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(جلد نهم2020 ،م)
ّ
مجدالدین کیوانی

majdoddinkeyvani@ yahoo.com

مجله ،از شمارۀ نهم به بعد ،بر عهدۀ انتشارات بریل ،در
هلند ،خواهد بود .مع االسف ،اجل به وی چندان امان نداد
که برنامۀ خود را به سرانجام برساند و بنابراین ،مقالۀ او را 
همسرشِ ،جین ،قرائت کرد و چندی بعد ویراستاری مجلۀ
َ
موالنا رومی را  همکار لویسن ،ف َرنکلین لویس ،استاد
دانشگاه شیکاگو ،به عهده گرفت :جایگزینی بهحق شایسته
دید این فارسیشناس
و توانا .منتها باید منتظر ماند و
ِ
سلف خود را خواهد 
مولویپژوه چه اندازه ایثار و پایداری
ِ
داشت .چنین باد!
جلد نهم ،اندکی متفاوت با مجلّدات پیشین ،از
حیث
ِ
ّ
طرح و آرایش مطالب ،شامل یک مقدمۀ مفصل از
سرویراستار ،شش مقاله ،و نقد و بررسی یک کتاب است.

همزمان با دومین سالگرد درگذشت لئونارد لویسن
یادش بهخیر باد!

جلد نهم از مجلۀ موالنا رومی ،پس از قریب به دو سال
سبب بیش
تأخیر ،در بهار سال جاری (۲۰۲۰م) منتشر شد.
ِ
ُ
درگذشت ناگهانی لئونارد لویسن 
از نیمی از این تأخیر
سرویراستار سختکوش مجله بود که روز پانزدهم امرداد
( ۱۳۹۷ششم اوت  )۲۰۱۸اتفاق افتاد .او درواقع تمامی مقاالت
جلد نهم را گردآوری کرده و سر و سامان دادهبود .چند روز
پیش از فوتش به کالیفرنیا رفت تا ضمن عرضۀ یک مقاله
یر ْ
در همایش مطالعات ایران شناسی در دانشگاه ا ِ ْ
واین 
( ،)Irvineبه آگاهی شرکتکنندگان برساند که چاپ و نشر
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مور انالوم ۀلجم

مجلۀ موالنا رومی

یناویکنیّدلادجم

مور انالوم ۀلجم

نقد و
بررسی

ً
مقدمه اساسا یادبودی از لویسن فقید است که فرنکلین 
گیری
لویس ضمن مروری بر تاریخچۀ مجله از آغاز شکل
ِ
آن به ّ
همت شماری از موالنادوستان تُرک وغربی ،گزارشی 
از تالشهای خستگیناپذیر و خدمات صادقانۀ لویسن،
در مقام ِ «ویراستار بنیانگذار» به دست میدهد .بهدنبال
چند بیت دفتر چهارم
مقدمه ،ترجمهای با عنوان «باغ دل» از
ِ
مثنوی (ابیات  )۱۳۶۵-۱۳۵۸بهقلم لویسن آمدهاست.

یادآوری
ً
• در رباعی زیر (ص )32دو خطای ظاهرا مطبعی دیدهمیشود:
ُ
آیــت منــزل کــه کنــد؟
بیتــو خبــر از
َ
ْ
یا فــرق صحیح را از معتل که کند؟
هــر نکتـهای کــه در شــیوهای تحقیــق افتــد
ای کاشف اســرار بگو  حــلّ که کند؟

در مصرع دوم «از» بهجای «ز» وزن را بهاندازۀ یک
هجای کوتاه مختل کردهاست .در مصرع سوم «-ای» پس
از «نکته» زائد مینماید و در مصرع چهارم علیالقاعده
«-ای» بعد از «شیوه» باید به یاء کوچک (عالمت همزه
«ء») تبدیل شود.

