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  الدين محمد بلخي در غرب قراءت آثار موالنا جالل

  
محمدجعفر محلّاتي          ∗ 
 

  چكيده

ــ  شــرده و مختصــر درخصــوص        ي فدر ايــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا گزارش
هايي كه به لحـاظ كمـي و كيفـي     قراءت. تازه از آثار موالنا در غرب ارائه گردد  هاي قراءت

رسـد كـه بـراي خواننـدگان      هـايي مـي   ها و بصيرت ي به ديدگاهسير صعودي دارد و گاه
هايي از مقاله نيـز خواننـده بـا چگـونگي      در بخش. شرقي و فارسي زبانان نيز تازگي دارد

در زندگي مدرن دنياي غرب و اقبـال فزاينـده نسـبت بـه او بـا ذكـر       » رومي«تداول نام 
  .شواهدي آشنايي خواهد يافت

  

  كليد واژه

در جهان مـدرن ـ ترجمـه آثـار موالنـا در غـرب ـ موالنـا          موالناب ـ  موالنا در غر
  .در جهان مجازي موالناپژوهي در غرب ـ 

                                                      
 .گاه اوبرلين آمريكا مي، دانشاستاد معارف اسال ∗
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ــا   ــان مــ ــدارد بيابــ ــي نــ   كرانــ
  جهان در جهان نقـش و صـورت گرفـت   

 

  قـــراري نـــدارد دل و جـــان مـــا    
ــش  ــن نق ــت ازي ــدام اس ــا ك ــا آنِ م   1ه

 

ر معـارف اسـالمي و   از آن جا كه اين حقيـر در آمريكـا بـه تـدريس و تحقيـق د     
مطالعات در حوزه خاورميانه مشغول است، شايد بتواند گزارشي بسيار كوتاه از خط سـير  

هــاي متعــدد و متفــاوت از آثــار موالنــا در آمريكــاي شــمالي را بــه  تحــوالت  در قــراءت
اين گزارش صد البته جامع و كامل نيسـت،  . خوانندگان مقاالت كنگره موالنا تقديم دارد

انگيـز و پردامنـه    ن ديدگاه و مشـاهدات محـدود نويسـنده از اسـتقبال شـگفت     بلكه مبي
  .آثار موالنا ظرف يكي دو دهه گذشته است  خوانندگان آمريكايي از

دانيم كه خوانندگان نخبة انگليسي زبان، ديرگـاهي اسـت كـه بـا آثـار موالنـا        مي
گـاه كمبـريج    نـش اسـتاد فقيـد دا  ) 1868ـ   1945(نيكلسـون  .ا.رينولـد . آشـنايي دارنـد  

انگلستان نزديك به يك قرن است كه با ترجمه فاخر مثنوي شريف و منتخبي از ديـوان  
كبير شمس و مقاالت و كتبي متعدد كـه پيرامـون تصـوف برشـته تحريـر آورده، صـيت       

بـه گفتـة اسـتاد دكتـر شـفيعي كـدكني،       . خوش موالنا را در آفاق غرب گسـترده اسـت  
شناس مغرب زمين است كـه تحقيقـات او در    ترين موالنا هيچ ترديدي بزرگنيكلسون بي

دهد كه ديگر همتـايي بـراي    مانند است و قراين خارجي نشان مي زبان انگليسي هنوز بي
  2. هاي خاورشناسي ظهور نخواهد كرد او در حوزه

هم نخستين تصحيح انتقادي مثنوي را ارائـه نمـوده و هـم در ترجمـه      نيكلسون
ي و شرح و تفسير مثنوي قلم زده و بازهم به گفته دكتر شـفيعي  شخص موالنا به انگليس

هيچ گمان بهترين شرحي است كه تاكنون در هر زباني بر مثنوي نوشته شده  شرح او بي
  3.است

  كشف رومي در افكار عمومي غرب

منـدان غربـي در معرفـي و     العـاده نيكلسـون و سـاير دانـش     وجود زحمات فـوق  با
المي ـ ايراني به خوانندگان غربي، دامنه اين خوانندگان، تا چند  شناساندن آثار عرفان اس

گاهي و علمي فراتر نرفت و شناخت آثار عـارف بـزرگ    دهه پيش، از حلقه نخبگان دانش
ترديـد ايـن    در امريكاي شـمالي، بـي  . موالنا، براي مردم كوچه و بازار در غرب آسان نبود

هستند كه در اواخر قـرن   John Moyne  ،Coleman Barksكلمن باركس و جان معين 
بيستم با ترجمه آزاد و زباني غيرمتكلف آثار موالنا و سخن و افكـار او را بـه ميـان مـردم     
كوچه و بازار آوردند و كار را به جايي رساندند كه حتـي مادونـا خواننـده موسـيقي پـاپ      
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» رومـي «غربيـان  آمريكا نيز در آغاز قرن بيست و يكم به خواندن اشعار موالنا يـا بقـول   

  .پرداخت
چگونگي كشف موالنا در آمريكا و بازپرداخت افكار عرفاني او به زبان همه فهـم و  
شاعرانه و غيرمتكلف و امروزي توسط كلمن باركس خود ماجراي عارفانه و مكاشفة بـارز  
حيرت انگيزي است كه نويسنده مستقيماً از زبـان بـاركس شـنيده و مضـمون آن بطـور      

  .شود يخالصه نقل م
هـاي   جست وجو براي يـافتن زمينـه  «المللي  ميالدي سازمان بين 1699در سال 

