  ).221، ص 1378داند (حمیدي،   تواضع و سرنهادن و دل از باد غرور خالی کردن می
تأثیر شمس بر موالنا، به مصادیق بیت آغاز سخن موالنا، به این دلیـل اسـت کـه موالنـا     

مجذوب گردیده است.  روح با عظمت و پاك خود را در آینۀ وجود شمس منعکس دیده و
در حقیقت او در وجود شمس، انسان کامل را یافته است و عشق موالنا بـه شـمس، عشـق    

  ».انسان کامل«اوست به 
اي از دریاي   اي به گوشه  جاي آنست پیش از آنکه به مقولۀ اصلی موضوع بپردازیم اشاره

لکان ملـک بقـا را از زبـان    الدین این غواصان بحر فنا و ما  مهر جوشان شمس و موالنا جالل
  :مثنوي انتهانامه بشنویمسلطان ولد در 

  سـرفراز » شمسِ دیـنِ «سوي قصه     نیست این را آخـري گـردیم بـاز   
  زان که نبود بحـر ایشـان را کـران       رتبـــت ایشـــان نیایـــد در بیـــان

اي است   هاي شمس و اندوخته  اي است که در تبیین دیدگاه  کتاب مقاالت شمس گنجینه
  جموعۀ ادراکات آن غریب جهان معنی و قوس پویندگی وي در فراخناي هستی.از م

در این کتاب، از یک سو کمال و پختگی شمس را در مسایل کالمی و حکمی و تسـلّط  
دارد و از جـانبی سـبب شـده اسـت تـا فریـدون         او را بر تفسیر عرفانی قرآن مجید بیان می

هاي خویش را از شخصیت شـمس و موالنـا در     سپهساالر و احمد افالکی نخستین گزارش
  قالب عبارات به تصویر کشند و پرده از روي رازها و رمزها برگیرند.

آري شمس تبریزي، آفتاب سوزان و فروزانی است که در پس ابرهاي تیره و تـار جهـل   
آلـودگی آن موجـب     کرانی بود که در ثمـرة مـواجی و کـف     پنهان نماند. دریاي متالطم و بی

زایش و پرورش آن گوهر یکتا و رخشان موالنا شد. بزرگ عارفی همه جهانی، او بـود کـه   
هـاي    الدین محمد را به ساحل وجود آورد و قلمـرو حیـات انسـانی او را بـا اندیشـه       جالل

اسـت.  » نتیجۀ جان«و » خواجۀ جهان«جاودانۀ خود فروغ بخشید. شمسی که به گفتۀ موالنا 
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آورد و بـی    الدین محمد خضر و موسی را فرایاد مـی   رد وي با جاللسترگ انسانی که برخو
اعتنایی او را به تألیف و نگارش آثار خویش، سقراط را در فرهنگ یونان و ابوسعید ابوالخیر 

  ).29، ص 1377کند (دامادي،   را در ایران اسالمی به ذهن تداعی می
نامی شرقی و آثار گرانسـنگ آنـان از   درك عمیق از مفاهیم بلند عرفانی و وجود عارفان 

که امروزه وقتی صـحبت    چند قرن پیش فرهنگ و تمدن غرب را بارور کرده است به طوري
آوران غربی بـه چشـم     اي بلند از نام  آید سیاهه  ایران بر غرب پیش می-از تاثیر عرفان اسالمی

اند و بعضاً مهمترین آثـار را    دادهاي انجام   هاي گوناگون تحقیقات ارزنده  خورد که به زبان  می
پژوهـان عرفـان و دیگـر      اند که هنوز هم آن مرجع محقّقان و دانش  در این زمینه پدید آورده

شود نام نیکلسـون بـه ذهـن تـداعی       برده می مثنويمعارف است. به عنوان نمونه هر جا نام 
ري شـیمل بـه جهـت کتـاب     تبریزي با آنه مـا   گردد و نام عطّار با هلموت ریتر و شمس  می

  دیگرش ... ارزشمند شکوه شمس و آثار
ها وجود ندارد و به عبارتی دست ما کوتاه اسـت و    از آنجا که امکان پرداختن به تمام آن

