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 هم زجمن بم دلجین سملگرد دۀگذشت لئاومۀد لایسن

یمدش به خیر بمد!

ّدزّقرنبّبهّدوّسالّ ّدزّینلۀّموالنا رومی، پس جلکّجهم

ّبیشّ ّسبِب ّشک. ّینتشر ّ)۲۰۲۰م( ّجاری ّسال ّبهار ّدر تأخلر،

دزّجلممّدزّدنیّتأخلرّدرگذشتّجاگهاجمّیئاجاردّیایُسیّ

ّدیردددّ ّپانزدهم ّبادّدهّروز ّینله سرویردستارّسخّتداش

ّدوّدرودقعّتمایمّیقاالتّ ّدتفاقّدفتاد. ۱3۹۷ّ)ششمّدوت۲۰۱8ّ(

ّروزّ ّدددّهباد.ّچنک ّسایان ّو ّسر ّو ّدرده ّگردآوری ّرد ّجهم جلک

ّیقایهّ ّنک ّعرضۀ ّتاّضمی ّرفت ّدایلفرجلا ّبه ّفاتش پیشّدز

دِیْرودْنیّ درّهمایشّیطایعاتّدیردنّشناسمّدرّددنشگاهّ

ّنشرّ ّچاپّو ّده ّبرساجک ّشردّتدننکگان ّآگاهم ّبه ،)Irvine(

ّدجتشاردتّبرنل،ّدرّ ّدزّشمارۀّجهمّبهّبعک،ّبرّعهکۀ ینله،

ّجکددّ ّدیان ّویّچنکدن ّبه ّدجل ّدالسف، ّیع ّباد. هلنک،ّخادهک

ّردّ ّدو ّیقایۀ ّبنابردنی، ّو ّبرساجک ّبهّسردجنام ّرد ّبرجایۀّخاد ده

ّینلۀّ ّویردستاری ّبعک ّوّچنکی ّدرد ّقردئت همسرش،ِّجلی،

دستادّ یایس،ّ َرجکللیّ
َ
ف یایسی،ّ همکارّ ردّ رومی  موالنا 

ّجانگزننمّبّهحقّشایستهّ ّبهّعهکهّگرفت: ددنشگاهّشیکاگا،

دنیّفارسّمشناِسّ بانکّینتظرّیاجکّوّدنکّ وّتادجا.ّینتهاّ

ّخادهکّ ّرد ّخاد ّپانکدریّسلِف ّو ّدنثار ّدجکدزه ّچه یایاّیپژوه

ّباد! ددشت.ّچنلی

ّدزّحلِثّ ّپیشیی، کدت
 
ّینل ّبا ّیتفاوت ّدجکدم ّجهم، جلک

دزّ لّ یفص  یقکیۀّ نکّ شایلّ یطایب،ّ آردیشّ وّ طرحّ

ّنکّدتابّدست.ّ ّبررسم ّو ّجقک ّو ّششّیقایه، سرویردستار،

 جودالّدین کیااوم

majdoddinkeyvani@ yahoo.com

جور  جالوم ۀلجم
)جرد وهم، 2020م(
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ّنادبادیّدزّیایسیّفقلکّدستّدهّفرجکللیّ
ً
یقکیهّدساسا

ّشکّلگلرِیّ ّآغاز ّدز ّینله ّتارنخچۀ ّبر ّیروری یایسّضمی

ّگزدرشمّ ّوغربم، رک
ُ
ّت ّیاالجادوستان ّدز ّبّههم تّشماری آن

ّیایسی،ّ دزّتالّشهایّخستگّمجاپذیرّوّخکیاتّصادقاجۀ

درّیقامِّ»ویردستارّبنلاّنگذدر«ّبهّدستّیّمدهک.ّبّهدجبالّ

ّچهارمّ ّدفتر ّبیِت ّدزّچنک ّعنادنّ»باغّدل« ّترجمّهدیّبا یقکیه،

ّآیکّهدست.ّ ّیایسی ّبّهقلم مثنوی )دبلات۱3۶۵-۱3۵8ّ(

ّیتیّ
ً
ّدصال ّیثنایّرویم«، ّیتافلزنکمّدر ّ»زیان جقمل  وخست.