المللـي در   طي برگزاري يك كنفرانس بـين  (Search for common Ground)» مشترك
تر نمايندگان كنگـره بـا فرهنـگ جهـان اسـالم       كنگره آمريكا كه به منظور آشنايي بيش
خواست كرد كه به عنـوان بخشـي از كنفـرانس    تشكيل شده بود از نويسنده اين مقاله در

اي  ميزگرد با شركت عده. دار ميزگردي پيرامون عرفان در فرهنگ ايران زمين گردد عهده
اي و كلمـن بـاركس در صـبح روز شـروع      از استادان از جمله دكتر حسين االهي قمشـه 

از سـناتورها  كنفرانس در ساختمان كنگره برگزار گرديد و مورد توجه تعداد قابل توجهي 
عصـر همـان روز سـرميز شـام از كلمـن بـاركس       . و نمايندگان كنگره آمريكا واقع گرديد

نوشته زير پاسخ ايشان بـا نقـل   . سوال كردم كه چگونگي آشناييش با موالنا را شرح دهد
  .به مضمون است

گاه جورجياي آمريكا  به عنوان استاد شعر و ادب انگليسي در دانش) باركس(من «
گويم، دچـار   جا كه خود نيز شاعرم و شعر مي ها تدريس در اين رشته و از آن سالپس از 

ها خلجان فكري و جست وجو، شـبي   كمبود مضاميني بكر و تازه شده بودم، پس از مدت
  .در خواب مرا به سوي رومي هدايت كردند

گونـه   صبح كه از خواب برخاستم، نام رومي در ذهـنم پـژواك داشـت ولـي هـيچ     
گـاه رفـتم و پـس از تحقيقـي كوتـاه        بالفاصـله بـه دانـش   . با او و آثار او نداشـتم آشنايي 

الدين موالنا شاعر و عارفي بـزرگ اسـت متعلـق بـه قـرن       دريافتم كه رومي، يعني جالل
هاي نيكلسـون،   از طريق ترجمه. بديل دارد سيزدهم ميالدي كه افكار عرفانيي بديع و بي

كرد و خود نيز  وجه كفايت نمي م ولي اين مقدار به هيچكمي با ژرفاي انديشة او آشنا شد
دانم قادر نبودم كه مستقيماً به متن اشعار بـه زبـان    جا كه زبان فارسي و عربي نمي از آن

اي اتفـاق افتـاد و انگـار روان رومـي خـود         چندي نگذشت كه معجزه. اصلي مراجعه كنم
صرف شـام مـاجراي سرگشـتگي     شبي منزل دوستي مهمان بودم و در حين. گشا شد راه

ناگهان از سوي ديگر ميز مردي كـه خـود را   . خود و خواب مربوط به رومي را بيان كردم
هاست كـه شـما در پـي     آقاي باركس، مدت«: جان معين معرفي كرد خطاب به من گفت
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با تعجب از ايشان كـه بـراي نخسـتين بـار     » .من و من نيز در جست و جوي شما هستم

را داشتم پرسيدم منظورتان چيست؟ پاسخ داد كه وي ايراني اسـت و از   توفيق آشناييش
هاست كه به هنگـام اقامـت در آمريكـا تـالش دارد كـه       مندان مكتب موالنا و سال ارادت

كـه بـه ايـن     برخي از اشعار او را به زبان انگليسي همه فهم ترجمه كند، اما بواسـطه ايـن  
آب «ار را از ترجمه اشعار به انگليسي به قـول او  زبان تسلط كافي ندارد ناچار اوراقي بسي

مـن  . و ناپالوده برهم انبار كرده كه از مضامين پر است و از زبـان گويـا محـروم   » نكشيده
هـاي ناپـالوده را در اختيـار مـن      اي از ايـن ترجمـه   از ايشان خواستم كه نمونـه ) باركس(

جـويش بـودم معجـزه وار    ديدم مضاميني عالي و بكر كه در جسـت و  . بگذارد و گذاشت
 The Essential Rumi4پـس از آن بخشـي از كتـابم را بـه نـام      . بدست من رسيده است

العينـي   ۀ�ـ�ف به نام خود و جان معين انتشـار دادم كـه در   ) آشنايي اساسي با رومي(
  .انگيز مورد توجه خوانندگان آمريكايي قرار گرفت ناياب شد و بطوري حيرت

گوينـد   مـي : باركس خطـاب بـه نويسـنده اظهـار داشـت      پس از نقل اين داستان،
شايسته نيست كه از مسـايل معنـوي و عرفـاني طلـب نـان كنـيم، ولـي مـن از فـروش          

گـاه اتـالف وقـت     هايم به اين نتيجه رسيدم كه ادامه تـدريس در دانـش   العاده كتاب فوق
  ».ماست، خود را بازنشسته كردم و تمام وقت به ترجمه آزاد آثار رومي پرداخت

هاي عمده در آمريكاي شمالي چنـد   فروشي ظرف پانزده سال گذشته، كليه  كتاب
طبقه از قفسه كتاب را به آثار متعدد درباره رومي و بويژه به ترجمه آزاد آقايان باركس و 

هـاي رومـي از    سـت كـه بطـور مسـتمر كتـاب      هـا  انـد و سـال   جان معين اختصـاص داده 
  .ها در آمريكاست ترين پرفروش

انگيز باركس و معين به هم پيوستند و موالنا را  سان طي يك داستان شگفت نبدي
گـويي زبـان    كه خود از تكلفات زباني براي بيان مضامين عالي عرفاني در رنج بود از مغلق