پژوهـی در کشـورهاي انگلیسـی زبـان       خرما بر نخیل، ناگزیر بـه اجمـال بـه سـیر شـمس     
  کنیم.  می دهبسن

جو در احوال و افکـار شـمس تبریـزي در طـول       و  پژوهی و جست  از آنجایی که مولوي
هاي گذشته در جوامع گوناگون همواره مورد توجه بوده اسـت زیـرا بـه      ها و حتّی سده  دهه

آید و بر پایه منابع متعدد مولـوي    ترین شاعر جهان به شمار می  تعبیري، امروزه موالنا معروف
این دریاي –ده است تحقیقات ویژة موالنا ترین شاعر آمریکاي شمالی خوانده ش  پر خواننده

هـاي ریزبینانـۀ عمیـق بـراي پاکـان و          که سرشار از مضامین عرفانی و نکته -ژرف و پهناور
نما در برابر دیدگان ارباب بینش و جویندگان شـور    نظران است به مثابۀ آینۀ حقیقت  صاحب

ه سـالکان وادي عشـق در طـی    و عشق و زیبایی قرار دارد. موالنا آن رهبر روحانی است کـ 
اند. همانطور که اشـاره شـد مولـوي و شـمس       طریق همواره وي را چراغ راهشان قرار داده

و توجه تـودة     هاي زاللی هستند که عالوه بر مشرق زمین به فراسوي مرزها گام نهاده  چشمه
شاعر تاریخ بشـر  ترین   عظیمی از خاورشناسان و شاعران و ادیبان را به عنوان یکی از بزرگ

به خود معطوف کرده است تا جایی که به لطف اشعارش بیش از هفتصد سال است کـه در  
  شرق و غرب زنده و جاوید مانده است.

شاید علت اصلی و راز ماندگاري موالنا و شمس براي خوانندگان ترجمۀ اشـعارش در  
مـدارا داشـته و راه    غرب در این باشد که موالنا شاعري است که با تمام مذاهب و مسـالک 
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اي از حق دانسته و پیام او به تمام جهانیان   تسامح پیش گرفته است. اوست که همه را جلوه
خواهد. او در هـر چیـز جرَیـان و      عشق را قبول ندارد و نمی  پیام عشق است. وي جهان بی 

  جوید. در نظر او دنیاي بی عشق چون کالبدي مرده است.  سرَیان عشق را می
معموالً یـک   The Christin Science Monitorگزارش روزنامۀ کریستین ساینس مانیتور  به

رسد   کتاب شعر (مثالً برندة جایزة پولیتزر) در آمریکا حداکثر به ده هزار نسخه به فروش می
اما آثار موالنا به راحتی به تعداد دویست و پنجاه هزار نسخه در آمریکا و اروپـا بـه فـروش    

شود. این دهـه، دهـۀ نارضـایتی از      آغاز می 1960ست. تب موالنا در آمریکا از دهۀ رسیده ا
دخالت آمریکا در ویتنام و دیگر مطالبات اجتمـاعی جوانـان اسـت کـه آنـان را بـه سـوي        

ــی ــراض   هیپ ــیقی اعت ــري، موس ــژه    گ ــه وی ــرقی ب ــان ش ــز راك و عرف ــی» ذن«آمی ــاند   م کش
  ).38، ص 1388 (نجومیان،

شناسی و توجه به فرهنگ و تمدن و نمایان شدن جـوهر    فزون تکامل شرقبا روند روزا
ها و افکار و تعالیم عالی شرقیان در غرب در طول سه سدة اخیـر نهضـتی وسـیع در      اندیشه

ها و مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی غرب صورت گرفته و تولید هزاران کتاب   دانشگاه
  روزه در دسترس پژوهشگران قرار دارد. و رساله و مقاله حاصل آن است که ام

در این راستا مستشرقان سهم عظیمی در آشنایی آثـار ادبـی و مضـامین عرفـانی مشـرق      
  اند:  زمین به جهان غرب ایفا کرده