ً
مقالۀ نخست« .زمان متافیزیکی در مثنوی رومی» ،اصال متن 
سخنرانی استاد لویسن است که قرار بود در همایش
مطالعات ایرانشناسی ایراد کند ،اما تقدیر چنان بود که
همسرش این کار را بکند .موضوع مقاله مفهوم سخت
پیچیده و پُرسنگالخ «وقت» در شعر موالنا در قیاس با
ِ
 کلّ ً
تر این مفهوم در تفکر صوفیانه و
برداشتهای عام ِ
دراشعار فارسی است .بهعالوه ،او به بیان مشابهتهایی 
در این مفهوم میان اشعار موالنا و شماری از شاعران غربی،
ُ
بهویژه ویلیام بلِ ْیک انگلیسی ،میپردازد .لبّ کالم اینکه
«وقت»ی ،که لویسن از آن به زمان متافیزیکی (Metaphysical
 )Timeتعبیر میکند ،به گذشته ،حال و آینده تقسیم نمیشود.
زمان ،در این معنا ،ساعت ،روز ،ماه و سال نمیشناسد،
بلکه زمانی است معنوی که با متر و معیارهای متعارف قابل
اندازهگیری نیست :زمانی است بیزمان« .وقت» در
ً
ٌ
َ
وقت» ،با وقتی که عموما از آن فهم
«لی مع هللاِ
حدیث نبوی
ِ
میشود ،زمین تا آسمان فرق میکند.
صوفی واقعی ،به باور موالنا« ،ابنالوقت» است ،یعنی 
از فردا سخن نمیگوید ،زیرا این کار بهمثابۀ بدل کردن نقد 
به نسیه است .رتبۀ باالتر از ابنالوقتی ،مقام «ابوالوقتی»
است .موالنا ابنالوقت را «صوفی» و ابوالوقت را «صافی»
میخواند؛ اولّی تابع حال ،و دومی فارغ از آن است .این 
تفاوتی عظیم است ،زیرا تابع و پایبند حال ،نمیتواند عاشق
صادق خداوند باشد؛ در صورتی که صافی یکسره غرق
ِ
در نور اوست و صفت چنین حالتی بیکرانگی و ابدیّت
َ َ َ َ
َ
د و لم یُولد 
است .صافی غرقۀ نور وجودی است که لم یلِ
است .عشق الهی عاشق را از قید زمان بیرون می آورد و به
اقلیم جاودانگی سوق میدهد.

• در صفحۀ  ،39خطای مطبعی کلمۀ «سخن» را از پایان
مصرع اول به آغاز مصرع دوم بیت بردهاست:
نیســت مثــل آن مثــال اســت ایــن
ِ
سخن  قاصر از معنای نو  حرف کهن

