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نخستین بار که به نام استاد لئونارد لویُسن )28 اوت 6-1953 

اوت 2018( بر خوردم، یکی از سال های 1377 یا 1378 بود، 

زمانی که به دعوت بنگاه »نشر مرکز« می خواستم کتابی را که 

دربارۀ شیخ محمود شبستری نوشته بود ۱ به فارسی برگردانم. 

فصلی از کتاب را ترجمه کرده بودم که به کمکش نیاز پیدا 

کردم. به ابهاماتی بر خورده بودم و توضیحات خود نویسنده 

را الزم داشتم. آدرسش را از طریق انتشارات ِکرِزن به دست 

آوردم و به او نامه نوشتم. آن زمان  اینترنتی درکار نبود، یا هنوز 

باب نشده بود. به او نامه می نوشتم و او هم در جواْب نامه 

می فرستاد. نمی دانم خود او در آن زمان از کامپیوتر استفاده 

می کرد یا نه. هیچ گاه نیز از آشنایی یا ناآشنایِی من با کامپیوتر 

نابلد را می کرد و به رو  پرسشی نکرد. شاید مالحظۀ مِن 

نمی آورد. بنابراین، تا زمانی که ترجمۀ کتابش را به پایان بردم، 

پیوسته ارتباطمان »پُستی« بود. پرسش هایی مکتوب از او می 

خوشبختانه  گرفتم.  می  او  از  مکتوب  هایی  پاسخ  و  کردم 

ـ سه هفته ای در انتظار  صبوری ما هر دو به اندازه ای بود که دو

نامه های چند صفحه اِی یکدیگر بمانیم. چه دوران خوشی بود 

ط نشده بود و سرعتش آنها 
ّ
که کامپیوتر هنوز به خلق هللا مسل

را بی طاقت و ناشکیبا نکرده، و قدرت نگارش سالم و پاکیزه 

را از آنها نگرفته بود. 

لویُسن گاه لطف می کرد و دربارۀ ترجمۀ کتابش دقایقی 

و  شوق  می کرد.  نظر  تبادل  و  مذاکره  من  با  تلفنی  متمادی 

  مشکالت کتاْب وسواس و دقت مرا بیشتر 
ّ
شورش در حل

می کرد و اطمینان می داد که برای توضیح جزئی ترین ابهامات 

آمادگی دارد و از همکاری صادقانه دریغ نمی ورزد. فروتن و 

کارش  بر  رده ای 
ُ
خ که  گه گاه  کمال.  طالب  و  بود  بزرگوار 

می گرفتم نه تنها به دل نمی گرفت، تشکر هم می کرد، نه ماننِد 

بعضی »تازه چرخ«های گودِ نویسندگی و تحقیق که نمی شود 

 نوشته شان ابروست.
ِ
گفت باالی چشم

چاپ ترجمۀ کتاب لویُسن با عنواِن فراسوی ایمان و کفر 

ود به الیه های  موجب شد که آشنایی با او از حلقۀ خواّص معد

عام تری از دوستداران ادبیات عرفانی کشیده شود. تماس ما 

 مکاتبات هرازگاهی 
ّ
پس از نشر این کتاب قطع نشد و در حد

ـ شش سال بعد »نشر مرکز« تصمیم  ادامه یافت، تا اینکه پنج 

گرفت ترجمۀ کتاب میراث تصوف را منتشر کند. این کتاب 

سه جلدی حاوی 70 مقاله در موضوعاتی متنّوع، همه مربوط 

به تصوف ایرانی، است که طی سه همایش در لندن و واشنگتن 

از  شماری  توسط  و1997   1992  ،1990 سال های  در 

بود.۲  شده  عرضه  غیرایرانی  و  ایرانی   عرفان پژوهان 

شبیش شقیش دد یقرش یقوش

نگاهش کبتاه وه زندگش، افکاد و آثاد لئبنادد لبیُسن

ایقان شناس و مبالناپژوه آمقیکایش

ین کیبانش
ّ
 مجدالد

1. LEWISOHN, Leonard (1995). Beyond Faith and Infidelity: the Sufi Po-
etry and Teachings of Mahmud Shabastari.

2. LEWISOHN, L. (ed.) (1999). The Heritage of Sufism. Vol. I: Classical 
Persian Sufism from its Origin to Rumi; Vol. II: The Legacy of  
Mediaeval Persian Sufism; Vol. III (Co-editor: D. Morgan), Late 
Classical Persianate Sufism: the Safavid & Mughal.
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لئونارد نه تنها در برپایِی این رویداد بزرگ نقش مؤثری داشت 

بلکه هم چند مقالۀ محققانه درآن ارائه کرد و هم تمامی مقاالت 

 محدود دیوید مورگان ویرایش، و زیر 
ً
را با همکارِی نسبتا

ِی میراث تصوف به چاپ رساند؛ کار طاقت فرسایی 
ّ
عنوان کل

که به توان و تخصص باالیی نیاز داشت.  