همایشّ درّ بادّ قردرّ دهّ دستّ یایسیّ دستادّ سخنردجمّ

یطایعاتّدیردّنشناسمّدیرددّدنک،ّدیاّتقکیرّچنانّبادّدهّ

همسرشّدنیّدارّردّبکنک.ّیاضاعّیقایهّیفهامّسختّ

ّ»وقت«ّدرّشعرّیاالجاّدرّقلاسّباّ
ِ
پلچلکهّوّپُرسنگالخ

ّ
ً  
برددشّتهایّعاّمتِرّدنیّیفهامّدرّتفکرّصافلاجهّوّدال

دردشعارّفارسمّدست.ّبّهعالوه،ّدوّبهّبلانّیشابهّتهانمّ

ّغربم،ّ ّشاعردن ّشماریّدز ّو ّیاالجا ّدشعار ّیلان ّیفهام ّدنی در

ّدالمّدننکهّ ب 
ُ
بّهویژهّونللامّبلِْلکّدجگلیسم،ّیّمپرددزد.ّی

 Metaphysical(ّّیتافلزنکم ّزیان ّبه ّآن ّدز ّیایسی ّده »وقّتّ«م،

ّتقسیمّجمّمشاد.ّ ّآننکه ّحالّو ّبهّگذشته، ّتعبلرّیّمدنک، )Time

زیان،ّدرّدنیّیعنا،ّساعت،ّروز،ّیاهّوّسالّجمّمشناسک،ّ

ّیعلارهایّیتعارفّقابلّ ّو ّیتر ّبا ّزیاجمّدستّیعنایّده بلکه

درّ »وقت«ّ بّمزیان.ّ دستّ زیاجمّ جیست:ّ دجکدزّهگلریّ

ّفهمّ ّآن ّدز
ً
ّعمایا ّده ّوقتم ّبا ّوقٌت«، هللاِ ّیَع ّ»یم حکنثّجباِی

ّیّمدنک.ّ ّفرق ّآسمان ّتا ّزیلی یّمشاد،

ّنعنمّ ّدست، ّباورّیاالجا،ّ»دبّیدیاقت« ّبه صافمّودقعم،

ّجقکّ ّدردن ّبکل ّبّهیثابۀ ّدار ّدنی ّزیرد ّجمّمگانک، ّسخی ّفردد دز

بهّنسیهّدست.ّرتبۀّباالترّدزّدبّیدیاقتم،ّیقامّ»دبادیاقتم«ّ

ّ»صافم«ّ ّرد ّدبادیاقت ّو ّ»صافم« ّرد ّدبّیدیاقت ّیاالجا دست.

مّتابعّحال،ّوّدویمّفارغّدزّآنّدست.ّدنیّ
 
یّمخادجک؛ّدوی

ّعاشقّ ّجمّمتادجک ّحال، ّپانبنک ّو ّتابع ّزیرد تفاوتمّعظلمّدست،

صادِقّخکدوجکّباشک؛ّدرّصارتمّدهّصافمّنکسرهّغرقّ

درّجارّدوستّوّصفتّچنلیّحایتمّبّمدردجگمّوّدبکن تّ

کّ
َ
ّنُای م

َ
ّی َّو َّنلِک م

َ
ّی ّدستّده ّوجادی ّجار دست.ّصافمّغرقۀ

ّبهّ ّو ّآورد ّیم ّبلرون ّزیان ّقلک ّدز ّرد ّعاشق ّدیهم ّعشق دست.