هـا خواننـده آمريكـايي را بـه      آكادميك و مدرسي سبك انگليسي آزاد كردنـد و ميليـون  
گاه تهـران چنـد سـال پـيش از      بختانه دانش خوش. ندساحل درياي معرفت موالنا رساند

اي  باركس دعوت بعمل آورد و طي مراسمي با تقديم نشـان از ايشـان قـدرداني شايسـته    
شـود و فرازهـاي     جـا خـتم نمـي    اما ماجراي كشف موالنا در آمريكـا بـه ايـن   . بعمل آورد

  :توان بدو گفت كه از زبان او هم مي انگيزي ديگر دارد، چنان شگفت
ــه  ــس دان ــو ب   هاســت در انبــار فضــل ت

 

ــيا     ــت آس ــر هف ــكند زي ــه آن نش   5ك
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  تجديد ترجمه در كار نوين مجددي

گونه كه مختصراً اشاره رفت ترجمه استاد فقيـد نيكلسـون از اشـعار موالنـا      همان
گرچه به لحاظ علمي دقيق و حاكي از فهم عميق آن استاد نسـبت بـه مبـاني اصـولي و     

گاهي داشت و  بوده است، اما زباني درخور نخبگان علمي و دانشتاريخي عرفان و تصوف 
ناچار نتوانست نظر خوانندگان غير اديب و غير مشخص در كشورهاي انگليسـي زبـان را   

براي پركردن همين خأل بود كه باركس و معيني كمر همت بستند و بـا ارائـه   . جلب كند
هايي متعددي را بچـاپ   ن باشند كتابكه در بند قوافي و اوزا هاي آزاد و بدون اين ترجمه

رساندند كه خوانندگان اشعار و مضامين بكر موالنا را در آمريكا و جهان انگليسي زبان به 
  .حداكثر رسانيد و نام رومي را شهره آفاق غرب كرد

هـاي   گير فوق در عين حال بـه هزينـه جـداكردن مضـامين از قالـب      توفيق چشم
اقع بخشي از زيبايي كالم سخن موالنا قرباني اشـاعه  درو. اصيل شعر رومي صورت گرفت

  .آزاد مضامين گرديد
ــص و      ــار غيرمتخص ــردم و اقش ــوم م ــراي عم ــه ب ــوق، گرچ ــاي ف ــه كاره   مطالع

را  (rendition)بخش و وافي بـه مقصـود بـود و برداشـت آزاد      گاهي بسيار لذت غيردانش
ر جسـت وجـوي يـك    گاهي را كـه د  جانشين ترجمه دقيق ساخت، اما نسل جوان دانش

ايـن خـأل در آغـاز دهـه     . نمود ترجمه دقيق ولي به زبان ساده و غيرمغلق بود راضي نمي
گذشته به همت يك اديب افغاني، دكتر جاويد مجددي كـه بـه زبـان فارسـي و عربـي و      

گانـه   هاي شـش  انگليسي تسلط داشت مورد توجه قرار گرفت و ترجمه دو كتاب از كتاب
گاه آكسفورد بچاپ رسيده مـورد توجـه    خانه دانش ون توسط چاپمثنوي معنوي كه تاكن

  6.و تقدير اهل ادب قرار گرفت
گير ترجمه مجددي اين است كه در عين حال كه به لحاظ علمـي و   ويژگي چشم

هاي مـوزون   است، ابيات ترجمه شده در قالب ادبي واژگان بطور بسيار دقيق انتخاب شده 
تـوان   بنـابراين مـي  . ز كلمات نامأنوس نيز پرهيز شده استو مقفّاي شعري قرار گرفته و ا

  .ترين ترجمه زبان محاوره عادي انگليسي باشد گفت ترجمه مجددي از مثنوي شايد به
. جا در اين مقاله از سه ترجمه متفـاوت از شـعر موالنـا سـخن بميـان آمـد       تا اين

ترجمه از هر يك از  است كه براي درك بهتر خوانندگان يك نمونه  اكنون شايد جاي آن
  .اي بدست داده باشيم مترجمان فوق ارائه گردد تا براي خواننده مالك مقايسه

  :كنيم از ترجمه دو بيت از اشعار مثنوي شريف توسط نيكلسون آغاز مي
ــالل  ــد هـ ــيد از دور ماننـ ــي رسـ   مـ
ــد  ــدرخواب دي ــه ان ــه ش ــالي ك   آن خي

 

  نيسـت بــود و هســت بـر شــكل خيــال   
  7پديـــددر رخ مهمـــان همـــي آمـــد 
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  :ترجمه نيكلسون از ابيات فوق چنين است

Coming from afar, Like the new moon in slenderness and radiance; he 
was non-existent, though existent in the form of phantasy the stranger's 
countenance the king discerned the phantom which he had beheld in his 
dream.8 

براي مالحظه تفات در سبك ترجمـه، ترجمـه همـين دو بيـت توسـط مجـددي       
  :چنين آمده است

Just like a crescent moon he came to view. 
A non-existent image seen by you.  
Image which while dreaming he'd just seen  
The king saw in him just as it had been.9 

شود كه ترجمه نيكلسون در عين شيوايي از وزن و قافيه عاري اسـت   مالحظه مي
با اين حال ابيات نيكلسون . كند كه نظم انگليسي از قواعد نظم فارسي تبعيت نمي گو اين

. كنـد  درست برعكس ترجمه مجددي، در گوش خواننـده آهنـگ مطبـوعي ايجـاد نمـي     
رو كار ترجمه او كـه   و از همينتر نشان داده  خالقيتي به مراتب بيش ه،مجددي در ترجم