اند. آثار و افکار موالنا   آنان در مولوي و آثارش یک افادة حقیقت اعلی را مشاهده نموده
یده که وي حتّی در نظر علماي تاریخ ادیان غـرب،  آن چنان در مغرب زمین مقبول گرد

  ).435، ص 1386است (اصالنپور،   هاي تصوف شناخته شده  مشعل کامل همه جریان

ها عالوه بر مدارا و تسامح که بدان اشـاره    شاید علل دیگر اقبال غربیان به ویژه آمریکایی
هـاي پـذیرش و     ی از جنبـه شد در این دانست که شعر موالنا چند الیه است. این شاید یک

هاي بسیاري از محققان و عرفان پژوهان را بـه خـود     استقبال از اشعار مولوي است که ذهن
جلب کرده و همچون شعر حافظ این درخشش و جـذابیت را دارد. موالنـا از ایـن طریـق     

هـاي آن در دوران قـرون     توانسته جاي خالی عرفان مسیحی را پر کند عرفانی که سرچشمه
رسد یکی از عوامل عمدة   وسطی خشکیده بود زنده کند. ارتباط شاعر با خواننده به نظر می

موفقیت شعر باشد آن هم شعري که با قلب و درون شاعر و مخاطبـانش ارتبـاط تنگاتنـگ    
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هـا و    دارد. نکتۀ دیگر سرّ مقبولیت اشـعار موالنـا در بـین جوامـع دیگـر از جملـه اروپـایی       
  :ن است که موالناها در ای  آمریکایی

بینـد.    هایی ویژه که در تمام مظاهر حیـات بشـري مـی     تقدس حیات را نه فقط در مکان
گویـد (نگـاه     ها، تقابل آنچه موالنا به عنوان یک مسلمان از آن سخن مـی   گذشته از این

انـد، کنجکـاوي     هـا از اسـالم سـاخته     پذیرش همه و مدارا با همه) با تصویري که غربی
دهد. موالنا به   انگیزد و توجه و اقبال به سوي موالنا را افزایش می  خوانندة غربی را برمی

  ).  38، ص 1388تعبیري باعث نوعی پذیرش مسلمانان در آمریکا شده است (نجومیان، 

تواند این باشد که او از سفر به چنـد کشـور     نکتۀ دیگر در فراگیر شدن اشعار موالنا می
هـا بـه ویـژه در      هاي اطراف و دوروبر خود دیدار کرده و مـدت   لی و سرزمین(سوریه، آناتو

ها که ایـن عوامـل     ها او را فوالدي آبدیده کرده و برعکس بعضی  قونیه اقامت گزیده) تجربه
آورد موالنا و شعر او را نگاهی فراملّیتی بخشیده، از ایـن رو، اشـعارش     آنان را بدبین بار می

ها و آرزوهاي تمـام    شق و گذشت و بخشش و انسان دوستی است آرمانبه تمامی تجلی ع
اندیشان واقعی   هاي واقعی و بزرگ. بنابراین چرا چنین شعري مقبول همگان و درست  انسان

منادي عشق -جهان قرار نگیرد. غربیانِ عاشقِ انسانیت هم بدین لحاظ شیفتۀ موالنا و شمس 
  ت.گردیده اس -و آرزوي انسان شدن بشر

هـا را بـه جـاي از      کنند که انسان  موالنا و مراد و مرشد او، تصویري از مذهب عرضه می
زند. این تصویري است که انسان معاصر بـیش از هـر چیـز      هم جدا کردن، به هم پیوند می

بدان نیازمند است. در شعر موالنا از این مفاهیم و مضامین بسیار است. همانطور که در قرآن 
هاي فراوانی از این مطالب وجود دارد، آثـار مولـوي هـم کـه بسـیار        ها و نمونه  مجید آموزه

هاي برخوردار است. به همین جهـت مثنـوي را     تحت تأثیر قرآن کریم بوده از چنین ویژگی
تصـویري کـه موالنـا از     -پـروري   سازي و معارف  المعارف انسانةدایر-اند   قرآن عجم نامیده
هـاي    هـا غربیـان بـه صـورت      ست برخالف آن چیزي است که سالکند در  اسالم عرضه می