با مشورت با لویُسن، شماری از مقاالت این مجموعه را که 

مشابه و گاه مفصل تِر آنها به فارسی وجود داشت، کنار گذاشتم 

و مابقی را درعرض حدود یک سال ترجمه کردم. حاصل کار 

به سال 1384 در دو جلد چاپ و منتشر شد. ترجمۀ این کتاب 

همکاری مرا با لویُسن بیشتر، و مرا با گذشتۀ او آشناتر کرد.

  

آیازین سال ها

ِد 
ّ
متول  ،)Leonard Craig LEWISOHN( لویُسن  گ 

ْ
کِری لئونارد 

اسپانیا  بارسلونای  در  را  دبیرستان  آخر  ساِل  دو  نیویورک، 

ت 
َ
گذراند. سپس در 1970 به مدرسۀ هنر در ایالت ِکنِتیک

)Connecticut( رفت. در این مدرسه بود که با جین، همسر 

آینده اش، آشنا شد. جین در آنجا هنر نقاشی می آموخت. این 

دو هم مدرسه ای چند سالی را در این سو و آن سوی آمریکا و 

اروپا سیر آفاق و انفس کردند. غیر از پدر، که حامی شوق 

لئونارد به شاعری بود،1 یکی از عّمه های او، آلیس، که سال ها 

قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان می زیست، در تعیین 

مسیر زندگی او بسیار تأثیرگذار بود. این زن آشناِی نزدیِک 

 یونگ )د. 1961( و مکتب روانکاوِی تحلیلی وی 
ْ
کارل گوستاو

 خانوادۀ لویسن »یونگی 
ّ
 این امر سبب شده بود کل

ً
بود، و ظاهرا

مشرب« شوند. لئونارد، زمانی که بیش از شانزده سال نداشت، 

به پایمردِی عمه آلیس اجازه یافت به کالس های جیمز هیلمان  

)د. 2011( در انستیتو ک. ی. یونِگ زوریخ برود؛ این در حالی 

 به فارغ التحصیالن دانشگاه چنین فرصتی داده 
ً
بود که معموال

ـ هفده ساله. افکار و آثار یونگ در  می شد، نه جوانان شانزده  

رشته های مختلف، از جمله ادبیات و مطالعات دینی، تأثیر 

گذاشته است و لئونارد جوان هم، با زمینۀ روحِی مناسبی که 

 از مکتب یونگ تأثیراتی پذیرفت. عّمه آلیس 
ً
داشت، احتماال

که دید لئونارد و جین چشم به جانب شرق دوخته اند و طالب 

معنویاتی هستند غیر از آنچه در غرب برایشان میّسر است، 

محّرک و واسطۀ سفر آنها به شرق شد. او آنها را به دوستی به نام 

فرانسیسکایی  راهبی   ،)Edward THORNTON( ن 
ُ
ثورنت ادوارد 

 به خاور میانه 
ً
 لندن، معرفی کرد. این راهب مسیحی قبال

ِ
مقیم

و خاور دور سفر کرده و کتابی با عنوان سفرنامۀ یک عارف 

با  فرانسیسکایی  مذهب  شیوه های  و  اعتقادات  بود.  نوشته 

دارد.  شباهت هایی  ـ اسالمی  ایرانی   تصوف  از  شاخه هایی 

لویُسن  درویش مسلکی  و  یات 
ّ
ماد به  آشکار  بی اعتنایی 

نمی تواند از تأثیر آموزه های این فرقۀ »فقرگرا« برکنار بوده 

آشنایی  آموزه ها،  این  تأثیر  تحت  جین،  و  لویسن  باشد. 

مقدماتی با افکارموالنا، و ته رنگی از تعالیم مکتب یونگ بیش 

از پیش به سفر به ایران ترغیب شدند. لذا به منظور کسب 

راهنمایی نزد ادوارد ثورنتن رفتند و او به ایشان گفت که چگونه 

ت و سلوک موالنایی 
ّ
می توانند به عارفانی دست یابند که به سن

ن آنگاه فهرستی از افراد را به آنان داد تا در 
ُ
اشتغال دارند. ثورنت

مسیر خود به ایران با آنها دیدار کنند. سرانجام، لئونارد و جین 

در حدود 1353ش به ایران آمدند تا به فرهنگی بپیوندند که 

موالنا و حافظ را به جهان هدیه کرده است.