ّیّمدهک. ّساق دقللمّجاوددجگم

یمدآلۀیّ

ّیطبعمّدنکّهیّمشاد:ّ
ً
• درّرباعمّزیرّ)ص32(ّدوّخطایّظاهرد

ــک؟ ّدن ــه ّد ــزل ُّین ــت ّآن ّدز ــر ــاّخب بّمت

دنک؟ دهّ یْعتَلّ دزّ ردّ صحلحّ فــرقّ ناّ

ّدفتــک ّشــیاّهدیّتحقلــق ّدر ّجکتــّهدیّدــه هــر

دنک؟ دهّ ّ
 
حــل بگاّ ــردرّ دس داشفّ دیّ

بّهدجکدزۀّنکّ بّهجایّ»ز«ّوزنّردّ درّیصرعّدومّ»دز«ّ

ّپسّ ّ»-دی« ّسام ّیصرع ّدر ّدردّهدست. ّیختل ّداتاه هنای

دزّ»جکته«ّزدئکّیّمجمانکّوّدرّیصرعّچهارمّعلّمدیقاعکهّ

»-دی«ّبعکّدزّ»شیاه«ّبانکّبهّناءّداچکّ)عالیتّهمزهّ

ّتبکنلّشاد. »ء«(

ّدزّپانانّ • درّصفحۀ39ّ،ّخطایّیطبعمّدلمۀّ»سخی«ّرد

ّبردّهدست: ّبیت ّدوم ّیصرع ّآغاز ّبه ّدول یصرع

دنــی دســتّ یثــالّ آنّ یثــِلّ جیســتّ

دهی حرفّ جاّ یعنایّ دزّ قاصرّ سخیّ

ّبّهقلمّ ّیاالجا«، ّدرگذشت ّو جقمل  دلم. »فرنکونّسپهساالر

ّبخشمّدزّرسالۀ سپهساالر  ّشایلّترجمۀ یحمکّعیسمَّویم،

دربارۀّوفاتّیاالجاّدست،ّدهّحکودّپنناهّسالّپسّدزّ

دعضایّ دزّ نکمّ بّهقلمّ یایای،ّ جالّلدیکنیّ درگذشتّ

ّیحمکّ ّجاشتهّشکّهدست. ّدحمک ّبی ّفرنکون ّبّهجام ّویّ حلقۀ

رسالۀ  برنتاجلا،ّ دتابخاجۀّ درشکّ دتابکدرّ َویم،ّ عیسمّ

ّدجگلیسمّبرگرددجکهّدهّدرُّشرفّچاپّوّ سپهساالر ردّبه

ّدحمکّبیّفرنکون،ّزیانّوّ ّدزّیعرفم ّدست.ّویّپس نشر

ّ ّبررسِمّدم  ّو ّجقک ّیایان ه، ّو ّیاالجا ّبا ّدرتباط ّدر ّدو جانگاه

ّدنیّ ّدرزنابم ّمناقب العارفین و ّبا ّآن ّیقایسۀ ّدلفّرسایه، و

دوّدویلاجایۀّیهمّدربارۀّیاالجاّوّدوالدّوّدحفادّوّیرنکدنّ

وی،ّگزدرشمّدزّودپسییّروزهایّعمرّیاالجاّوّیردسمّ

ّیّمدهک.ّ ّدست ّبه ّدو تشیلعّجنازۀ

ـّدالیمّ فلسفّم بحثمّ باّ ردّ خادّ گزدرشّ سپهساالر،ّ

ّدصلّوّ ّبه ّدجزدءّعایمّهستم مّوّطبلعم
 
دربارۀّگردیشّدل

ّدوّگروهّ ّبه ّجظر ّدنی ّدز ّدفرددّرد ّوّسپس ّیّمآغازد ینشأّخاد

تقسیمّیّمدنک:ّدجلاّدوستاجمّدهّبّهرغمّیللّذدتمّخادّبهّ

رجعتّبهّینشأّخایش،ّبهّدنیّعایمّپستّخادمّدلّ
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ّدنیّ ّهمۀ ّبا ّهستنک. ّدنگر ّطلبّعایم ّدر ّآجهانمّده ّو بستّهدجک؛