هاي   گوناگون همراه با تصحیف و تحریف بدان پرداخته و آن را پروبال می دهند براي ذهن
کند. ولی سخنان موالنا را که   آگاه و بیدار غربیان امروزي پذیرفتنی نیست و آنان را اقناع نمی

صدر شاعر در آن نسبت به مذاهب و ادیـان دیگـر    دور از تعصب و جانبداري است و سعۀ
  تر کرده است.  وجود دارد قابل قبول
تواند صرفاً مجـذوبیت دو نفـر بـه      رسد که مالقات موالنا و شمس نمی  ضمناً به نظر می

انـد    ها نقل شده و فراوان هم بـدان بـال و پـر داده     هم باشد، بلکه وراي این امر که در کتاب
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او اعتقاد دارد که نیرویی جـذب کننـده در   «ه است که موالنا بدان اشاره دارد: بیانگر این نکت
تمام ذرات عالم نهاده شده و آن نیروي عشق است. این اعتقـاد بـه تفکـرات والـت ویـتمن      

Walt Whitman   شاعر آمریکایی، بسیار نزدیک است. موالنا عشق را در آستانۀ تقابل دوگانـۀ
  آفریند:  دهد و دنیاي سومی را می  میاین دنیا و آن دنیا قرار 

  دو جهان یک دانه پیش نول عشق    هرچه جز عشق است شد مأکول عشق
  )5/2726(مثنوي، 

موالنا بر خالف شاعران و فالسفۀ زمان خود، عشق الهی و خدا را چیزي انتزاعی و دور 
شوند. داسـتان    بیند. خدا و عشق براي او در همه جاي زمین خاکی یافت می  از دسترس نمی

  ).40، ص 1388(همان، » موسی و شبان نمونه خوبی از این نگاه موالناست
اند که تمام مذاهب یکی هستند و این در روزگار مـا    اشعار موالنا سرشار از این مضمون

ها باال گرفتـه، پیـام بسـیار      که در اغتشاشات و تضّادهاي فرهنگی، قومی و مذهبی میان ملّت
  آمیزي است.  کارگشا و صلح

  )3(دیوان/

گذارد و در مورد افراد   کند، کسی را کنار نمی  موالنا با انعطافی خاص همه را همراهی می
  ).41کند. (همان/  هم به خشکی قضاوت نمی

هـا در امـر     زبان کـه سـال    برخی محقّقان انگلیسی با بیان این مقدمات جاي دارد یادي از
تحقیق و تصحیح و ترجمۀ آثار موالنا وقت صرف کرده و موجبات شناخت موالنا و شمس 

ایران و اسالم، در جهان شده   و افکار عرفانی آن دو بزرگ اند با بیان خدمات رینولـد    عارف
  نیکلسون آغاز کنیم:

زبـان اسـت کـه آثـارش در زمینـۀ        برجسـتۀ انگلیسـی   شناسـان   نیکلسون یکی از مولوي
پژوهی و تصوف اسالمی زبانزد و بعضاً بسیار در خور توجه است و   پژوهی و شمس  مولوي

سـال از عمـر خـود را بـه تحریـر و تـألیف و       47هـا دارد. وي    کمتر همتایی دراین موضوع
مثنوي و ترجمه و شـرح   تدریس و تحقیق مشغول بود ... شاهکار وي تصحیح متن انتقادي

آن به زبان انگلیسی است که آن را با دقّت و رعایت امانت بسیار به انجام رسانده است. این 

  گـر محرمـی بخشـیدمت وز جـرم آمرزیــدمت    
  فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا  
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در کشورهاي اروپایی و اسالمی و مثنوي هاي   اثر در حال حاضر نیز یکی از بهترین تصحیح
  از جمله ایران است.