شبد ایقان و فقهنگ ایقانش

مثنوی  انگلیسی  ترجمۀ  مطالعۀ  با  نوجوانی  از عهد  لئونارد 

وب موالنا جالل الدین شده بود و آرزوی دیداِر  معنوی مجذ

 
ِ
عالم به  بی نظیر  شاعر  این  مادری  زبان  یادگیری  و  ایران 

 او و 
ْ
رؤیاهای او درآمده بود. قصد قبلی یا دست سرنوشت

فارسی  کلمه  یک  که  حالی  در  کرد،  شیراز  راهی  را  جین 

نمی دانستند. فضای فرح بخش و زیبایی های این شهر، از 

سویی، و آغوش باز و پرمهر خانواده ای شیرازی که  آنان را 

به عنوان اعضای جدید خانوادۀ خود پذیرا شدند، از دیگر سو، 

از  بسیاری  اشعار  و  آثار  ـ  شانزده سالگی  پانزده   در  لئونارد  گفتۀ جین،  به  بنا   .1
گویندگان انگلیسی زبان و ترجمۀ آفرینش های ادبی غیرانگلیسی ها را با شوق و 

ولع تمام می خواند، از جمله: 

 Dante; Albeto Cavalcanti; Kabir; Rimbaud; Baudelaire;  

Mallarme; Octavio Paz; Thomas Mann; Garcia Lorca; Neruda; 

The Upanishads; Goethe; Nietzsche; Joseph Brodsky; Tagore; 

Basil Bunting; Lao Tzu; Virgil; D. H. Lawrence; T. S. Eliot; 

Shakespeare; Silvia Plath; Ezra Pound; Milton; Emily  

Dickinson; Yeats; James Joyce; Dylan Thomas.
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ایشان را دلبستۀ شیراز کرد. لئونارد و جین، برای آنکه بتوانند 

به اقامت خود درشیرازادامه دهند، با اخذ ویزای دانشجویی 

در دانشگاه پهلوی )شیراز فعلی( مشغول به تحصیل شدند؛ 

 در »انجمن فرهنگی ایران و آمریکا« و در 
ً
ضمن اینکه ظاهرا

دانشگاه نیز تدریِس زبان انگلیسی می کردند. طبق ضوابِط آن 

از  پیش  می بایست  پهلوی  دانشگاه  پذیرفته شدگاِن  زمان، 

فشردۀ  کالس های  در  ماهی  چند  تحصیلی،  سال   
ِ
شروع

انگلیسی شرکت می کردند. آموزش در این کالس ها یکسره 

زبان،  انگلیسی  معلمان  از   
ً
ولذا مخصوصا بود  انگلیسی  به 

همچون لویُسن، استقبال می شد. به عالوه، لویسن بخِت آن را 

هی شیراز راه یابد و از پیِرآن مرکز 
ّ
داشت که به خانقاه نعمت الل

کسب فیض کند. این اتفاق برای لئوناردی که طعم تصوف را 

در زادگاه خود چشیده بود، فرصت مبارکی بود که بیش از 

پیش به این وادی کشیده شود.

لئونارد در شیراز با جین ازدواج کرد و هر دو توانستند 

مدرک کارشناسِی خود را در زبان و ادبیات فارسی، تاریخ 

جوان  شوهِر  و  زن  کنند.  دریافت  جامعه شناسی  و  اسالم 

زندگی را در شیراز ادامه دادند تا اینکه در اواخر آذرماه 1357 

به اِکراه ایران را ترک کردند. باوجود این، اقامت چندساله در 

دیار حافظ و مطالعاتی درباب عرفان و عرفای ایرانی کاِر خود 

را کرده بود. آنها، با پیوندی که از طریق موالنا با عرفان پیدا کرده 

بودند، عشق خواجۀ شیراز و دیگر عارفان ناموِر ایرانی را با 

خود بردند و هیچ گاه دل از آن برنداشتند.

واز گشت وه وطن

لویسن و جین پس از ترک ایران، چند سالی را در آمریکا 

گذراندند. قرائن نشان می دهد که در همین ایام بود که لویسن 

هِی نیویورک آشنا شد و کم کم به دراویش 
ّ
با خانقاه نعمت الل

این طائفه پیوست و مصدر خدماتی فرهنگی برای آنها شد. 