مقالۀ دوم« .فریدون سپهساالر و درگذشت موالنا» ،بهقلم
َ
محمد عیسی ولی ،شامل ترجمۀ بخشی از رسالۀ سپهساالر
دربارۀ وفات موالنا است ،که حدود پنجاه سال پس از
درگذشت جاللالدین مولوی ،بهقلم یکی از اعضای
حلقۀ وی  بهنام فریدون بن احمد نوشته شدهاست .محمد 
عیسی  َولی ،کتابدار ارشد کتابخانۀ بریتانیا ،رسالۀ
سپهساالر را به انگلیسی برگردانده که در ُشرف چاپ و
نشر است .وی پس از معرفی احمد بن فریدون ،زمان و
بررسی کمّ 
جایگاه او در ارتباط با موالنا و مولویّه ،نقد و
ِ
و کیف رساله ،مقایسۀ آن با مناقب العارفین و ارزیابی این 
دو اولیانامۀ مهم دربارۀ موالنا و اوالد و احفاد و مریدان
وی ،گزارشی از واپسین روزهای عمر موالنا و مراسم
تشییع جنازۀ او به دست میدهد.
سپهساالر ،گزارش خود را  با بحثی  فلسفی ـ کالمی 
دربارۀ گرایش کلّی و طبیعی اجزاء عالم هستی به اصل و
منشأ خود میآغازد و سپس افراد را از این نظر به دو گروه
تقسیم میکند :دنیا دوستانی که بهرغم میل ذاتی خود به
رجعت به منشأ خویش ،به این عالم پست خاکی دل
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ُ
در ملتقای زبان و موسیقی» ،از
مقالۀ چهارم« .شعر موالنا
َ
امیرارتبان صداقت ،تحقیقی است دربارۀ تالش
جاللالدّین در خلق تلفیقی از زبان و موسیقی که حاصل
آن ابزاری است بسیار متعالی برای بیان «حقیقت غایی»
( )Absolute Truthکه به وصف درنمی آید و زبان معمول
و مرسوم از بیان آن عاجز است .اوج این تلفیق استثنایی 
در غزلیات موالنا بروز میکند :سرودهای پرطنین  و
تحرکات موسیقایی  هیجانانگیزی که هم در سماع
صوفیانه هم در اجراهای دیگر اقسام موسیقی ایرانی 
کاربرد دارد .درست است که وزن در شعر فارسی خود
اساس موسیقایی دارد ،اما درغزلیات موالنا وزن عروضی 
چنان کیفیت موسیقایی پیدا میکند که از حدّ کالم موزون
درمیگذرد و به «موسیقی شاعرانه» یا «موسیقی منظوم»
بدل میشود .بسیاری از اوزان نامعمول عروضی در دیوان
شمس باید با لحنی آهنگین خواندهشود تا حق آن ادا گردد.
شیفتگی معنوی،
بهعالوه ،موالنای آکنده از شور و
ِ
ً
غزلیات خود را عموما برای استفاده در مجالس سماع
شبانه میسرودهاست .هنگامی که این سرودههای لبریز
از هیجانات روحی شاعر با نوای دف و نی و پایکوبی و
دستافشانی صوفیان همراه میشده ،حال و وجدی به
اهل سلوک دست میداده که آنان میتوانستهاند آنچه را 
در اصطالح صوفیه «معانی» خوانده میشود ،درک کنند.

دربارۀ مثنوی
مقالۀ سوم« .هفت آواتار عشق :تأمالتی 
ِ
موالنا» ،نوشتۀ امیرحسین ذکرگو و لیلی تاجر ،بحثی است
از هفت تجلّی مرئی یا تجسّد  عشق طبق برداشت
نویسندگان از مثنوی .عاشق ،در سیر معنوی خود ،به هفت
ّ
شخصیت اسرارآمیز برمیخورد که فیالواقع
تجسمهایی 
از عشق هستند .نویسندگان از این  هفت شخصیّت
شگفتانگیز به «هفت آواتار عشق» تعبیر کردهاند .آواتار
شناسی
( )avatarاصطالحی سنسکریت است که در اسطوره
ِ
ّ
هیأت متجسمِ موجودی آسمانی بر روی
هندی به تجسّد یا
زمین اطالق میشود .در تحلیل این دو نویسنده ،معادل یا
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هفت چهره ظاهر میشوند ،در واقع تجلیات یک حقیقت
واحد ،یعنی «عشق» ،هستند .این عشق در تفکر صوفیه ،و
ً
خصوصا موالنا ،با خدا یکی است :عشق همان خدا و خدا 
همان عشق است ،و عاشق سالک در عالیترین مرحله از
سیر روحانی  و استعالئی  خود ،یعنی  آنجا که خود
خویشتنش را زایل میکند ،در عشق (=خدا) فنا میشود.