است که بر اساس اسلوب صحیح ترین شرحی   به نظر استاد فروزانفر، بدون تردید دقیق
هاي معتبر و با ذکر مآخـذ و اسـناد تـدوین گردیـده و در زمینـۀ        انتقادي از روي نسخه

کشف اسرار و حلّ رموز مثنوي مرجعی قابل اعتماد اسـت و نیکلسـون بـه تنهـایی بـه      
توفیقی دست یافته که فضال و محقّقان کشورهاي مختلف در طول چندین قرن نظیر آن 

  ).437، ص 38، به نقل از آینۀ میراث 1382اند (فروزانفر،   ك ننمودهرا ادرا

نیکلسون در ترجمۀ شعر فارسی به نظم انگلیسی نیز از تبحر خاصی برخوردار است؛ به 
ناپـذیري    هایش با حفظ روح متن اصلی و معناي آن از مهارت وصف  که در ترجمهاي   گونه

توان به ترجمۀ منتخبی از غزلّیات شمس کـه    ون میبرخوردار است. از دیگر کارهاي نیکلس
تحت عنوان قحط خورشید به زبان فارسی هم چاپ شده است. در حال حاضر ما به بحثی 

  دربارة دیگر آثار متَرجم او در زمینۀ عرفان و تصوف کاري نداریم.
ت که وي در شرح مثنوي بر خود مثنوي یا دیوان شمس اتّکا و اعتماد کرده به این صور

اي عرفانی به سایر ابیات مثنوي یا به ذکـر شـمارة ابیـات اسـتدالل کـرده        براي اثبات مسئله
  ).215، ص 1349ده، زا  است. (سلماسی

بنا به نظر نیکلسون در مورد جبر و اختیار، مولوي معتقد به مختـار بـودن انسـان اسـت:     
اگـر تحـت تـاثیر ارادة الهـی     چرا که اعمال صادر شده از انسان ناشی از ارادة اوست حتّی «

  ).104، ص1382(نیکلسون، ...» باشد؛ بنابراین انسان مسئول اعمال خویش است 
پردازد، نظریۀ تکامل انسـان اسـت ...     مورد دیگري که نیکلسون به نقد و بررسی آن می

اي اسـت گـذرا کـه سـرانجام در آنچـه        این بدین مفهوم است که شخصیت انسانی پدیـده 
ــدي خداســت -حقیقــت اســت  ــارت از همــان شخصــیت اب ــه عب ــد مــی -ک شــود   ناپدی

  ).128-127صص (همان،
نیکلسون با تعمقی که در تصوف اسالمی خصوصاً آثار موالنا کرده به این نتیجه رسـیده  
است که انسان کامل که نمایشگر تجلّی صورت الوهیت در انسان است، در وجـود مقـدس   

به عنوان سمبل انسان کامل در شعر مولوي تمام صفات الهـی  شود و محمد   پیامبر متمثل می
هـاي مولـوي معتقـد      را در خود دارد و ولّی به مفهوم دقیق کلمه است. وي در مـورد غـزل  

بینـی    رسد که تنها در توان شعري ملهم از ژرف  ها به نهایت چنان اوجی می  این غزل«است: 
» عراي بی رقیب خطۀ عرفان سـاخته اسـت  الش  و جذبه است و چنین صفاتی مولوي را ملک
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ــري، ( ــالنی،  240، ص1371آرب ــل از اص ــه نق ــراث  1386، ب ــۀ می ــاپی آین ، 38، ش ش پی
  ).440-439 صص

اي که بین این دو پدید آمد   نیکلسون در دانشگاه کمبریج با ادوارد براون آشنا شد. عالقه
زبان فارسی در دانشگاه لندن  وپنج سال پایدار ماند. نیکلسون که مدتی به تدریس  مدت سی

نامۀ دکتري خود تصحیح دیـوان شـمس تبریـزي را انتخـاب کـرد.        مشغول بود، براي پایان
ترجمۀ برخی از غزلیات دیوان شمس را بـه همـراه    1898همانطور که اشاره شد او در سال 

قدمـۀ  منتشر کرد ... ویرایش متن فارسی اشعار منتخب، ترجمه، حواشـی و م  اش  متن فارسی
پرمحتوا و فاضالنۀ این کتاب موقعیت آن را به عنوان اثري ماندگار و کالسـیک تثبـی کـرد.    
ترجمۀ اشعار مولوي در این کتاب به نثر روان و روشن آمده است و در توضیح عمق معانی 