فراتر از دفتر دوم مثنوي نرفته مورد استقبال گسترده خوانندگان آثار موالنا به زبـان   فعالً
  .انگليسي قرار گرفته است

در آخرين سخني كه با مجـددي داشـتم از ايشـان شـنيدم كـه سـخت مشـغول        
. نم و مبـارك اسـت  مانده مثنوي هستند، كـاري كـه بسـيار مغتـ     ترجمه چهار دفتر باقي

مجددي نه تنها در ترجمه محتوايي بلكه در انعكاس فورم و شكل و آهنـگ زيبـاي شـعر    
  .گير داشته است فارسي در زبان انگليسي توفيقي چشم

در مورد ترجمه و يا اقتباس كلمن باركس از اشعار موالنـا، نويسـنده آثـاري جـز     
را  كـه جهـت مقايسـه  كامـل آن     همان دو بيت مذكور در صفحه قبل در كار ايشان نديد

  :شود كه خواننده با سبك كار ايشان آشنا شود ابيات زير تقديم مي بياورد، اما براي اين
There is a community of the spirit 
Join it, and feel the delight 
Of walking in the noisy street 
And being the noise.10 

س آدرس دقيق اشعار الهام بخش موالنـا را بدسـت   متأسفانه  اقتباسات آقاي بارك
. گـردد  داند كه اقتباس فوق، به كدام يك از ابيات مثنوي بر مـي  دهد و نويسنده نمي نمي

انگيز  در هر حال كار خالق باركس اين است كه هر قطعه از كار او مثل يك نقاشي خيال
  .گيرد فراروي خواننده قرار مي
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  هاي الكترونيك خانه موالنا در آيينه كتاب

مـيالدي تـاكنون   1960به تصريح روزنامه معروف نيويورك تايمز، موالنـا از دهـه   
به همـين جهـت ظـرف دو دهـة     . رود مؤثرترين و با نفوذترين شاعر در آمريكا بشمار مي

هاي الكترونيك در غرب نيز بـه سـراغ آثـار وي رفتـه و ترجمـان       خانه گذشته انواع كتاب
اند به نحوي كه خوانندگان مختلف در هر كجاي دنيـا   خود قرار دادهاشعار او را در مخزن 

در موتـور جسـت وجـوگر اينترنتـي و يـا       Rumiتواننـد بـا كـاربرد كلمـه      كه باشند، مي
هـاي آن   هاي الكترونيك به اشعار موالنـا و انـواع ترجمـه    خانه تارنماهاي اختصاصي كتاب

  .دسترسي مستقيم داشته باشند
 The Free(»خانـه آزاد  كتـاب «الكترونيـك تحـت عنـوان     هـاي  خانـه  يكي از اين كتـاب 

library (       كه نزديك به شش و نـيم ميليـون مقالـه و كتـاب را در مخـزن خـود دارد، در
هـاي شـعر آمريكـا جـزو اشـعار       شعر رومي در بسـياري از شـب  «: گويد معرفي موالنا مي

اسم ازدواج ايـن اشـعار   ها و حتي مر هاي مختلف در جشن دار است و در مناسبت پرطرف
چـه مسـألة توجـه     آن«: خانـه آمـده اسـت    در توضـيحات ايـن كتـاب   » .شـود  قراءت مـي 

سازد، اين واقعيت است كه اقبال مـردم از موالنـا    آمريكاييان را به شعر رومي برجسته مي
گيـرد، درسـت    هاي موجود بين جهان غرب و اسالم صورت مي ها و بدگماني وجود تنش با

گـران غربـي احتمـال سـازگاري بـين       ي كه برخـي از متفكـران و پـژوهش   در همان حال
چه كه فرهنگ آمريكايي  آن مثالً. دانند هاي دو تمدن غرب و اسالم را غيرممكن مي ارزش

گـذارد، فرهنـگ جهـان اسـالم آن را ورشكسـتگي و       تحت عنوان آزادي بـه آن ارج مـي  
داري و تقـوا   م تحت عنوان خويشتنچه كه در جهان اسال داند و يا آن انحطاط اخالقي مي

مورد احترام است، در غرب به عنوان تحميالت حكومت ديني و مردساالري مورد بدبيني 
  ».و نقد قرار دارد

هـا و   هـايي بسـيار بـا ديـدگاه     همـه آمريكـايي   با اين«: كند كه نويسنده اضافه مي
مي خاورميانه در خوانند و فرهنگ اين درويش قرن سيزده هاي مختلف، رومي مي سليقه

هـا را   تـوان نـداي ناسـازگاري تمـدن     در اين صورت چگونه مي. ها جا دارد قلب آمريكايي
  »سرداد؟

دهـد بـه    وجوي آن عواملي كه آمريكاييان را به رومي پيوند مي نويسنده در جست
زيسته اسـت   مي 19مقايسة يكي از شعراي برجسته آمريكا يعني والتر ويتمن كه در قرن 

گفتني است كه در اوايل قرن نوزدهم در آمريكا يـك نهضـت فكـري بـه نـام      . زدپردا مي
در مقابل مكتب فلسفي حسي و تجربي ظهـور كـرد    transcendentalگرا يا  مكتب تعالي

كه در نقد مذهب رسمي كليسا از يك سو و مكتـب تجربـه حسـي از سـوي ديگـر روي      
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ويـتمن نيـز بـدان گرايشـي     اين مكتـب كـه   . اهميت تجربه معنوي و شخصي پاي فشرد