ّآجانّ ّپاناّننافتنمّدست. ّگروه ّدو ّبردیّهر ّخادم ّعایم دحادل،

ّدجلایّ ّبه ّجه ّرسیکّهدجک، ّیعرفتّپلایبرگاجه ّنقلیّو ّیقام ّبه ده

ّدست.ّ ّدبکی ّو ّباقم ّده ّدوختّهدجک ّعایممّچشم ّبه ّبلکه فاجم

چنلیّجهانّ بّهسایّ ردهّ آغازّ ّ
ْ
یرگ دفرددیّ چنلیّ بردیّ

ّدزّ ّتنها ّجه ّودقعم ّوّعارفان ّیرددنّخکد ّیذد ّو ّدست جاونکی

یرگّجمّمهردسنک،ّبلکهّّشادیاجهّدزّآنّدستقبالّیّمدننک.ّ

یاالجاّچنلیّعارفمّباد.ّدوّدغلبّدزّدسردرّیرگّسخیّ

یّمگفتّوّیّمداشیکّتاّتلخمّیرگّردّدرّدامّیرنکدنّ

ّفریانک. شیرنی

وّ دستعاردتّ دزّ آدنکهّ بلاجمّ باّ سپس،ّ سپهساالرّ

یبایغاتّیرنکدجه،ّبهّشرحّدت فاقاتمّیّمپرددزدّدهّدزّچنکّ

هفتهّپیشّدزّفاتّیاالجاّرخّدددّهدست.ّقاجلهّبهّیکتّ

ّبهّ چهلّروزّدچارّزیلّییرزهّیّمشاد،ّعادمّوّخادص 

ّدوّجاناّشاجک؛ّ ّدز خاجۀّیاالجاّهنامّیّمآورجکّتاّعلتّرد

وّدرّطلبّ دستّ یّمدهکّدهّزیلیّگرسنهّ دوّتاضلحّ

دیّدهّآنّیقمهّردّفروّبرد،ّ یقمّهدیّبزرگّدستّوّبهّینر 

شماّردحتّخادهلکّشک.ّدرّآنّروزهایّپردیهره،ّیاالجاّ

برّدثرّبلماریّضعلفّوّضعلّفترّّشکّوّتالشّپزشکانّ

بهّجانمّنرسیکّوّسردجنامّدرّروزّنکشنبّهدیّجانّبهّ

جاجانّتسللمّّدردّوّشهریّردّبهّساگّخادّّنشاجک.ّدرّ

ّطبقه،ّ ّو ّگروه ّهر ّدز ّدثلری ّدجباه ّیاالجا ّجنازۀ ّتشیلع یردسم

ّآنینمّشردتّجستنکّ ّدزّهرّدنیّو دزّهرّیردمّوّیسلکّو

ّدوّیانّههاّدردجک. ّبرّفقکدن و

یثناِیّ دربارۀّ تأیالتمّ آودتارّعشق:ّ »هفتّ سام.ّ جقمل  

ّدستّ ّبحثم ّتاجر، ّیللم ّو ّذدرگا ّدیلرحسیی ّجاشتۀ یاالجا«،

برددشتّ طبقّ عشقّ کّ تنس  ناّ یرئمّ مّ
 
تنل هفتّ دزّ

ّهفتّ ّبه ّیعنایّخاد، ّسیر ّدر ّعاشق، ّمثنوی. ّدز جایسنکگان

ّمهانمّ شخصلتّدسردرآیلزّبریّمخاردّدهّفّمدیادقعّتنس 

شخصل تّ هفتّ دنیّ دزّ جایسنکگانّ هستنک.ّ عشقّ دزّ

ّآودتارّ ّآودتارّعشق«ّتعبلرّدردّهدجک. شگفّتدجگلزّبهّ»هفت

)avatar(ّدصطالحمّسنسکرنتّدستّدهّدرّدسطارّهشناسِمّ

ّرویّ ّبر ّیاجادیّآسماجم مِ
ّهلأتّیتنس  ّنا ک ّتنس  هنکیّبه

ّناّ ّیعادل ّجایسنکه، ّدو ّدنی ّتحللل ّدر ّیّمشاد. ّدطالق زیلی

»عشقّ جمادنِیّ چهرۀّ هفتّ هنکی،ّ آودتاِرّ هفتّ یشابهّ

»خللفۀّ عشق«،ّ »شاهّ عشق«،ّ »شحنۀّ »پلر«،ّ خاجم«،ّ

عشق«،ّ»جبردئللّعشق«،ّوّ»یطربّعشق«ّهستنکّدهّ

جقشّآجهاّبهّچایشّدشیکن،ّتصفله،ّآزیایش،ّهکدنتّوّ

ّدزّخکدوجکّ ّدو ّشناخت
ً
ّجهانتا ّو ّسایک دمکّبهّخادشناسم

ّدزّعایمّباالّبهّ ّدزّفرود ّدگرچهّپس مات، ّدنیّتنس  دست.

ّتنللاتّنکّحقلقتّ ّودقع ّدر ّیّمشاجک، ّظاهر هفتّچهره

ّوّ ّتفکرّصافله، ّدر ّعشق ّدنی ّهستنک. ّ»عشق«، ّنعنم ودحک،

ّخکدّ ّو ّخکد ّهمان ّعشق ّدست: ّنکم ّخکد ّبا ّیاالجا،
ً
خصاصا

ّدزّ ّیرحله ّعایّمترنی ّدر ّعاشقّسایک ّو ّدست، ّعشق همان

خادّ دهّ آجناّ نعنمّ خاد،ّ دستعالئمّ وّ روحاجمّ سیرّ

ّیّمشاد. ّفنا ّ)=خکد( ّدرّعشق ّیّمدنک، ّزدنل ّرد خایشتنش

ّدزّ جقمل  چهمۀم. »شعرّیاالجاّدرُّیلتقایّزبانّوّیاسیقم«،

تالشّ دربارۀّ دستّ تحقلقمّ صکدقت،ّ رتبانّ
َ
دیلرد

ّدهّحاصلّ ّیاسیقم ّو ّزبان ّدز ّتلفلقم ّدرّخلق نی جالّلدیک 

آنّدبزدریّدستّبسیارّیتعایمّبردیّبلانّ»حقلقتّغانم«ّ

ّآنکّوّزبانّیعمالّ )Absolute Truth(ّدهّبهّوصفّدرجمم

ّدستثنانمّ ّدنیّتلفلق ّدوج ّدست. ّآنّعاجز ّدزّبلان وّیرسام

وّ پرطنلیّ سرودهایّ یّمدنک:ّ بروزّ یاالجاّ غزیلاتّ درّ

سماعّ درّ همّ دهّ هلناّندجگلزیّ یاسیقانمّ تحرداتّ

دیردجمّ یاسیقمّ دقسامّ دنگرّ دجردهایّ درّ همّ صافلاجهّ

داربردّددرد.ّدرستّدستّدهّوزنّدرّشعرّفارسمّخادّ

ّعروضمّ ّوزن ّدرغزیلاتّیاالجا ّدیا ّددرد، دساسّیاسیقانم

ّیازونّ ّدالم ّحک  ّدز ّده ّیّمدنک ّپلکد ّدلفلتّیاسیقانم چنان

ّبهّ»یاسیقمّشاعردجه«ّناّ»یاسیقمّینظام«ّ دریّمگذردّو

ّدیوان  ّدر ّعروضم ّجایعمال ّدوزدن ّدز ّبسیاری ّیّمشاد. بکل

ّگردد.ّ ّددد ّآن ّحق ّتا ّخادجکّهشاد ّآهنگلی ّیحنم ّبا ّبانک شمس

یعنای،ّ شیفتگِمّ وّ شارّ دزّ آدنکهّ یاالجایّ بّهعالوه،ّ

ّبردیّدستفادهّدرّینایسّسماعّ
ً
غزیلاتّخادّردّعمایا

شباجهّیّمسرودّهدست.ّهنگایمّدهّدنیّسرودّههایّیبریزّ

ّپانکابمّوّ ّجمّو ّجادیّدفّو ّبا دزّهلناجاتّروحمّشاعر

دسّتدفشاجمّصافلانّهمردهّیّمشکه،ّحالّوّوجکیّبهّ

دهلّسلاکّدستّیّمدددهّدهّآجانّیّمتادنستّهدجکّآجچهّردّ

ّدرکّدننک.ّ ّ»یعاجم«ّخادجکهّیّمشاد، ّدصطالحّصافله در



8۶

نقد و
بررسی

مّ
یّدلادج

ن نکدیک 
ی

م
لوم ۀلج

ور  جا
ج

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ّوّ ّزبان ّجیست. ّدیقاء ّقابل ّیرسام ّزبان ّبهّدمک ّیعاجم دنی