هاي سودمند اضافه شده اسـت. نیکلسـون در     و شرح ابیات دشوار و ذکر رموز آن یادداشت
ۀ خود را به زیور نظم، وزن و آهنگ آراسته و از عهـدة ایـن کـار بـه خـوبی      مواردي، ترجم

زمین به زبان   هاي شعر مشرق  برآمده است و به گواهی ادوارد براون تنها معدودي از برگردان
توان یافت که در آن عالوه بر دقّت در ترجمه، متن از ظاهر و آهنگی چنـین    انگلیسی را می

  به اختصار). 37-35، صص1375میري، زیبا برخوردار باشد (ا
هدف کتاب «گوید:   یکی از خوانندگان آثار ترجمه شدة موالنا به زبان انگلیسی چنین می

هـاي فلسـفی و     بنـدي   هاي رومی به اعتقاد بارکس، این است که مولوي را از دسته  ترین  مهم
ه اعتقـاد بـارکس فضـاي    چون و چرا به یک فلسفه یا مذهب خاص رها سازد ... ب  اعتقاد بی

هاي قرون وسطی شباهت دارد... بارکس تنها مترجم موالنا   ها و اشعار مثنوي به تمثیل  داستان
ها مترجم دیگر در حال حاضر آثـار موالنـا را در انگلسـتان، آمریکـا، اسـترالیا و        نیست و ده

الی که بارکس بـا آن مواجـه   یک با اقب  کنند اما هیچ  کانادا به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر می
اند. برخی از آثار ترجم شدة کالمن باکس از اشعار موالنا با شمارگان بیش   رو نشده  به  شد، رو

هـاي ترجمـۀ بـارکس از      از نیم میلیون نسخه در جهان به فروش رفته است. یکی از ویژگی
هاي مناسب   ویرسازياشعار موالنا، این است که بسیار ساده انجام شده است و در آن از تص

فهم یک غربی استفاده شده، یعنی تصاویر موجود در سنّت ادبیات انگلیسی به عاریت گرفته 
  ).65-64اند... (نجومیان، همان، صص   شده

مسعود فرزان و شهرام.ت.شیوا دو محقّق و مترجم آثار موالنا به زبـان انگلیسـی هسـتند    
نجومیـان آمـده   » زبـان   موالنا در جهان انگلیسـی «ار هایی از آن در مقالۀ ممتّع و پرب  که بخش

  است و نیاز به تکرار آن نیست.
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ویلیام چیتیک که مدت زیادي از عمر خود را صرف پژوهش دربارة تصوف اسـالمی و  
شناسی نیز جزء مستشرقان مطـرح    هاي او کرده در حیطۀ مولوي  عربی و دیدگاه  خصوصاً ابن

آیـد... از میـان آثـار ذکـر شـده، طریـق صـوفیانۀ عشـق بـه عنـوان             و برجسته به شمار مـی 
هـاي    ترین آثار این مستشرق در زمینۀ پـژوهش   المعارفی از اندیشۀ موالنا و از جمله مهم  ةدار

اسالمی و عرفانی است. این اثر شرح کامل آراء و افکار و تعـالیم مولـوي اسـت و در نـوع     
زمین نسبت به حکمت الهی مولوي محسوب   مغربخود پیشرفت مهمی در آگاهی و دانش 

  و برخی صص دیگر). 11-10،صص1384شود (چیتیک،   می
تجزیه و تحلیل ویلیام چیتیک حاکی از آن است که آثار فراوان مولوي تصویري متنوع و 

رغم پیچیدگی   کند ولی علی  رنگارنگ از خدا، جهان و رابطۀ متقابل این سه واقعیت ارائه می
کند، تمام این بیانات و توضیحات چنـان بـه عطـر      آور تصویري که موالنا ترسیم می  حیرت

گویند تمام آثار مولوي را   توان بالفاصله با کسانی که می  اند که می  واحدي آغشته و هماهنگ
  ).18-17توان به یک جمله تقلیل داد موافقت کرد... (همان، صص   می