س آنجلِس 
ُ
زن و شوهر جوان دو سالی را در هاروارد و شعبۀ ل

)UCLA( به یادگیرِی زبان عربی و ادبیات  دانشگاه کالیفرنیا 

فارسی پرداختند. پیداست که لئونارد راه خود را کمابیش تعیین 

کرده بود. او که در شیراز مقدماتی را در تاریخ اسالم خوانده 

بود و در کار آن بود که مطالعاتش را در این حوزه و نیز در ادب 

عرفانی وسیع تر و عمیق تر کند، به خوبی می دانست که بدون 

ِمیتش لنگ خواهد بود. از آمریکا به لندن رفت 
ُ
دانش عربی ک

و در »مدرسۀ مطالعات شرقی و آفریقایی« )SOAS( رشتۀ ادب 

 از ایام شیراز، مطالعه در 
ً
فارسی را دنبال کرد. او که ظاهرا

زندگی و آثار شمس الدین محّمد تبریزی، معروف به »مغربی« 

یا »شیرین مغربی«، شاعر صوفی مشرب قرن هشتم قمری را 

آغاز کرده بود، تصحیح  انتقادِی دیوان و تحقیق در زندگی و 

آثار این عارف وحدِت وجودی و پیرو مکتب محیی الدین 

ابن عربی را به عنوان موضوع پایان نامۀ دکترای خود برگزید1 و 

پس از صرف پنج سال در 1988م/1367ش دکتر در رشتۀ زبان 

ـ  هشت سالی بعد، پایان نامۀ او،  و ادبیات فارسی شد. هفت   

توسط دانشگاه های تهران و مک گیِل کانادا، با همکارِی مدرسۀ 
مطالعات شرقی و آفریقایی، در تهران به چاپ رسید.2

1. A Critical Edition of the Divan of Maghribi (with an Introduction into 
His Life, Literary School and Mystical Poetry).

2. Divan-I Muhammad Shirin Maghribi. Tehran University Press and 
the McGill Institute of Islamic Studies, Tehran Branch; Wisdom of 
Persian Series No. XLIII, in collaboration with London University: 
SOAS Publications. 1993.
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اشتغاالت

لویُسن پس از فراغت از تحصیل به مشاغل مختلف و موقت 

خانقاه  با  همکاری  او  شغل  نخستین  گویا  آورد.  روی 

هی در لندن بود. او، به سائقۀ پیوند فکری و عاطفی با 
ّ
نعمت الل

هی 
ّ
تصوف، اوقاتی را به خدمت و سلوک در خانقاه نعمت الل

گذراند و در نگارش مقاله و ویرایش با مجلۀ این خانقاه، به نام 

صوفی )Sufi(، همکاری کرد و چندین کتاب از نوشته های شیخ 

این خانقاه را به انگلیسی برگرداند. این نشریه به زبان های 

فارسی و انگلیسی منتشر می شود. حدود 1370ش، یک سالی 

پس از آنکه محمدرضا لطفی )د. اردیبهشت 1393( استاد تار، 

آزرده دل از قدرناشناسِی ابناء وطِن مألوف، سلوک معنوی پیشه 

کرد و راه غربت در پیش گرفت، به قصد پیوستن به خانقاه 

هی عازم آمریکا شد. در همان اوان، لویسن که به منظور 
ّ
نعمت الل

شرکت در همایشی مربوط به میراث تصوف به آمریکا رفته بود، 

به استاد لطفی تعلیمات مقدماتی الزم را داد و طی مراسمی او 

هیه 
ّ
هی در نیویورک برد. نعمت الل

ّ
را به حضور پیر خانقاه نعمت الل

صاحب چند خانقاه در نقاط مختلف جهان، از جمله واشنگتن، 

لندن هستند، و لویسن سال ها به  نیویورک، ماساچوست و 

ت کرد.
ّ
خانقاه لندن خدمت صادقانه و بی مزد و من

در فاصلۀ سال های ۱۹۹۷ و 1998، لویُسن در مقام مدّرس 

رد کالس هایی دربارۀ مسیحیت و 
ُ
پاره وقت در دانشگاه آکسف

اسالم برگزار کرد. از ۱۹۹۸ تا 2۰۰5 به عنوان پژوهشیار در 

ت های رمزی و باطن گرایانه در اسالم، مرّبِی زبان 
ّ
موضوع سن

فارسی، مسئول تدریس تمامی دوره های فارسی مقدماتی و 

بخش  در  دیگر،  پروژه های  از  بسیاری  اجرای  و  پیشرفته 

پژوهش های آکادمیِک مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی در لندن 

خدمت کرد. پراکنده کاری های لئونارد، در 2004، با استقرار 

ستِر انگلستان 
ْ
در مؤسسۀ مطالعات عربی واسالمِی دانشگاه اِک

 به سر آمد. او در آنجا، در مقام مدّرس ارشد، به تعلیم 
ً
تقریبا

متون  خواندن  نیز  و  ایران  تاریخ  تصوف،  اسالمی،  معارف 

 Michael( آکسورزی  مایکل  با  او  شد.  مشغول  فارسی 

 )CPIS( »مرکز مطالعات فارسی و ایرانی« 
ً
AXWORTHY( مشترکا

را می گرداندند. این مرکز در واقع بخشی از »مؤسسۀ مطالعات 

عربی و اسالمی« است که خود در »کالج علوم اجتماعی و 

مطالعات بین المللی« مستقّر است. و این واپسین شغل او بود. 