مور انالوم ۀلجم

بستهاند؛ و آنهایی که در طلب عالم دیگر هستند .با همۀ این 
احوال ،عالم خاکی برای هر دو گروه پایانیافتنی است .آنان
که به مقام یقین و معرفت پیامبرگونه رسیدهاند ،نه به دنیای
فانی بلکه به عالمی چشم دوختهاند که باقی و ابدی است.
ْ
برای چنین افرادی مرگ آغاز راه بهسوی چنین  جهان
جاویدی است و لذا مردان خدا و عارفان واقعی نه تنها از
مرگ نمیهراسند ،بلکه  شادمانه از آن استقبال میکنند.
موالنا چنین عارفی بود .او اغلب از اسرار مرگ سخن 
میگفت و میکوشید تا تلخی مرگ را در کام مریدان
شیرین فرماید.
سپهساالر سپس ،با بیانی  آکنده از استعارات و
ّ
شرح اتفاقاتی میپردازد که از چند 
مبالغات مریدانه ،به
هفته پیش از فوت موالنا رخ دادهاست .قونیه به مدت
چهل روز دچار زمینلرزه میشود ،عوام و خواصّ به
خانۀ موالنا هجوم میآورند تا علت را از او جویا شوند؛
او توضیح میدهد که زمین گرسنه است و در طلب
ّ
به مجردی که آن لقمه را فرو برد،
لقمهای بزرگ است و
شما راحت خواهید شد .در آن روزهای پردلهره ،موالنا
بر اثر بیماری ضعیف و ضعیفتر شد و تالش پزشکان
به جایی نرسید و سرانجام در روز یکشنبهای جان به
جانان تسلیم کرد و شهری را به سوگ خود نشاند .در
مراسم تشییع جنازۀ موالنا انبوه کثیری از هر گروه و طبقه،
از هر مرام و مسلک و از هر دین و آیینی شرکت جستند 
و بر فقدان او مویهها کردند.

آواتار هندی ،هفت
مشابه هفت
چهرۀ نمادین «عشق
ِ
ِ
خونی»« ،پیر»« ،شحنۀ عشق»« ،شاه عشق»« ،خلیفۀ
عشق»« ،جبرائیل عشق» ،و «مطرب عشق» هستند که
نقش آنها به چالش کشیدن ،تصفیه ،آزمایش ،هدایت و
ً
کمک به خودشناسی سالک و نهایتا شناخت او از خداوند 
ّ
است .این تجسمات ،اگرچه پس از فرود از عالم باال به

نقد و
بررسی
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نقد و
بررسی

ّ
عقــل هــر عطــار کآگــه شــد ازو
طبلهها را  ریــخــت انـــدر آب جو

این معانی به کمک زبان مرسوم قابل القاء نیست .زبان و
موسیقی دو نظام نشانهشناختیاند که هر یک بهتنهایی 
قادر به خلق آن وجد و حال مطلوب نیستند؛ ترکیب آنها
ً
در غزل موالنا بیانکنندۀ معناهایی است که معموال از
عهدۀ هیچ یک از این دو نظام بهتنهایی برنمیآید.

ایراد نگارندگان مقاله بر کسانی است که بی هیچ تردیدی،
یا با حدس قریب به یقین« ،عطار» را اشاره به عطار
نیشابوری دانستهاند که از تمامی کاالها و آالت عطاری
دل برید؛ از سوی دیگر ایشان نقش نمادین لفظ «جو» را 
نیز در این بیت نشان میدهند .درست است که کلمات
عطار و طبله ،یاد آور اسم حکیم نیشابور ،شغل او و قصۀ
رها کردن دکان ادویهفروشی و روی آوردن وی به تصوف
است؛ این نیز قابل انکار نیست که موالنا سخت تحت
تأثیر عطار بودهاست .مع ذلک نویسندگان ،ضمن تأیید 
ََ
علمیّت (یا خاصّ 
صفت «هر» معنای
این نظر که حضور
ِ
بودن) ر
ا از لفظ عطار میگیرد ،بر این باورند که تکرار کلمۀ
ِ
«جو» در بیت بعد از بیت مذکور ،معنای مورد نظر موالنا
را بسیار فراتر ازعطار نیشابوری و ترک دکۀ عطاری
میبرد .بیت بعد این است:

و کش "سنایی" شرح کرد /یافت
مقالۀ پنجم« .آن سنا ج ِ
فرید :کشف رمز بیتی از سنایی 
فردیَّت ز "عطار" آن
ِ
ک
بهکمک آثار موالنا و شرح معنای بیتی از موالنا بهکم ِ
قول او از عطار» ،نوشتۀ  ساسان زند مقدم و مهدی
نقل ِ
ّ
نوریان  ،کند و کاو محققانه و جذابی است در کشف
ّ
بیتی معماگونه از سنایی غزنوی و بیت مبهم دیگری
معنای
ْ
از خود موالنا .نویسندگان این کشف معنایی را با استقصای
درونمتنی در آثار خود موالنا و ،تا حدّ ی ،اشعار سنایی و
عطار نیشابوری انجام داده ،و قرائتهایی از این ابیات
ّ
برتر ،موجهتر از
پیچیده به دست دادهاند که آن را ،اگر نه
قرائتهای دیگران دانستهاند.
ّ
اولین معما این بیت سنایی است« :صوفیان در دمی دو
عید کنند /عنکبوتان مگس قدید کنند» .زند مقدم و نوریان
پس از نقل و نقد برداشتها ،استدالالت و حدسهای
مختلف امثال نیکلسن  و فروزانفر دربارۀ معنای «دو عید»
و اینکه مناسبت عنکبوت و قدید (قرمه ،گوشت خشککرده)
با مضمون مصراع اول چیست ،با استناد به جای جای اشعار
موالنا و ابیات قبل و بع ِد بیت سنایی ،به این تفسیر متمایلند 
که مراد حکیم غزنوی مقایسۀ کسانی است که از خوان
غیب غذای معنوی دریافت میکنند با  آنهایی که غذای
خود را در این دنیا به چنگ میآورند و آن را خشک (قدید)
میکند؛ همچون عنکبوتانی که مگس ها را به دام تارهای
تنیدۀ خود میاندازند و برای مصرف آتی نگه میدارند.
گرفتن چنان غذای روح یا،
ک راه حق قابل
زمانی سال ِ
ِ
بهقول موالنا« ،لقمههای راز» میشود که در او «تبدیل
مزاج» رخ دهد و ،به معنایی ،باز متولد شود تا شایستۀ
«رزق جدید» شود.
ّ
در این بیت مثنوی است
معمای دوم دو کلمۀ عطار و جو
ِ
(دفتر ،۶ب :)۶۲۵

رو کزیـن  جـو  بـر نیابـی  تـا ابـد
َّ ً
َ
ُ ُ
ُ
ــواً اَ َ
 ک ْف َ
حــد
لــم یَکــن  حقــا لــه

نویسندگان نظر نیکلسن را که مراد از جو ،بحر عشق است
ّ
تأیید می کنند ،اما چون از رابطۀ دو بیت و علت تکرار
«جو» در دو بیت متوالی سخنی نمیگوید ،اشارۀ کوتاه او
ً
را ظاهرا کافی نمیدانند .آنها ،پس از نقل آراء مفسران
ّ
را موجهتر میدانند که «جو» نماد سدّ ی
مختلف ،این نظر
است میان عالم غیب و عالم مادی .به تعبیر دیگر« ،جو»
بهمثابۀ شکافی است میان سالک /عاشق و خداوند ،و
زمانی این شکاف به هم میآید که عاشق در معشوق
(خدا) مستحیل ،و با او یکی و چون او ابدی شود .نویسندگان
ید این تفسیر را غزلی از شیخ عطار میدانند ،که به
مؤ ِ
نظر آنان ،موالنا بدان التفات داشتهاست؛ غزلی پر رمز و
راز که مطلع آن چنین است:
منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم
شدم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم

به اعتقاد بعضی از شارحان ،این غزل گزارش سمبولیک و
نمادینی است از سیر عطار به منزل کمال مطلق و فنا شدن
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در معشوق ازلی.

آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید
از خــواجــۀ آن خانه نشانی  بنمایید

دو نکتۀ جنبی
• در صفحۀ  164مقاله ،به عبارت زیر برمیخوریم:
As Rumi states, Sana’i was his ears and Attar his eyes.