یاسیقمّدوّجظامّنشاجّهشناختّمدجکّدهّهرّنکّبّهتنهانمّ

ّآجهاّ ّتردلب ّجیستنک؛ ّآنّوجکّوّحالّیطلاب ّبهّخلق قادر

ّدزّ
ً
درّغزلّیاالجاّبلاّندننکۀّیعناهانمّدستّدهّیعماال

ّبرجمّمآنک. ّبّهتنهانم ّجظام ّدنیّدو ّدز ّنک عهکۀّهلچ

جقمل  پنوم.ّ»آنّسناّجاِّدشّ"سنانم"ّشرحّدرد/ّنافتّ

دزّسنانمّ بیتمّ آنّفرنک:ّدشِفّریزّ فردنَّتّزّ"عطار"ّ

بّهدمکّآثارّیاالجاّوّشرحّیعنایّبیتمّدزّیاالجاّبّهدمِکّ

ّدزّعطار«،ّجاشتۀّّساسانّزجکّیقکمّوّیهکیّ ّدو جقلّقاِل

قاجهّوّجذدبمّدستّدرّدشفّ
 
جارنان،ّّدنکّوّداوّیحق

ّدنگریّ ّبیتّیبهم ّسنانمّغزجایّو ّدز ّیعم اگاجه یعنایّبیتم

ّدستقصایّ ّبا ّدنیّدشفّیعنانمّرد
ْ
ّجایسنکگان دزّخادّیاالجا.

ّوّ ّدشعارّسنانم ی، ّتاّحک  ّو، ّیاالجا ّآثارّخاد ّدر دروّنیتنم

عطارّجیشاباریّدجنامّددده،ّوّقردئّتهانمّدزّدنیّدبلاتّ

ّدزّ ّهتر ّیاج  ّبرتر، ّجه ّدگر ّرد، ّآن ّدددّهدجکّده ّدست ّبه پلچلکه

قردئّتهایّدنگردنّددنستّهدجک.ّ

ّدوّ ّدیم ّدر ّ»صافلان ّدست: ّبیتّسنانم ّدنی ا ّیعم  دویلی

ّجارنانّ ّو ّیقکم ّزجک ّدننک«. ّعنکباتانّیگسّقکنک ّدننک/ علک

پسّدزّجقلّوّجقکّبرددشّتها،ّدستکالالتّوّحکّسهایّ

ّعلک«ّ ّ»دو ّیعنای ّدربارۀ ّفروزدجفر ّجلکلسیّّو یختلفّدیثال

ّگاشتّخشّکدرده(ّ ّ)قریه، ّقکنک ّو ّیناسبتّعنکبات ّدننکه و

ّجایّجایّدشعارّ ّبه ّدستناد ّبا ّدولّچیست، ّیضمانّیصردع با

ّیتمانلنکّ ّدنیّتفسیر ّبه ّبیتّسنانم، ّبعِک ّو ّدبلاتّقبل ّو یاالجا

دهّیرددّحکلمّغزجایّیقایسۀّدساجمّدستّدهّدزّخادنّ

غلبّغذدیّیعنایّدرنافتّیّمدننکّباّّآجهانمّدهّغذدیّ

ّ)قکنک(ّ ّردّخشک ّآن ّو ّیّمآورجک ّبهّچنگ ّدجلا ّدنی ّدر ّرد خاد

ّتارهایّ ّددم ّبه یّمدنک؛ّهمچانّعنکباتاجمّدهّیگسّهاّرد

تنلکۀّخادّیّمدجکدزجکّوّبردیّیصرفّآتمّجگهّیّمددرجک.ّ

زیاجمّسایِکّردهّحقّقابلّگرفتِیّچنانّغذدیّروحّنا،ّ

بّهقالّیاالجا،ّ»یقمّههایّردز«ّیّمشادّدهّدرّدوّ»تبکنلّ

یزدج«ّرخّدهکّو،ّبهّیعنانم،ّبازّیتایکّشادّتاّشایستۀّ

»رزقّجکنک«ّشاد.

ّیثنایّدستّ ّبیِت ّدنی ّجا در ّو ّعطمۀ ّدلمۀ ّدو یعم ایّدوم

)دفتر۶،ّب۶۲۵ّ(:ّ

دزو شــکّ دآگــهّ ــارّ
 
عط هــرّ عقــلّ

جا آبّ ــکرّ دجـ رنــخــتّ ردّ طبلّههاّ

ّتردنکی،ّ ّهلچ ّبم ّدستّده ّدساجم ّبر ّیقایه ّجگارجکگان دیردد

ناّباّحکسّقرنبّبهّنقلی،ّ»عطار«ّردّدشارهّبهّعطارّ

ّآالتّعطاریّ ّدزّتمایمّداالهاّو جیشاباریّددنستّهدجکّده

ّردّ ّ»جا« ّیفظ ّجمادنی ّجقش ّدیشان ّدنگر ّدزّسای ّبرنک؛ دل

ّدستّدهّدلماتّ ّدنیّبیتّنشانّیّمدهنک.ّدرست جلزّدر

ّقصۀّ ّو ّدو ّجیشابار،ّشغل ّدسمّحکلم ّآور ّناد ّوّطبله، عطار

ّتصافّ ّبه ّوی ّآوردن ّروی ّو ّددونّهفروشم ّددان ّدردن رها

دست؛ّدنیّجلزّقابلّدجکارّجیستّدهّیاالجاّسختّتحتّ

تأثلرّعطارّبادّهدست.ّیعّذیکّجایسنکگان،ّضمیّتأنلکّ

ّ مل تّ)ناّخاص 
َ
دنیّجظرّدهّحضارّصفِتّ»هر«ّیعنایَّعل

ّدلمۀّ ّتکردر ّده ّباورجک ّدنی ّبر ّیّمگلرد، ّعطار ّیفِظ ّدز ّرد بادن(

ّیاالجاّ ّجظر ّیارد ّیعنای ّیذدار، ّبیت ّدز ّبعک ّبیت ّدر »جا«

ترکّددۀّعطاریّ وّ جیشاباریّ دزعطارّ فردترّ بسیارّ ردّ

ّدست: ّدنی ّبعک ّبیت یّمبرد.