ـ دو هفته اِکستِر را ترک می کرد، کجا خبر  روزی که برای یکی 

داشت که دیگر به این شهر و دانشگاهِ آن باز نخواهد گشت؟

پایانش زودهنگام

روز دوشنبه، پانزدهم مرداد 1397، استاد لئونارد لویُسن در 

65سالگی، چشم بر جهان بست. او در بیست وهشتم اوت 

1953 در شرق آمریکا زاده شد و در ششم ماه اوت 2018 در 

غرب این کشور، در شهر »میل َولی« )Mill Valley( در 23 

به  و  غافل گیرانه  سخت  سانفرانسیسکو،  شمال  کیلومتری 

وجهی بهت انگیز رخت به جهان دیگر کشید. او برای ایراد 

طریق  از  ایرانی«  مطالعات  »انجمن  همایش  در  سخنرانی 

اتقاق  به  روز حادثه  در  بود.  کالیفرنیا شده  راهِی  نیویورک 

دوسِت هم مشَربش، رابرت دار )Robert Darr(، صبح هنگام به 

کوه نوردی می رود و پس از صرف ناهار با دوستش در یک 

آنجا حین  بازمی گردد.  اقامت خود  به هتل محل  رستوران، 

استحمام دچار سکتۀ مغزی می شود و مسئوالن هتل که با 

حضور پلیس به اتاق او وارد می شوند، پیکر بی جاِن او را در 

میان جویی از آب می بینند؛ و بدین گونه و به همین سادگی 

دفتر زندگِی مردی که عمری از آموختن و جست وجو نیاسود 

و شیفتۀ فرهنگ و ادب فارسی بود، بسته شد. ساده زیست و 

بر  می شناسند  را  وی  که  آنهایی  همۀ  درگذشت.  ساده 

درویش مسلکی، فروتنی، روح قناعت و وارستگِی او ُمهر 

تأیید می گذارند. روز بیستم مرداد 1397، مراسم ترحیمی 

ـنِد کالیفرنیا، و همان 
َ
کل

ُ
برای او در کلیسایی واقع در شهر ا

ین کیوانی
ّ
لئونارد لویُسن و مجدالد
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ـ اسالمی کالیفرنیای  روز مجلس یادبودِ او در »مرکز فرهنگی 

شمالی« برگزار گردید. 

ن در شهرستان 
ُ
ری در دهی به نام اید

ّ
لویسن در خانۀ محق

نشایر )Eydon, Northamptonshire(، در شمال غربی 
ُ
مت

َ
نورث

  Old Chapel انگلستان، زندگی می کرد. این خانه، که نامش

است، کلیسای قدیمی کوچکی بود که لویسن و همسرش 

در آن مختصر تغییراتی داده بودند. آنها با نصب پرده های 

ـ  سه قالیچۀ ارزان قیمت ایرانی و چند  قلمکار اصفهان، دو 

حیاط  اضافۀ  به  قالیچه ای،  پُشتی های  و  چوبی  نیمکت 

کی« در میان آن، حال و 
َ
خلوتی بیست وچند متری و »حوض

تی ایرانی به آن خانه داده بودند. سادگی 
ّ
هوای خانه های سن

منزِل لویسن و نبودِ هیچ اثری از تجمالت وتزیینات پُرزرق 

و برق در آن، با معنویّت گرائی، وارستگی و قناعِت طبع او 

هماهنگی داشت. او غالِب نامه هایی را که به من می نوشت 

با امضای »الفقیر« ختم می کرد. 

در نیمه های فروردین 1392، این زن و شوهر مهربان 

میزبان حدود بیست نفر ایرانی و غیرایرانِی اهل فرهنگ و 

ادب، از جمله آقای حسین الهی قمشه ای، بودند. بعد از صرف 

ناهار، که بیشترش خوراک های ایرانی و دست پخت جین و 

شوهرش بود، سه تن از مدعّوین، که اهل موسیقی اصیل ایرانی 

بودند، با هنر خود لحظاتی چند به دل ها شادی و به روح ها صفا 

بخشیدند. در تمام مدت اجرای موسیقی شاهد بودم که لویُسن 

 با چشم های بسته و سکوتی احترام آمیز گوش می داد و در 

زیر و بم  نواهای دلکش ساز فرو رفته بود. وقتی غزل زیبایی 

 
ً
که مخصوصا لویسن،  زمزمه شد،  میهمانان  از  یکی  توسط 

بعضی از ابیات این غزل را موافق استغنای طبع و درویش مآبی 

گفتم  وقتی  پرسید.  را   آن  سرایندۀ  نام  من  از  می دید،  خود 

عمادالدین بُرقعِی خراسانی، بی درنگ برخاست و به سرعت 

کان باال رفت و از کتابخانه اش دیوان عماد را با خود آورد 
ّ
از پل

و به دستم داد. بگذارید به یاد و به شادِی روح لویسن بیتی 

چند از آن شعر را با هم بخوانیم، که ذکر خیری هم از شاعر 

وارسته و سوخته دِل خراسانی )د. بهمن 1382( شده باشد:

ــت ــری نیس ــم خب ــه عال ــری در هم ــز بی خب ج

نیست دادگـــری  ن 
َ
مـــز داد  مــکــن،  ــاد  ــری ف

ــری را ــذِر بی خب ــتم گ ــه ُجس ــکر ک ــد ش ص

نیست خبری  اینجا  که  ــاه  آگ ــدم  ش یعنی 

بیامــوز رفــه 
ُ
ط هنــر  ایــن  بی هنــران  از 

بی درد شو ای جان، غم و حسرت هنری نیست

چــون مســت شــوم هــر دو جهانــم بــه ســبویی

نیست رهگذری  از  به جز  اینجا  هم  جمشید 

بیاســای درویــش  مــِن   
ِ
گلیــم پــاره  بــر 

نیست تاجوری  هر  به  ــزاوار  س عیش  کاین 

آیــا پــِس ایــن پــرده بــود بـــازِی دیگــر؟

نیست... سحری  را  عدم  شام  گذری  چون  یا 

افســانه دراز اســت، ســِر زلــف بتــی گیــر

کاین عمر »عمادا« به جز از شور و شری نیست

لویسن نه تنها از موسیقی ایرانی سخت لذت می برد، شناخت 

علمی هم از آن داشت. او خود روزی به من گفت که به مدت 

 به طور پراکنده( دردستگاه های موسیقی ایرانی 
ً
ده سال )احتماال

تعلیم دیده است. وقتی از او خواستم که آوازی در دستگاه 

چهارگاه بخواند، خواند. البته صدای چندان دلنشینی نداشت، 

می شد  به راحتی  کرد؛  اجرا  به قاعده  را  دستگاه  اصول  ولی 

د، در چهارگاه است. عشق او به 
َ
تشخیص داد که آنچه می خوان

موسیقی نشأت گرفته از اعتبار و احترام عمیقی بود که برای 

م را اساس 
ّ
َسماع  و موسیقی عرفانی قائل بود. او موسیقی و ترن

شعر موالنا می دانست، چند مقاله هم در این موضوع نوشته 

است. بنابراین، از نظر لویسن، مطالعۀ سروده های امثال موالنا 

 موسیقی اصیل 
ً
و حافظ بدون درک عمیق موسیقایی، مخصوصا

لئونارد و جین لویُسن
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ت حساسیت لویسن نسبت به عارفان ذکر خاطرۀ دیگری خالی از لطف 
ّ
در شد  .1

نیست. در سال 1383 همایشی دوروزه برای معرفِی شیخ محمود شبستری و نقد 

و بررسی آثار او در تهران )انجمن حکمت و فلسفه( و شبستر برگزار شد. لویسن در 

نشست شبستر سخنرانی کرد. فردای آن روز شرکت کنندگان به قصد زیارت تربت 

ـ سه فرسنگی شبستر رفتند. شواهد  شیخ اسماعیل سیسی به شهر سیس در دو

تاریخی نشان می دهد که شیخ اسماعیل یکی از مشایخ شیخ محمود بود. بقعۀ این 

عارف، بر اثر بی توجهی، رو به ویرانی نهاده بود. لویسن در نهایت احترام به آن بقعۀ 

نیمه مخروبه وارد شد و دقایقی در کنار تربت سیسی با چشمانی بسته به تأّمل 

نشست. شهردار سیس در این فاصله به استقبال شرکت کنندگان در همایش آمد. 

بعضی از حاضران از سبب بی توجهی به مقبرۀ سیسی جویا شدند. او مشغول 

توضیخ دادن بود که لویسن هیجان زده به سخن آمد و با لحنی اعتراض آمیز پرسید 

که چرا باید قبر چنان عارف بزرگی به این روز بیفتد. او حتی به شهردار گفت که 

حاضر است به هر مقامی که او توصیه کند، برای چارۀ درد مراجعه کند. لویسن 

چنان از وضع رقت بار بقعۀ سیسی دلتنگ شده بود که پنداری آرامگاه یکی از 

عزیزانش بود. آخر، او به هنگام تحقیق در احوال شیخ محمود شبستری، بسیار 

دربارۀ مرشد او، اسماعیل سیسی، خوانده بود.

ـ  سه ماهی پیش از درگذشت لویسن، به دنبال  از اتفاقات شگفت روزگار اینکه، دو  .2
مذاکراتی مفّصل میان او و انتشارات بریل، موافقت نامه ای به امضاء رسید که 

به موجب آن نشر مجلۀ موالنا رومی از انتشارات آرکتایپ )Archetype( به بنگاه 

بریل درهلند منتقل شود.

عرفانی، به شنیدن پیام های معنوی آنان، چنانکه باید و شاید، 

منجر نمی شود: »تا نباشی آشنا زین پرده رازی نشنوی«.

مبالناپژوهش

استاد لویُسن از همان آغاز آشنائی اش با زبان فارسی، شیفتۀ 

موالنا جالل الدین محمد شد. با اینکه حوزۀ مطالعاتش تمامی 

ادِب کالسیک فارسی بود، عرفان اسالمی، و در رأس آن موالنا 

شاعر  دو  این  بود.  او  ادبی  کانون عالئِق  شیراز،  و خواجۀ 

اندیشمند و هنجارشکن فضای سینه و مغز او را پُر کرده بودند. 