کند: نوع استفادة موالنـا    رق است. چیتیک تصریح مییکی از مسائل مهم عرفانی مسئلۀ ف
دانـد و فقیـر     دهد او آن را معادل فنا و نیسـتی مـی    اي است که نشان می  از واژة فقر به گونه

یعنی کسی که چیزي از خود ندارد؛ چرا که به کلّی از خودیس خود خالی شده است اما در 
کنـد...    شدن از خود در ذرات حق بقا پیدا مـی  ترین افراد است زیرا با خالی  عین  حال غنی

  ).449، ص 1386(اصالنپور، 
بـر ایـن   » مضامین عشـقی د رتصـوف  «در تحقیقی با عنوان  Jonah Wintersجونا وینترز 

عقیده است که ترجمۀ اشعار موالنا بیشتر با تمرکز بر تعریف و توصیف عشـقی اسـت کـه    
ي نیست جز عشق جسمانی. اما وینترز در این مقالـه،  ها قابل فهم باشد و آن چیز  براي غربی

وجود عشق جسمانی و شهوانی را در آثار موالنا نفی کرده و او را شاعري نامیده کـه عشـق   
زند... رابرت بالي معتقد است که بـا دورشـدن عنصـر وجـدآور در درون       الهی را فریاد می

  ).81-80ان، صص مسیحیت موالنا این خأل را پر کرده است (نجومیان، هم
لوئیس است که در   زبانِ معاصرِ آمریکایی فرانکلین دي  دیگر خاورشناسان معروف انگلیسی

اي از   اثر عالمانۀ خود با عنوان مولوي دیروز و امروز، شرق و غرب کوشیده اسـت خالصـه  
شناسی در شرق و غرب به دست دهد. همچنین درد حوزة کتابشناسی   وضعیت فعلی مولوي

هاي تألیف شده و بررسی تـاریخی زنـدگی و تـأثیرات و تعـالیم مولـوي        ها و کتاب  هترجم
پژوهان قرار دهد. مبحث دیگري که لوئیس توجۀ خود را به   اطّالعات خوبی در اختیار مولوي
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آن معطوف کرده وجود راهنماي معنوي است که همواره در عرفان و تصوف مدنظر است و 
مسئلۀ مرگ است که  -که یکی از تعالیم مهم مولوي است-لوئیس دیگر موضوع مورد توجه 

کند، سالک طریق عشق قبل از آن که وجودش به نور الهی منور   پردازد. وي بیان می  بدان می
گردد، باید نفس را بمیراند... و وقتی روح انسان از زنگارها پاك گشت، آینـۀ جـان صـفات    

  ).534، ص 1383خواهد کرد (لوئیس، خداوندي را تمام و کمال متجلّی 
آرتور جان آربري خاورشناس برجستۀ انگلیسی و شاگرد نیکلسون کامالً آشنا با عرفـان  

ترجمـۀ  تـر از همـه     اسالمی آثار متعدد به زبان فارسی و عربی و تصحیح نسخ خطّی و مهم
عی نداشت مثـل  و موضوعات دیگر محقق و مترجم آثار مولوي نیز بود اما او س قرآن مجید

اي وفـادار بـه     کرد شعر را مانند پژوهنـده   یک شاعر اشعار وي را ترجمه کند بلکه تالش می
). بـه طـور کلّـی آربـري تـأثیر      769، ص1383وزن و قافیۀ مـتن اصـلی برگردانـد(لوئیس،    

ماندگاري بر نثر کنونی مترجمان غربی داشته است زیرا مترجمان داخلـی و خـارجی بـراي    
هاي دقیق و لفظ به لفظ غزلیات دیـوان شـمس     ن و معناي شعر موالنا به ترجمهدرك مضامی
هـاي سـبک     تـرین ویژگـی    ). به اعتقاد وي یکی از برجسـته 704کنند (همان، ص   او اتکا می

هـاي    الوصول بلکه در سراسر اشعار و مقالـه   هاي سهل  سرایی مولوي نه تنها در روایت  سخن
، ص 1371الفاظ و ساختارهاي دستوري زبـان عامـه اسـت (آربـري،      جویی از  منثور او بهره