دبـک تـاّ جلابـمّ بـرّ جـاّ دزنـیّ روّ
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ّدستّ ّعشق ّبحر ّجا، ّدز ّیردد ّده ّرد ّجلکلسی ّجظر جایسنکگان

تّتکردرّ
 
تأنلکّیمّدننک،ّدیاّچانّدزّردبطۀّدوّبیتّوّعل

ّدوّ ّداتاه ّدشارۀ ّجمّمگانک، ّیتادیمّسخنم ّبیت ّدو ّدر »جا«

ّدافمّجمّمددجنک.ّآجها،ّپسّدزّجقلّآردءّیفسردنّ
ً
ردّظاهرد

یّ ّسک  ّجماد ّ»جا« ّده ّیّمددجنک ّهتر ّیاج  ّرد ّجظر ّدنی یختلف،

ّ»جا«ّ ّدنگر، ّتعبلر ّبه دستّیلانّعایمّغلبّوّعایمّیادی.

بّهیثابۀّشکافمّدستّیلانّسایک/ّعاشقّوّخکدوجک،ّوّ

زیاجمّدنیّشکافّبهّهمّیّمآنکّدهّعاشقّدرّیعشاقّ

ّجایسنکگانّ ّچانّدوّدبکیّشاد. ّدوّنکمّو ّبا ّو ّیستحلل، )خکد(

یؤنِکّدنیّتفسیرّردّغزیمّدزّشیخّعطارّیّمددجنک،ّدهّبهّ

ّدیتفاتّددشتّهدست؛ّغزیمّپرّریزّوّ ّبکدن ّآجان،ّیاالجا جظر

ّدست: ّآنّچنلی ردزّدهّیطلع

دردم بناّ بتخاجهّ دهّ دیرننهّ گبرّ آنّ ینمّ

شکمّبرّبامّبتخاجهّدرّدنیّعایمّجکدّدردم

ّوّ ّدنیّغزلّگزدرشّسمبایلک ّدزّشارحان، ّبعضم ّدعتقاد به

ّفناّشکنّ ّو ّیطلق ّدمال ّینزل ّبه ّعطار ّدزّسیر ّدست جمادننم
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ّدزیم. ّیعشاق در