نویسنده منبع این جمله را مشخص نکردهاست .مع هذا،
بیت معروف «عطار روح/
احتمال زیاد دارد که اشارۀ او به
ِ
روی بود و سنایی دو چشم او /ما از پی سنایی و عطار
آمدیم» (در روایت نویسنده «گوش» بهجای روح /روی دیده
میشود که شاذ است) .مطلب قابل ذکر این است که بیت
مذکور در میان اشعار موالنا یافت نمیشود ،اما روایت
بسیار نزدیکی از آن در یکی از غزلیات سلطان ولد،
فرزند موالنا ،آمدهاست:
عطــار روح بــود و ســنایی دو چشــم دل
مــا قبلۀ ســنــایــی  و عــطــار آمــدیــم
(دیوان سلطان ولد ،تصحیح همایی ،ص)۲۴۰

استاد همایی ،زیر همان صفحه ،شکل مضبوط در نسخ
دیگر دیوان را چنین به دست دادهاست« :عطار بود جان
و سنایی دل نهان» ،و «عطار روح بود و سنایی دو چشم
ً
او» .ضمنا در ترجمۀ انگلیسی بیت ،مرجع ضمیر ملکی 
ِ
ً
 hisقاعدتا باید موالنا باشد که درست نمینماید .بهعالوه،
چنانچه ضبط «ما قبلۀ سنایی و عطار آمدیم» درست
باشد ،قضیّه با آنچه از نقل ضبط مشهور این بیت اراده
میشود ،تفاوتی  فاحش خواهد  داشت ،زیرا  بیشتر به
ستایش سلطان ولد از خود (و همفکرانش) میماند تا تمجید 
از سنایی و عطار.
• کلمۀ «بار» در صفحۀ  180به  permissionو در صفحۀ
 181به  audienceترجمه شدهاست ،بدون آنکه به واژۀ
«دریا» پیش از «بار» توجه شود .در هر دو مورد «دریابار»
ً
بهمعنای ساحل و کرانۀ دریا است ،نه «اجازه» (چنانکه ،مثال،
در«بار ّ
برگردان انگلیسی آن چنین است:
عام») .اصل بیت و
ِ
ِ
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هنجارشکن موالنا در شعر» ،از
مقالۀ ششم« .فلسفۀ
ِ
علیاصغر سیّدغراب ،بحثی است در ریشههای تاریخی 
ً
سنّتشکنی شعری موالنا .انگیزۀ نگارش این مقاله ظاهرا
رفع تصور نادرست بسیاری از غربیهاست که موالنا را 
مسلمانی معتدل  و حتی ـ به باور برخی  ـ خارج از محدودۀ
ضوابط و شعائر سفت و سخت اسالم میدانند.
سعی نویسنده بیان این  واقعیت است که آنچه در
اشعار جاللالدین ضدّ سنن پذیرفتهشدۀ دینی و معتقدات
خدشهناپذیر اسالم تلقّی شده ،با موالنا شروع نشده ،بلکه
مسبوق به سابقهای چندصد ساله است که ،پیش از موالنا،
در آثار سنایی و عطار به اوج رسیدهبود .زبان نمادینی هم
ً
که موالنا به کار میگیرد اساسا برخاسته از همین سنّت
در این زبان آکنده از استعارات و دیگر
طوالنی است.
ِ
کاربردهای مجازی ،بهمنظور بیان معتقدات و معنویات
حقیقی دین ،بسیاری از دوگانههای مرسوم مانند ایمان/
کفر ،توحید /بتپرستی ،اینجهانی /آنجهانی ،حالل/
ً
حرام و جز اینها از بین میرود و شاعر ،بهاصطالح ،ظاهرا
از خطوط قرمز تجاوز میکند ،به
قسمی که ناآشنایان
ِ
وادی طریقت و بیخبران از زبان خاص امثال موالنا ،او
ِ
را  (چه در زمان حیات چه پس از درگذشتش) به اباحه و
الابالیگری متّهم کردهاند.
نمایندگان شاخص این نوع هنجارشکنی در تاریخ،
پیروان آیین قلندری بودهاند .این است که نویسنده بخش
اعظم مقالۀ خود را به معرفی جنبش قلندری و روند آن
از شروع تا عصر موالنا اختصاص میدهد .وی علت
اینکه موالنا را ،بهویژه در غرب ،متفاوت از دیگر عارفان
و نمایندۀ  روایت معتدل و مدارا آمیزی از اسالم میدانند،
اعتقاد وی به فلسفۀ عشق ،بهعنوان مدار خلقت و اساس
همه چیز در یک زندگی سالم ،میداند .طبق این فلسفه،
ْ
رستگاران عاشقانی 
خداوند  خود همه عشق است و
هستند که در بحر این عشق غرقه میشوند .خداوند هم
ک عاشق در آن
عشق است و هم معشوق و وقتی که سال ِ
فانی شد ،هر سه یکی میشوند .آن کس که بهجای خدای