سـرا    )... به اعتقاد آربري روش موالنا در سرودن مثنوي با روش سـایر شـعراي مثنـوي   239
متفاوت است زیرا وي بدون مقدمه و تمهید طوالنی از آغاز بـه موضـوع مـورد نظـر خـود      

رد که خود موضـوع را دربـر دارد و صـحنۀ    آو  پردازد: به ین ترتیب که نخست مثلی  می  می
شود. حتّی در مثنوي مولـوي هـر     دهد سپس وارد مسائل ژرف عرفانی می  اصلی را نشان می

  ).337بیت به تنهایی داراي یک مفهوم عمیق عرفانی است(همان، ص 
دیگر مستشرق انگلیسی ادوارد وینفیلد است که به شعر عرفانی ادب فارسی احاطۀ تمام 

گرایی اسـت. ایـن     وي به درستی دریافته بود که عرفان مولوي بر پایۀ تجربه و تجربهداشت.
هاي مثنوي را ترجمه و شرح کرده است. وي اشعار منتخب را   محقّق انگلیسی بیشتر داستان

گذاري نموده و مطابق ابیات اصلی شعر ترجمه کرده و در بینابین آن مطالبی   به زبان نثر خط
  ).760آورده که مفید و در خور توجه است (لوئیس، همان، ص از باب توضیح 
زبان به این تعداد اندك کـه در مقالـۀ کوتـاه      پژوهان انگلیسی  پژوهان و شمس  البته مولوي

بدان پرداخته شد نیست و لیکن با توجه به زمان محدود و منابع غیر قابل دسترس به همـین  
  ینده این نقص جبران خواهد شد.شاءاهللا در آ  مقدار بسنده شد که ان
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همین اندازه هم گویاي این نکته است که جایگـاه و مقـام موالنـا و شـمس در سراسـر      
جهان بویژه در آمریکا و غرب د رقرن بیستم بسیار باال و واالست و توانسته برخالف قـرون  

  منزلت واقعی خود را بازیابد. 19و18
  
  نامه کتاب

، امیرعلی نجومیان، تهران، انتشـارات علمـی و   1388ار موالنا در غرب، آیینۀ آفتاب حضور شخصیت و آث
  .88-35فرهنگی، صص

، آرتورجان آربـرري، ترجمـه اسـداهللا آزاد، مشـهد،     1371/ ترجمه فارسی 1985ادبیات کالسیک فارسی، 
  آستان قدس رضوي چاپ اول.

شـفیعی کـدکنی، تهـران،    ، نیکلسـون، ترجمـه محمدرضـا    1383تصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خـدا،  
 انتشارات سخن.

خوي، انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی و    -، آذربایجان غربی1377خالصه مقاالت کنگره شمس تبریزي، 
شـمس کیسـت و   «ادارة کلّ فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی، خالصه مقالۀ محمد دامـادي،  

  .30-29، صص »اش چیست؟  هاي فرهنگ عرفانی  دیدگاه
، با همکاري کیومرث امیـري و دیگـران، تهـران، دبیرخانـه     1، ج 1375فارسی در جهان(انگلستان)، زبان 

 شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج.
، سید جعفر حمیدیدر: مجموعه مقاالت همایش بزرگداشت شمس تبریـزي،  1378، »عالم شکرستان شد«

 .226-219مفاخر فرهنگی، صص دوست، تهران، انجمن آثار و  گردآورنده وحید آخرت
زاده،  نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش   ، جواد سلماسی1349، »مثنوي معنوي و نیکلسون«

  .215-208، صص 22
اهللا مجیـدي، تهـران، انتشـارات      الزمان فروزانفر، به کوشش عنایت  ، بدیع1382مجموعه مقاالت فروزانفر، 

  می.وزارت فرهنگ و ارشاد اسال
  الدین احمد افالکی،  به کوشش تحسین یازیچی، تهران، دنیاي کتاب.  ، شمس1362العارفین،   مناقب

لـوئیس، ترجمـۀ فرهـاد فرهمنـدفر، تهـران،        ، فرانکلین دي1383مولوي(دیروز و امروز، شرق و غرب)، 
  انتشارات ثالث.