دزّ شعر«،ّ درّ یاالجاّ هننارشکِیّ »فلسفۀّ ششم.ّ جقمل  

ّدستّدرّریشّههایّتارنخمّ ّبحثم علّمدصغرّسی کغردب،

ّ
ً
ّیقایهّظاهرد ّدنی ّجگارش ّدجگلزۀ ّیاالجا. سن ّتشکنمّشعری

ّردّ ّیاالجا ّده ّغربّمهاست ّدز ّبسیاری ّجادرست ّتصار رفع

ّیحکودۀّ ّخارجّدز ّبرخمّّـ ّباور ّحتمّـّبه ّیعتکلّّو یسلماجم

ّدسالمّیّمددجنک.ّ ضادبطّوّشعائرّسفتّوّسخت

درّ آجچهّ دهّ دستّ ودقعلتّ دنیّ بلانّ جایسنکهّ سعمّ

ّیعتقکدتّ ّدننمّو ّسنیّپذیرفتّهشکۀ دشعارّجالّلدیکنیّضک 

ّبلکهّ ّنشکه، ّشروع ّیاالجا ّبا ّشکه، م
 
ّتلق ّدسالم خکشّهجاپذیر

ّیاالجا،ّ ّپیشّدز ّدستّده، ّسایه ّسابقّهدیّچنکصک ّبه یسباق

ّهمّ ّجمادننم ّزبان ّرسیکّهباد. ّدوج ّبه ّعطار ّو ّسنانم ّآثار در

ّبرخاستهّدزّهملیّسن تّ
ً
دهّیاالجاّبهّدارّیّمگلردّدساسا

طاالجمّدست.ّدرّدنیّزباِنّآدنکهّدزّدستعاردتّوّدنگرّ

داربردهایّینازی،ّبّهینظارّبلانّیعتقکدتّوّیعناناتّ

ّدنمان/ّ ّدزّدوگاجّههایّیرسامّیاجنک حقلقمّدنی،ّبسیاری

آّنجهاجم،ّحالل/ّ دنّیجهاجم/ّ بّتپرستم،ّ دفر،ّتاحلک/ّ

ّ
ً
ّظاهرد ّبّهدصطالح، ّوّشاعر، ّیّمرود ّبلی ّدز ّدننها ّوّجز حردم

دزّخطاطّقریزّتناوزّیّمدنک،ّبهّقسممّدهّجاآشناناِنّ

وددِیّطرنقتّوّبّمخبردنّدزّزبانّخاصّدیثالّیاالجا،ّدوّ

دباحهّوّ بهّ دزّدرگذشتش(ّ )چهّدرّزیانّحلاتّچهّپسّ ردّ

الدبایّمگریّیت همّدردّهدجک.ّ

جماننکگانّشاخصّدنیّجاعّهننارشکنمّدرّتارنخ،ّ

ّبخشّ ّجایسنکه ّدستّده ّدنی ّبادّهدجک. ّقلنکری ّآنلی پلرودن

دعظمّیقایۀّخادّردّبهّیعرفمّجنبشّقلنکریّوّروجکّآنّ

دزّشروعّتاّعصرّیاالجاّدختصاصّیّمدهک.ّویّعلتّ

ّعارفانّ ّدنگر ّیتفاوتّدز ّغرب، ّدر ّبّهویژه ّرد، ّیاالجا دننکه

ّیّمددجنک،ّ ّدسالم ّدز ّآیلزی ّیکدرد ّو ّیعتکل ّرودنت ّجماننکۀّ و

ّدساسّ ّبّهعنادنّیکدرّخلقتّو ّبهّفلسفۀّعشق، دعتقادّوی

ّدنیّفلسفه،ّ ّنکّزجکگمّسایم،ّیّمددجک.ّطبق ّدر همهّچلز

عاشقاجمّ ّ
ْ
رستگاردن وّ دستّ عشقّ همهّ خادّ خکدوجکّ

ّدنیّعشقّغرقهّیّمشاجک.ّخکدوجکّهمّ ّبحر هستنکّدهّدر

ّآنّ ّدستّوّهمّیعشاقّوّوقتمّدهّسایِکّعاشقّدر عشق

ّخکدیّ ّبّهجای ّدسّده ّآن ّیّمشاجک. ّنکم ّسه ّهر ّشک، فاجم

ّجظرّیاالجا،ّزدئرّ ّبه ّباشک، ّبنایّدعبه دعبهّیقصادشّفقط

سنگّوّچابّدستّجهّزدئرّخکدیّدعبه.ّیاالجاّخطابّ

ّبّهطعنهّیّمگانک: ّدستّده بهّچنلیّزدئردجم

بگفتلک نشاّنهاشّ دستّ یطلفّ خاجهّ آنّ

بنمانلک نشاجمّ خاجهّ آنّ خــادجــۀّ دزّ

دل وکت  جنبم

ّبریّمخارنم: ّعبارتّزیر ّبه ّیقایه، 164ّ • درّصفحۀ

As Rumi states, Sana’i was his ears and Attar his eyes.

ّدنیّجملهّردّیشخصّجکردّهدست.ّیعّهذد،ّ جایسنکهّینبع

ّروح/ ّ»عطار ّبیتّیعروِف ّبه ّدو ّدشارۀ ّده ّددرد ّزناد دحتمال

رویّبادّوّسنانمّدوّچشمّدو/ّیاّدزّپمّسنانمّوّعطارّ

آیکنم«ّ)درّرودنتّجایسنکهّ»گاش«ّبّهجایّروح/ّرویّدنکهّ

یّمشادّدهّشاذّدست(.ّیطلبّقابلّذدرّدنیّدستّدهّبیتّ

یذدارّدرّیلانّدشعارّیاالجاّنافتّجمّمشاد،ّدیاّرودنتّ

ویک،ّ دزّغزیلاتّسلطانّ آنّدرّنکمّ دزّ نزدنکمّ بسیارّ

ّآیکّهدست: فرزجکّیاالجا،

ّدل ــم ّدوّچش ــنانم ّوّس ــاد ّب ّروح ــار عط

آیــکنــمّ ــارّ ــط ع وّ ســنــانــمّ قبلۀّ ــاّ ی

ّتصحلحّهمانم،ّص۲4۰( )دیوان سلطان ولد،

دستادّهمانم،ّزیرّهمانّصفحه،ّشکلّیضباطّدرّنسخّ

دنگرّدیوانّردّچنلیّبهّدستّدددّهدست:ّ»عطارّبادّجانّ

وّسنانمّدلّجهان«،ّوّ»عطارّروحّبادّوّسنانمّدوّچشمّ

ّضملرّیلکمّ
ِ
ّدرّترجمۀّدجگلیسمّبیت،ّیرجع

ً
دو«.ّضمنا

ّبّهعالوه،ّ ّدرستّجمّمجمانک. ّده ّباشک ّیاالجا ّبانک
ً
ّقاعکتا his

آیکنم«ّدرستّ چناجچهّضبطّ»یاّقبلۀّسنانمّوّعطارّ

باشک،ّقضل هّباّآجچهّدزّجقلّضبطّیشهارّدنیّبیتّدرددهّ

بهّ بیشترّ زیردّ ددشت،ّ خادهکّ فاحشّ تفاوتمّ یّمشاد،ّ

ّتمنلکّ ّتا ّیّمیاجک ّهمفکردنش( ّ)و ّخاد ّدز ّویک ستایشّسلطان

دزّسنانمّوّعطار.