  .عميق داشته است، مشتركاتي روشن با مكتب فلسفي اشراق در شرق دارد
خانه آزاد الكترونيك كه نام خويش را ذيـل مقالـه ننوشـته،     نويسنده سايت كتاب

كـه افكـار مشـابه رومـي از زبـان       معتقد است علت گرايش آمريكاييان به رومي اين است
في آمريكاي قرن نـوزدهم وجـود دارد و بنـابراين سـخن     والت ويتمن در قلب سنت فلس

چـون رومـي انسـان را موجـودي      ويتمن هـم . رومي در ذهن آمريكايي پژواكي آشنا دارد
  :گويد ويتمن چنين مي. داند متعالي مي
  ناپذير است وجود هر يك از ما اجتناب«

  هر كدام از ما نامتناهي هستيم
  »و هر كدام مانند ديگري موجودي قدسي

  
  :گويد و در جاي ديگر چنين مي

  جا حاضرم در هر شهري كه نور و گرمي نفوذ دارد، من نيز همان«
  »ام اند من نيز بال گشوده هر جا كه پرندگان بال گشوده

  
  :بيند ويتمن مانند رومي ارتباطي سترگ و ديرينه ميان همه اجزاي هستي مي

  ها شنوم از فراز مناره من نداي مؤذن عرب را مي«
  صداي كشيش را در محراب كليساهاو 

خوانند و هنـدويي كـه بـه شـاگردان محبـوبش       و صداهايي كه دعاهاي عبري مي
  ».دهد درس مي

گيـرد كـه شـايد ويـتمن و رومـي در جهـاني ديگـر         نويسنده در پايان نتيجه مي
كند قدرت شاعرانه ايشـان در   ها را به هم نزديك مي چه آن خويشاوند نزديك باشند و آن

 نويسـنده در پايـان نتيجـه     . يل مشاهدات جزيـي بـه اصـول مشـترك انسـاني اسـت      تبد
  :گيرد كه مي

من هم آمريكاييم هم مسلمان، هـم ويـتمن را دوسـت دارم هـم رومـي را و در      «
او با زيركـي  » .روان من هيچ تنشي ميان دوپاره از وجود فرهنگي و جغرافيايي من نيست

  11.كند هاي ساموئل هانتينگتون اعالم مي ه تمدنوجود خود را نشانه نقض نظريه مواجه

قرائت رومي پس از حادثـه  «اي تحت عنوان  در مقاله examinerمجله الكترونيك 
نويسـنده  . به معجـزه شـعر رومـي در فرهنـگ آمريكـايي پرداختـه اسـت       » نهم سپتامبر
Aberjhani اهي انـد كـه گـ    گويد بسياري از آشنايان با كارهاي رومي مشـاهده كـرده   مي
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اختيار خود نيـز بـه شـعر گفـتن و خوانـدن اشـعار خـويش بـا          شنوندگان شعر موالنا بي

داند كـه خـود نيـز     او ُكلمن باركس را از شواهد اين امر مي. پردازند موسيقي صوفيانه مي
  .بارها شاهد بروز چنين حاالت وجدي در خوانندگان آمريكايي شعر موالنا بوده است

براي نقد مرتكبان حوادث يـازدهم سـپتامبر كـه عمـل     سپس ) نويسنده(اَبرجاني 
اند، به نقل از رومي جهاد واقعي را عليه نفس و نه  خود را تحت عنوان جهاد معرفي كرده

  12.كند عليه ساير مردم معرفي مي

  موسيقي موالنا

عالوه بر فرهنگ و دانش كالن مكتوبي كه پيرامون آثار موالنا در زبـان انگليسـي   
هـاي عرفـان جديـد و     است، بسياري از افراد برجسته و شاخص در رشـته  در حال توسعه

هـاي عرفـاني متعـددي را بـه بازارهـاي كتـاب ارائـه          ها و آهنگ موسيقي نيز آثار، دكلمه
هـاي ديپـاك چـوپرا     از جمله دكلمه. نظير برخوردار بوده است اند كه از استقبالي بي كرده

Deepak chopra كرده و داراني بسيار پيدا  طرفCD   گيـر   هاي صـداي او فروشـي چشـم
  .دارد

جالب توجه است كه چند سال پيش افكار عمومي در آمريكا تـازه متوجـه رومـي    
شده بود، يكي از خوانندگان موسيقي پاپ مشهور، يعني مـدونا نيـز بـه خيـل مشـتاقان      

 ولـي بـرعكس رونـد   . هاي خود اشعاري را از او خواند رومي پيوست و در يكي از كنسرت
ها به مدهاي مختلف روز كه به سرعت ميزاينـد و ميميرنـد، تـب     فرهنگ عمومي گرايش

هـاي   گرايي در آمريكا فروننشست بلكه در دو دهه گذشته توجـه بـه زوايـا و جنبـه     رومي
هاي گسـترده   پاشي اي داشته است و سم مختلف افكار موالنا توسعه كمي و كيفي پيوسته

 عليه اسـالم رونـد اقبـال عمـومي از آثـار موالنـا را بـه         كاران آمريكايي سياسي نومحافظه
  .وجه دچار نكث و كاهش نساخته است هيچ

بزنند تـا   Amazom.comفروشي الكترونيك  كافي است خوانندگان سري به كتاب
فروشي در سايت خود بيش از يكصد جلد كتاب تحقيقـاتي پيرامـون    ببينند كه اين كتاب