دلبستگِی او به تصوف موالنایی چنان حّساسیتی در او پدید 

آورده بود که نسبت به ایراد و انتقادهای ناروایی که به این 

می داد.  نشان  واکنش خشم آلود  می شد،  معنویت گرا  مکتب 

موالنا،  بزرگداشت  به مناسبت  که  پیش  سال  ده  حدود 

ی برگزار  شد، لویسن هم به عنوان 
ّ
میزگردمانندی در کتابخانۀ مل

منفی  نظرهایی  از سخنرانان  یکی  داشت.  سخنران شرکت 

دربارۀ تصوف ابراز داشت، بدون آنکه استثنایی قائل شود. 

لویسن به قدری برآشفته شد که تاب نشستِن بیشتر نیاورد 

ندکنان جلسه را ترک گفت.1 
ُ
رول

ُ
وغ

 لویُسن احدی از شاعران و اندیشمندان گذشته و حال 

عالم را قابل مقایسه با موالنا نمی دید. نه دانتۀ ایتالیایی و نه 

 و قوارۀ آن بزرگوار 
ّ
میلتن انگلیسی و نه هیچ کس دیگر را در قد

نمی دانست و معتقد بود که موالنا هزار سال از زمان خود 

 اینکه عشق لویُسن به موالنا، 
ْ
 قریب به یقین

ِّ
جلوتر است. ظن

نه تنها وی را مجذوب مکتب عرفانی آن شاعر سترگ نمود، 

بلکه موجب شد که اسالم پیر قونیه را نیز به طیب خاطر پذیرا 

شود: اسالم خالی از تعّصب و خام اندیشی، اسالم بی اعتقاد 

به تحّجر و خط کشی های فرقه ای و مرامی، و اسالم تساهل گرا 

ی 
ّ
و سازگار با هر قوم و قبیله. عشق و ُعلقه اش به موالنا به حد

بود که  در سال 2010، به دعوت گوکالپ کامل، مؤّسس »بنیاد 

رومی در دانشگاه شرق نزدیِک قبرس«، ضمن برخورداری از 

حمایت »مؤسسۀ مطالعات عربی و اسالمِی« دانشگاه اکستِر، 

با همکاری و هم فکری موالناپژوهانی چند در سراسر جهان، 

رومی  موالنا  ۀ 
ّ
مجل به نام  سالیانه  مجله ای  راه اندازی  به 

به جالل الدین  )Mawlana Rumi Review( همت گمارد که 

محمد، مکتب او و میراث او اختصاص دارد. این نشریه، تا 

 دربارۀ 
ً
کنون، تنها نشریه ای به زبان انگلیسی است که منحصرا

موالنا انتشار یافته است؛ نشریه ای به تمام معنا محققانه و 

پرمحتوا که غالب موالناشناسان دنیا با آن همکاری داشته اند. 

خوانندگان مجلۀ گزارش میراث می دانند که در این نشریه هر 

هشت جلِد مجلۀ موالنا رومی تا به حال به تقصیل معرفی شده 

است و لذا از کّم و کیف آن نیک آگاهند. امید که با فقدان 

شادروان لویسن، اختالل یا توقفی در روند این مجلۀ ارجمند 

رخ ندهد.2 وی هر جا که سخن می گفت، ابیات مثنوی را زیب 

گفته های خود می ساخت و در این کار، فقط از حافظه کمک 

می گرفت. بسیاری از غزل ها و  بیت های حافظ را نیز از حافظه 

نقل می کرد. ارادتش به خواجه وی را بر آن داشت تا سی غزِل 

لسان الغیب را به انگلیسی ترجمه کند و با همکاری رابرت 

 The Angels بالی، شاعر آمریکایی، منظوم سازد و زیر عنواِن

Knocking on the Tavern Door، منتشر کند )2009(. احاطۀ 

لویُسن به فضای فکری و هنـِر شاعری حافظ این شایستگی 

را به او داد که بتواند ویراستاری مجموعه مقاالتی را بر عهده 

 Hafiz and Religion of Love in Classical Persian بگیرد که با نام

Poetry منتشر شد )2010(. او خود نویسندۀ یکی از ارزنده تریِن 

همین مقاالت نیز بود.
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عشق لویُسن به موالنا و خواجه موجب غفلت او از دیگر 

موفق ترین  از  یکی  اینکه  کما  نشد،  صوفی مشرب  شاعران 

تحقیقاتش تألیف کتابی دربارۀ شیخ محمود شبستری بود. 