مور انالوم ۀلجم

کعبه مقصودش فقط بنای کعبه باشد ،به نظر موالنا ،زائر
سنگ و چوب است نه زائر خدای کعبه .موالنا خطاب
به چنین زائرانی است که بهطعنه میگوید:

نقد و
بررسی

مــر ِد دُر جــوی را  بــه دریــا بــار
جــان و ســر دان همیشه پــای افــزار

یناویکنیّدلادجم
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نقد و
بررسی

پایان مییابد .انقروی هر باب را با آیاتی از قرآن ،منقوالتی 
از احادیث و اقوال مشایخ صوفیه ،که با موضوع آن باب
مناسبت دارد ،شروع میکند و با اشعاری از مثنوی به
پایان میبرد .نویسندگان این نقد و بررسی (ذکرگو و تاجر)
ضمن  تحسین  بسیار از کار اسفندیار ،پاره ای از
کاستیهای آن را یادآور شدهاند.

When the ocean grants him permission, the seeker
of the pearl
Should always use his soul and head as footwear.

(چون معنای «دریابار» درست فهم نشده ،تمامی مصراع اول اشتباه

فهمیده شدهاست) .مورد دوم برگردان بیت زیر است:
در ایــن حیــرت بســی بینــی در ایــن راه
ز کــشــتــی  و ز دریــــا بـــار فــارغ
Perplexed, you will see many on this road
Without care for the boat and the sea’s granting
audience.

(بیشترمعنای مورد نظر در مصرع دوم مختل شدهاست).
ِ
الاقل در دو قصیدۀ سعدی «دریابار» معادل کرانۀ دریا
(در عربی ،شاطی) به کار رفتهاست:
ـ

		 چشـمه از سـنگ برون آید (َ /آرد) و بـاران از میغ
انگبین از مگس نحل و دُر از دریــا بار

ـ

		 ز بحــر طبــع تــو امــروز در معانــی عشــق     

همه سفینۀ دُر می  رود به دریــا بار

ّ
رومی ،معرفی مفصل
بخش آخر .پایان بخش مجلۀ موالنا
و نقد ویرایشی است از کتاب نصاب مولوی :گزیدههای
َ َ
اسماعیل انق َروی ،تصحیح ،تحشیه و تعلیقات از
محمودرضا اسفندیار (تهران :حکمت .)1394 ،نصاب مولوی
منتخب موضوعی ارجمندی است از مثنوی ،تألیف
ِ
رسوخالدین اسماعیل انقروی (د۱۰۴۱ .ق) مشهور به
«حضرت شارح» .این گزیده را انقروی در واپسین سال
حیات خود ،بهدرخواست شیخ یحیی افندی ،در سه
«قسم» تألیف فرمود .عناوین سه قسم بهترتیب اینهاست:
«ادب طریقت»« ،ادب شریعت» ،و «ادب معرفت و
حقیقت» .هر یک از این سه قسم به ده «باب» بخش
میشود که در هر یک به موضوع خاصی پرداخته شده و
ابیاتی چند ،مربوط به آن موضوع ،از سراسر مثنوی گلچین 
ْ
سوم خود به ده
و عرضه شدهاست .هر باب از قسم
«درجه» تقسیم میشود که با «یقظه» آغاز و با «توحید»
دورۀ سوم ،سال سوم
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