  .عرض فروش داردآثار و زندگي موالنا را در م
هايي تحت عنوان رومـي   چنين در برخي از مناطق و شهرهاي آمريكا فستيوال هم
در ايالت كاروليناي شمالي آمريكـا و    Chapel Hillاز جمله در شهرهاي . شود برگزار مي

  . كانادا) وانكور( Vancouverيا در 
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  سخن موالنا، فصل الخطابي در عالم سياست

هاي  هوري فعلي آمريكا آقاي باراك اوباما در نخستين ماهكه رئيس جم پس از اين
احراز اين سمت در پيام نوروزي خويش به فارسي زبانان از شعر معروف بني آدم سـعدي  

البتـه  . مدد گرفت هم ايرانيان و هم آمريكاييان پيوند ادب و سياست را خوش آمد گفتند
كـه شـعرِعرفاني    اما ايـن . عر سابقه دارداين پيوند در ميان فارسي زبانان به اندازه تاريخ ش

آقاي اوباما در واقـع  . فارسي وارد بيانيه رسمي رئيس جمهور آمريكا شود بديع و تازه بود
هايي يافت كـه امـروز در سـاحت     دو بيت معروف سعدي را خالصه و چكيده همه دغدغه

  .حقوق بشر در سطح جهاني مطرح است
ر نــاب فارســي در سياســت آمريكــايي      بــراي نويســنده مــاجراي اســتفاده از شــع

وار يـك كتـاب    تواند معجـزه  دهد چگونه سخن موالنا مي اي ديگر دارد كه نشان مي سابقه
ماجرا از اين قرار است كه در سال دو هزار مـيالدي  . سياست را در يك بيت خالصه كند

اي  جلسـه  خانم مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت آمريكا تصميم گرفت كه طي برگـزاري 
هاي نابجـاي و نادرسـت    در شب عيد نوروز با عذرخواهي رسمي از ايران به خاطر دخالت

داري از صدام حسين در جنگ ايران و عـراق،   آمريكا عليه دولت دكتر مصدق و نيز جانب
  .راه ديپلماتيك را براي بهبود روابط بين دو كشور هموار سازد

ي از ايرانيان مقيم آمريكا كه آشكارا هم يك روز قبل از برگزاري اين كنفرانس يك
 در عالم سياست و هم در عالم شعر فارسي صاحب بصـيرت بـوده و از منـابع مـادي نيـز      

  بهره نبود، يك صـفحه كامـل از پرتيراژتـرين روزنامـه جهـان يعنـي نيويـورك تـايمز         بي
(The new york times)  تومـان  يكصد و سه ميليـون (را به مبلغ يكصد و سه هزار دالر (

آمدگويي به كنفرانس خانم آلبرايـت و ارائـه    خريد و همه صفحه بزرگ سپيد را در خوش
راه كار سياسي به زبان شعر اختصاص داد، تنها يك بيت از اشعار جالل الـدين رومـي را   

  :در آن صفحه درج نمودبه شرح زير 
ــت    ــت و نادرس ــرز درس ــوي م   آن س

 

ــت     ــا و توس ــين م ــدار ب ــحنه دي   13ص
 

تـرين   چه كه گفته آمد  شايد بتوان گفت از حيث هزينه مادي، اين گـران  آنبنابر 
تـر، بـه تشـخيص درسـت بـاني       اما عالوه برآن و شايد مهـم . بيت در ادبيات فارسي است

تـرين   سـنگ  روشن ضمير، بيت مزبور از لحاظ علم سياست و اخالق سياسي نيز از گـران 
  .سخناني است كه در شعر فارسي آمده است

تـرين وجهـي بـه طـرفين يـك       موالنـا بـه سـاده   . فوق نيازي به تفسير نداردبيت 
هـاي ايـدئولوژيك و    شود كه به جاي ادامه درگيري بـه بهانـه   مخاصمه سياسي يادآور مي



 
        ����  341 در غرببلخي الدين محمد  قراءت آثار موالنا جالل

  

 
ارزشي پيرامون حق و بـاطلي كـه در گذشـته رخ داده منـافع حـال و آينـده دو ملـت و        

شـود كـه ديـدار و     نـين يـادآور مـي   چ او هـم . هاي آشتي و دوستي را فرو نگذارند فرصت
تاريخ بشر بياد دارد . مذاكره خود اصالت دارد و بنابراين بدون پيش شرط بايد تحقق يابد

ها و مخاصمات طوالني ميان دو ملت يا دو گروه و يا حتي اشخاص به بهانه  كه چه جنگ
ن سـخ . تر از دو طرف مخاصمه را ضـايع كـرده اسـت    احقاق حقوق گذشته، حقوقي بيش

 كوتاه موالنا در واقع اخـالق دوسـتي را بـر اخـالق تخاصـم و دشـمني مـرجح و مسـلط         
هـاي   اسـت كـه قضـاوت    اي ديگر كه در سخن وزين موالنا مستتراست ايـن  نكته. كند مي

درست به همـين دليـل   . هم در سطوح كالن و ملي كاري ساده و سهل نيست ارزشي آن
اسـت، فرصـت ديـدار و حـل و فصـل      كه تشخيص دقيق مرز درست از نادرست مشـكل  

  .نشيند و اين فرصت را نبايد فروگذاشت اختالفات، فرادست مرزها مي

  موالنا رسول عشق

به گزارش سايت شوراي عالي اسـالم در آمريكـا، چنـدي پـيش مؤسسـه عظـيم       
Hallmark هاي مختلـف را در   هاي مربوط به مناسبت هاي تبريك و ساير كارت كه كارت