• دلمۀّ»بار«ّدرّصفحۀ180ّّبهpermissionّّوّدرّصفحۀّ

ودژۀّ بهّ آجکهّ بکونّ ترجمهّشکّهدست،ّ ّaudience بهّ ّ181

ّ»درنابار«ّ ّیارد ّدو ّهر ّدر ّشاد. ّتاجه ّ»بار« ّپیشّدز »درنا«

ّ،
ً
ّیثال ّ)چناجکه، ّ»دجازه« ّجه ّدست، ّدرنا ّدردجۀ ّو بّهیعنایّساحل

ّدست: ّآنّچنلی ّدجگلیسِم ّبرگرددن ّو ّبیت ّدصل در»باِرعام «(.



88

نقد و
بررسی

مّ
یّدلادج

ن نکدیک 
ی

م
لوم ۀلج

ور  جا
ج

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

بــار درنــاّ بــهّ ردّ جــایّ دُرّ یــرِدّ

ــزدر دف ــایّ پ همیشهّ ددنّ ســرّ وّ ــانّ ج

When the ocean grants him permission, the seeker 
of the pearl 

Should always use his soul and head as footwear.

ّدشتباهّ ّدول ّتمایمّیصردع ّنشکه، ّدرستّفهم )چانّیعنایّ»درنابار«

ّدست: ّزیر ّبیت ّبرگرددن ّدوم ّیارد فهملکهّشکّهدست(.

ّرده ــی ّدن ّدر ــم ّبین ــم ــرتّبس ــیّحل ّدن در

فــارغ ــارّ بـ ــاّ ــ درن زّ وّ دــشــتــمّ زّ

Perplexed, you will see many on this road 
Without care for the boat and the sea’s granting 

audience.

ّیختلّشکّهدست(. ّدوم ّیصرع ّدر ّجظر ّیارد )بیشتِریعنای

ّدرناّ ّدردجۀ ّیعادل ّ»درنابار« ّقصلکۀّسعکی ّدو ّدر الدقل

ّرفتّهدست: ّدار ّبه ّعربم،ّشاطم( )در

ّیلغ ّدز ّبـاردن ّو ّآَرد( /(ّ ّآنک ّسـنگّبرون ّدز چشـمه ّّ ـ

بار ــاّ درن دزّ دُرّ وّ جحلّ یگسّ دزّ دجگبلیّ

ــقّّّّّ ّعش ــم ّیعاج ّدر ــروز ّدی ــا ّت ــع ّطب ــر ّبح ز ّّ ـ

بار ــاّ درن بهّ رودّ یمّ دُرّ سفلنۀّ همهّ

لّ ّیفص  ّیعرفم ّموالنا رومی، ّینلۀ ّبخش ّپانان بخش آخر.

ّنصاب مولوی: گزیده های  ّدزّدتاب ّدست ّجقکّویردیشم و

دزّ تعللقاتّ وّ تحشیهّ تصحلح،ّ َروی،ّ
َ
نق
َ
ا اسماعیل 

ّنصاب مولویّ .)1394ّ ّحکمت، ّ)تهردن: ّدسفنکنار یحمادرضا

تأیلفّ مثنوی،ّ دزّ دستّ درجمنکیّ یاضاعِمّ ینتخبّ

بهّ یشهارّ ۱۰4۱ق(ّ )د.ّ دجقرویّ دسماعللّ رساّخدیکنیّ

ّدرّودپسییّسالّ ّدجقروی ّدنیّگزنکهّرد »حضرتّشارح«.

سهّ درّ دفنکی،ّ نحلمّ شیخّ بّهدرخادستّ خاد،ّ حلاتّ

ّدننهاست:ّ ّبّهترتیب ّقسم ّسه ّعناونی ّتأیلفّفریاد. »قسم«

وّ یعرفتّ »ددبّ وّ »ددبّشرنعت«،ّ »ددبّطرنقت«،ّ

حقلقت«.ّهرّنکّدزّدنیّسهّقسمّبهّدهّ»باب«ّبخشّ

ّپرددختهّشکهّوّ ّبهّیاضاعّخاصم ّنک یّمشادّدهّدرّهر

ّمثنوی گلچلیّ ّسردسر ّدز ّیاضاع، ّآن ّبه ّیرباط ّچنک، دبلاتم

بهّدهّ دزّقسمّساْمّخادّ وّعرضهّشکّهدست.ّهرّبابّ

ّآغازّوّباّ»تاحلک«ّ »درجه«ّتقسیمّیّمشادّدهّباّ»نقظه«

ّینقاالتمّ ّقرآن، ّدز ّآناتم ّبا ّبابّرد ّدجقرویّهر ّیّمنابک. پانان

ّبابّ ّآن ّباّیاضاع ّدقادلّیشانخّصافله،ّده ّدحادنثّو دز

یناسبتّددرد،ّشروعّیّمدنکّوّباّدشعاریّدزّیثنایّبهّ

ّتاجر(ّ ّو ّ)ذدرگا ّبررسم ّو ّجقک ّدنی ّجایسنکگان ّیّمبرد. پانان

دزّ دیّ پارهّ دسفنکنار،ّ دارّ دزّ بسیارّ تحسییّ ضمیّ

ّنادآورّشکّهدجک. ّآنّرد داستّمهای