بیشتِر  او، هچنانکه پیشتر اشاره شد، ویراستارِی  به عالوه، 

مقاالِت مجموعه مقاالتی در تصوف ایرانی را تقبّل کرد که زیر 

The Heritage of  Sufism در سه مجلد منتشر  ِی  
ّ
عنواِن کل

با شعرایی چون شمس  او  گردید. سال های سال مؤانست 

مغربی، شیخ محمود شبستری، شمس مشرقی، کمال خجندی، 

امیر حسینی هروی، اوحدی مراغه ای، ُهمام تبریزی، و حافظ 

و تاریخ روزگار این شاعران، این آمادگی و انگیزه را به لویُسن 

قانه دربارۀ هر یک از اینان و نیز 
ّ
بخشید که  مقاالتی محق

»سلوک«،  »عشق«،  مانند  صوفیانه  مفاهیم  بعِض  دربارۀ 

مجموعه ها،  در  و  بنویسد  »وجد«  و  »شوق«،  »تصوف«، 

مجالت ومنابع معتبری چون »دائرة المعارف اسالم« )ویرایش 

دوم(، »دائرة المعارف عشق در ادیان جهان«، »دائرة المعارف 

تصوِف  راهنمای  »کتاب  دین«،  »دائرة المعارف  ایرانیکا«، 

ۀ مطالعات ایرانی«، »ژورنال 
ّ
کیمبریج«، »ایران نامه«، »مجل

مطالعات  ۀ 
ّ
»مجل ایرانی«،  پژوهش های  بریتانیایِی  مؤسسۀ 

ۀ فرهنگ اسالمی«، »صوفی«،  »نشریۀ انجمن 
ّ
سامی«، »مجل

سلطنتِی آسیایی«، »نشریۀ پژوهش های ترکی«؛ »دائرة المعارف 

فلسفه«، »زندگینامه های فیلسوفان اسالمی« و چند مطبوعۀ 

دیگر نشر کند.

به نظر می رسد که بعد از موالنا و حافظ، عالقۀ ویژۀ لویُسن 

 شعرای عارف مشرب سده های هشتم 
ً
متوّجه شعرا، مخصوصا

و نهم هجری )از اواخر عصر مغول تا ظهور صفویه(، بوده است. 

به سائقۀ همین توجه بود که از حدود 1390، به فکر تألیف  اثری 

دوران  مغول،  عصر  دراواخر  غزل،   
ً
مخصوصا شعر،  دربارۀ 

 کار را به پایان برده بود 
ً
تیموری و عصر ترکمانان افتاد. او تقریبا

 راهش شد. مع ذلک هنوز جای امید هست که به 
ّ
که اجل سد

همت همسر فاضل و توانا و شماری از دوستان استاد لویُسن 

این اثر منتشرنشده آمادۀ طبع گردد.

مطالعات ادبی لویُسن از آنچه بدان اشاره رفت بسی فراتر 

ایران،  و  اسالم  دین  و  تاریخ  حوزۀ  در  او  است.  رفته 

مان و برخی 
ّ
اندیشمندان، صوفیاِن غیِر شاعر، فیلسوفان، متکل

از نظریه پردازان صوفی و غیرصوفِی ادوار مختلف، از سهل 

و  غزالی  خسرو،  ناصر  تا  گرفته  رابعه  و  بایزید  و  ستری 
ُ
ت

عین القضات تا مشرقی تبریزی و کمال خجندی تا مال محسن 

اق الهیجی، رساالتی نگاشته است. 
ّ
فیض کاشانی وعبدالرز

نگاهی به فهرست آثار وی، که برخی از آنها را طی نوشتۀ 

بیان  پایین تر  نیز  را  دیگری  نمونه های  و  بردیم  نام  حاضر 

می کنیم، گسترۀ عالیق وحوزه های مورد پژوهش او را نشان 

می دهد. به عالوه، نقدهای فراواِن لویسن بر نوشته های دیگران 

 گرایش های 
ِ
، از سنخ

ً
خود مقاالتی سودمند است که، ضمنا

فکری وعالیق ذوقی او حکایت می کند. ترجمه های متعدد 

لویسن از فارسی به انگلیسی نیز به بُعد دیگری از توانایی ها 

و عرصه های مطالعاتی وی داللت دارد. 

در  تبّحرش  و  استعداد  لویسن  امتیازات  دیگر  از 

ـ  ادبی بود. او در برپایی شش یا  سازمان دهی مجامع فرهنگی  

هفت همایش بین المللی از این دست نقش عمده ای ایفا کرد، 

 تمامی مقاالتی بود که در آن 
ً
مزید بر اینکه ویراستاِر تقریبا

همایش ها عرضه می شد. او در دو عرصۀ برگزاری همایش و 

کسب  با  به مرور،  و  بود  چیره دست  به راستی  ویرایش  کاِر 

تجربه، پختگی و مهارت بیشتری یافت.

  

در اینجا فهرست مختصری از آثار پُرشمار لویسن را به عنوان 
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