دهد، چندي پيش از ُكلمن باركس مترجم آثـار   ندگان آمريكايي قرار ميكن اختيار مصرف
هاي مربوط به جشن عشق يـا   هاي او را روي كارت موالنا اجازه گرفت كه برخي از ترجمه

گيـر از ادبيـات و    قرار دهـد زيـرا جوانـان آمريكـا اسـتقبالي چشـم       (valentine)والنتين 
سخن او را براي ابراز عشـق بـه محبـوب بسـيار     اند و  هاي ويژه رومي بعمل آورده بصيرت

  14.پسندند مي
 چـه كـه    بـا اسـتقبال از آن   (Brush Dance)اي ديگر به نام براش دانـس   مؤسسه

هاي  ها كارت قابل استفاده در مناسبت توان بدان جهان بيني يا خرد موالنا نام داد، ده مي
كننـدگان   حجـم وسـيع بـه مصـرف    گوناگون و با الهام از جمالت موالنا بچاپ رسانده در 

  :ها اين جمله آمده است در يكي از اين كارت. آمريكايي ارائه شده است
"Let the beauty of what you love, be what you do." 

  ورزي چه بدان عشق مي بگذار زيبايي آن«
  ».مايه كردار تو باشد درون
  15.برخوردار است هاي زيباي اسليمي شرقي نيز هاي فوق اكثراً از طرح كارت

آميز نيست اگر بگوييم سخن موالنا در آمريكا ظرف  وجه اغراق در حقيقت به هيچ
از عشق زمينـي گرفتـه   . دو دهه گذشته تبديل به يك زبان نافذ در بيان عشق شده است

  .تا عشق آسماني و عرفاني
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  كلمه رومي به مثابه اسم معنا

ادبي و اجتماعي در غرب، بتدريج كاربرد وسيع نام رومي در سطوح مختلف متون 
پيدا كنـد،  » ورزي عشق«نام رومي را تبديل به اسم معنا كرده و چيزي نمانده كه معناي 

در نتيجه عجيب نيست كه مـثالً  . يعني به صورت يك اسم فعل مورد استفاده قرار بگيرد
 Rumiتكافي است عبـار . اند را برگزيده» رومي«صدها رستوران در آمريكاي شمالي نام 

Restaurant      را در جست وجوگر گوگل قرار دهيد، مالحظه خواهيـد كـرد كـه فهرسـت
هـاي مـزين بـه نـام رومـي قابـل اسـتخراج نيسـت و تعـداد ايـن            كامل اسامي رستوران

هـا جسـت وجـوي اينترنتـي      توان بسادگي احصا كرد بلكه بـه سـاعت   ها را نمي رستوران
  .نيازمند است

ربرد اسم بسنده نكرده بلكه شعر رومي را به منوي غـذا  ها به كا برخي از رستوران
چسب جلوه كند و به مشتري القا كنند كه غـذاي جسـم و    اند، تا غذا كامالً دل پيوند داده

هـا،   كه روي بسياري از منوهاي غذا در اين رستوران جالب اين. شود جان با هم صرف مي
منظور اين . است Fusionي تركيب يا ها نوع بدين نكته اشاره دارد كه غذاي اين رستوران

اي يـا شـرقي نيسـت، بلكـه حالـت       است كه اين غذاها صرفاً ايراني يا لبناني يا خاورميانه
ربط اين معنا بـه نـام رومـي كـه عنـوان      . تركيبي دارند و ذايقة غربي را نيز در نظر دارند

فـرا ملـي    رستوران است، شايد اين باشد كه مثل رومي كـه خـرد و بصـيرتش جهـاني و    
كنند و مهم نيست كه خورنده از كدام  الملي را تأمين مي است، اين غذاها هم ساليق بين

  16.فرهنگ و ملت باشد
ها كه بگذريم، نام رومي بـه عنـوان يـك اسـم جـذّاب از سـوي سـاير         از رستوران

چنـدين آژانـس مسـافرتي بـه نـام رومـي       . گيـرد  هاي تجاري مورد استفاده قرار مي بنگاه
هـاي زنانـه و مردانـه      اشعار رومي بصورت خطاطي زينت بخـش لبـاس  . كنند يت ميفعال
هـاي   كنيم كه كفش در جست وجوي اينترنتي به يك كفاشي رومي برخورد مي. شود مي

فروشـي رومـي و تعميـر     فـرش ،18رومـي حمام 17.دهد زنانه طبق آخرين مد روز ارائه مي
  19.اتومبيل رومي نيز مشغول بكار هستند

توان با يك تخيل بسيار قوي ربطـي بـين رشـته     ها و خدماتي كه مي ز حرفهاگر ا
رسيم كه واقعاً ايجاد ارتبـاط   ها و موالنا برقرار كرد و گفته آمد، بگذريم به خدماتي مي آن

لولـه كشـي   «مـثالً  . بين آن حرفه خاص و موالنا جالل الدين رومي بسيار مشـكل اسـت  
  جـوي اينترنتـي بـه آن     و اسـت كـه در جسـت   نيـز عنـواني    "Rumi Plumbing"»رومـي 
  20.خوريم برمي
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همه بايد اذعان كرد كه هنوز كار به بـاريكي تجربـه مـا در ايـران خودمـان       با اين

  !هنوز توسط نگارنده در آمريكا مشاهده نشده است» قصابي مالصدرا«نرسيده و معادل 

  كلوب بين المذاهب رومي

فكـران   برخـي از متفكـران و روشـن    گونه كه در صفحات پيش گفتـه آمـد،   همان
آور خوانندگان غربي از شعر يك عارف قـرن سـيزدهمي شـرقي و     آمريكايي اقبال حيرت

ها خـرد   آن. دانند هاي هانتينگتون مي ايراني را دليل روشن نادرستي تؤري برخورد تمدن
فـرا تـاريخي و   اي،  و بصيرت نافذ و تعالي موالنا را فرامرزي، فراملي، فرا فرهنگي، فرا قاره

جا مذهب رسمي و يا مذهب به معنـاي سـازماني    البته در اين. دانند حتي فرا مذهبي مي
آن منظور نظر است و گرنه بس روشن است كه موالنا از آبشخور چشمه وحي نوشـيده و  

  .از آن منبع سرمست است
درك اين مفهوم كه موالنا يا رومـي از ظـرف زمـان و جغرافيـاي خـويش بسـيار       

شـوند،   تر بوده است و مخاطبان سخن او در همه جاي تاريخ و جغرافيـا يافـت مـي    بزرگ
هاي جهاني براي تقريب بين مـذاهب   فكر استفاده از موالنا در تالش متفكران معاصر را به

كلوب رومـي  «توان براحتي به عناويني از قبيل  جوي اينترنتي مي در جست. افكنده است
  21. سيدر» گوي بين االديان براي گفت

بيني موالنا بصورت رشـتة يـك    اغراق نيست اگر بگوييم بتدريج شخصيت و جهان
  مـانع از قلـب همـه     توانـد بـي   اي كـه مـي   آيد، يعني حلقـه واسـطه   تسبيح تمدني در مي

  :به گفتة خود او. هاي موجود در شرق و غرب عالم عبور كند تمدن
  چون ز صورت برتر آمد آفتـاب و اختـرم  

  تر است چنين شيرين شدستم، همدر معاني گم 
  من زصورت سيرگشتم، آمدم سوي صـفات 

 

  تـرم  از معاني در معاني تا روم من خـوش  
  سوي صورت بازنايم، در دو عـالم ننگـرم  

  جا كه بحر اَخضـرم  هر صفت گويد درآ اين
 

ها و يـا سـتيز بـر سـر      ها در عالم ، ستيز صورت راستي را كه اكثر ستيزها و تنش
آويز براحتي مرزهـاي زبـان و    گريز و معني به همين جهت موالناي صورتهاست و  صورت

  .شكر همه جا شيرين است. گذرد ها بدون گذرنامه مي نوردد و از قلب فرهنگ را در مي

  حاصل كالم

الـدين رومـي بـر     ترديد اگر مدعي شويم كه آثار عظيم فرهنـگ موالنـا جـالل    بي
در . ايـم  له خالصه كرد سخن به گـزاف گفتـه  توان در يك مقا زندگي مدرن غربيان را مي

اين مقاله صرفاً تالش شد كه گزارشي بسيار كوتاه از تأثيرگذاري فكر اين عـارف سـترگ   
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آور غربيان و خوانندگان آمريكايي آثار او بدسـت   بر فرهنگ غرب و اقبال فزاينده و حيرت

از محافـل علمـي و    هـاي تأثيرگـذاري افكـار موالنـا،     باجمال اشاره شد كه زمينـه . دهيم
رود و در فرهنگ عمومي مردم بصـورت يـك پديـده منحصـر      گاهي بسيار فراتر مي دانش

هـاي تحقيقـاتي مربـوط بـه      آثار و افكار موالنا، امروز هم در رشته. بفرد ظهور يافته است
و هم به عنوان منبـع تحقيـق بـراي طـرح مسـايل      . شناخت تصوف و عرفان مطرح است

مثـل اخـالق جنـگ، اخـالق      (Applied ethics)اخـالق كـاربردي    هـاي  مربوط به رشته
هاي ادبي و مسايل مربـوط   دوستي و غيره و نيز به عنوان منبع نقد ادبي و مطالعه سبك

  .رود به فلسفه و كالم و تفسير و قرآن پژوهي بكار مي
 نگـاهي بـه   كمترف را علم نگاه عاشقانه به هستي بدانيم، در وادي اين علم، واگر تص

المللـي   هـاي بـين   قرن بيستم كه خود قـرن جنـگ  . توان سراغ گرفت فراخي نگاه موالنا مي
مـا تحويـل قـرن     در برابر چشمهاي شرق و غرب را در  بوده است بدن سخت زخمي تمدن

  .ريزي بوده است بيست و يكم داده و قرن حاضر نيز در همان آغاز كار شاهد جنگ و خون
از . هـاي نيمـه سـوخته    ها و قلب است بر اين اندام سخن موالنا انگار مرهمي تمام

روست كه ادامه تـاريخي زنـدگي موالنـا در نـيم كـره غربـي جهـان، از چـارچوب          همين
گوي نخبگان علمي و فكري فراتر رفته و در گسـترة فـراخ    ها و گفت خانه ديوارهاي كتاب

و امـروز در  زندگي اجتماعي آحاد مردم بسط پيدا كرده است و چنين اسـت كـه سـخن ا   
وگوهاي ساده مـردم   ، و در گفت هاي موسيقي الي پرده ها، در البه فهرست غذاي رستوران

  .كوچه و بازار و در عروق حيات اجتماعي در غرب جاري است
  اگر من جنس ايشانم و گرمن غيرايشـانم 

 

  22ريحانم دانم، همين دانم كه من در روح و نمي 
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