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هشتملنیجلکیدزیینلۀییاالجایرویم،یبایبیشیدزی کیسالیتأخلر،ی

دریدود لیدسفنکیاهی1396یینتشریشک.ید نیجلکیشایلی6ییقایه،ی

ترجمۀیدویغزلیدزیدیوان شمس ویشماریییعّرفمیویجقکیدتابی

،یسهییقایۀیآنیوییعرفمیچنکیدتابی
ً
دستیویبهیبردِت،ییخصاصا

دربابی بردیی درزجکهیدیی بسیاری ینبعی یاالجاپژوهم،ی عرصۀی دری

یبهیزجکگم،یآثاریوی
ً
تحقلقیدست.ید نینشر ۀیدرجمنک،یدهیینحصرد

دجکیشهیهاییجاللیدیک نییحمکیوییکتبیوییلردثیفکرییدوی

دری ـییفرهنگم،ی کمی علممیی جهادی دوی بهیهمتی ددرد،ی دختصاصی

نزد ِکی ددنشگاهیخاوری بر تاجلایوید گرییدری ددستِری ددنشگاهی

قبرس،یتایلکییمیشادیویدریهریجلک،یجتلنۀیتازهیتر نیپژوهشیهایی

گروهمییاالجاشناسیعایمیردیعرضهییمیدنک.یدرییزیر،یچکلکۀی

یاجزییدزیبخشیهایییختلفیینلهیدردئهییمیشاد:

جقمل  اّلل. تحقلقمیدستییفصلییدزیرددر کیگریرسن1یدرییعرفمی

جگارۀیروییجلکیهملنیجلکیهشتم.یگریرسن،ییکیریبنلادیرویمی

دریددنشگاهیخاورییلاجۀیجلکاز اییقبرس،یدهیبهیتردمیعثماجمیوی

تردِمییعمالیدریدشاریتردلهیدحاطهیددرد،یبهییلردثیفرهنگمیوی

هنریییاالجا،یبهیویژهیجقاشم،ینَسخیخطمیویآددبیویرسامییرتبطی

باییایا ّهیویپلرودنیبرجستۀیردهییاالجایسختیعالقهییمیورزد.یویی

درییقایۀیخادیدطالعاتیز ادییدربارۀیچهرهیهایویصحنهیهایی

یشهادیدریتصایریروییجلکیبهیدستییمیدهک.یدریقسمتیباالیی

جگارهیتصایریالالییصطفمیدریطرفیچپیویتصایرییصطفمی

ه«(ی
ّ
تردم،ی»سک )دری بایدالهی فردیی دو،ی دناری دری و،ی دفنکیی علمی

یخصاِصییایا هید کهییمیشاد.یالالییصطفمی کمیدزیفریاجکهانی

جظایمیعصریعثماجمیبادیدهییأیاریجنگیبایقادییصفاییدریقفقازی

رفت.ی دوی همردهی وقا عیجگار،ی بهیعنادنی علم،ی یصطفمی وی شکی

یبایعنادنینصرت نامه 
ً
گزدرشیهایید نیقشانیدشمیردیوییبعکد

تأیلفیویعرضهیدرد.یدزیرو کددهایییهممیدهیدریردهیرفتنیبهی

قفقازیرخیددد،یویدجگلزۀیدصلمیخلقیجگارۀیروییجلکیشک،ییشّرفی

شکنیالالییصطفمیبهیتربتییاالجای)قبّۀیحضرت(یدریقاجلهیباد.ی

فریاجکهیبایدفا تیعثماجمیتصملمییمیگلردیبریسِریردهیخادیبهی

وی بزجکی تفألی یثنایی بهی درآجنای وی برودی یاالجای آردیگاهی ز ارتی

ییشکردشمیبهیقفقاز هیردیدزیروحییاالجایجا ایشاد.ی
ِ
سردجنام

دبلاتییاردیتفألی)دفتریچهارم،یدبلاتی3711یبهیبعک(یگزدرشیینظایمی

دستیدزید نکهیذودیقرجلنیبهیداهیقافییمیرودیویدزیآنییمیخادهکی

وی بگا ک.یالالییصطفمی دوی بردیی دربارۀیعظمتیخکدوجکی دهی

ـییسیاسمیزیانیدری وقا عیجگاریدویده،یبهیتبعلتیدزیروجکیدعتقادییی

آجاطایم،یذودیقرجلنیردیهمانیدسکنکرییقکوجمیتصارییمیدردجک،ی

میدردجک،ی
ّ
آنیدبلاتیردینشانیپلروزییدرییشکردشمیبهیقفقازیتلق

همچنانیدهیدسکنکریهمیدرییشکردشمیهایشیبهییشرقیزیلن،یبهی

فییاقتی
ّ
پلروزییهاییدرخشاجمیدستی افت.یآجهایدریطالیتاق

 جودالدین کیااوم

majdoddinkeyvani@ yahoo.com

جور  جالوم ۀلجم
)جرد هشتم، 2017م(

1. Roderick GRIERSON.
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خادیدریقاجله،یدری کمیدزییحلیهاییبرگزدرییسماعییایا هی

)سماحاجه(یجلزیحضاری افتنکیویبهیجادییجمیگاشیدددجک.یقسمتی

بهی آنیسماحاجهی دری ردی جگارهیرقصیدرویشانیچرخنکهی پا لنی

تصایریدشیکهیدست.یقبلیدزیگریرسن،ید نطاریتصارییمیشکیدهی

جگارۀییاردیبحث،ییصطفمیعلمیردینشانییمیدهکیدهینصرت نامه 

ردیتقک میالالییصطفمییمیدنک؛یویمیگریرسنیتصر حییمیدنکیدهی

وقتمید نیدتابیآیادهیشکیدهیالالییصطفمید گریفاتیدردهیباد،ی

ویدضافهییمیدنکیدهیدتابمیدهیدریدستیالالییصطفمیدستیبا کی

نسخهیدییدزییثناییباشک.ی

شناساجکنی دری بسیاریی یطایبی یناسبت،ی بهی گریرسن،ی

شخصلتیهاییدصلمیجگاره،ی»سماحاجه«هاییعصریعثماجم،ی

وی دسایمی وی یایایی دردویشی دیبسۀی وی عارفاجهی رقصیهایی

دصطالحاتیآجهایدریزبانیتردم،یسادبقیتفألیزدنینزدیبعضمیدقادمی

پیشیدزیعهکییاالجای)یاجنکیتفألیزدنیبهیدشعاریُهمر،یویرژ ل،یویدسفاری

دتابییقکسییاجنکیییزدیلریددود،یِسفرییپلایبردن،یویدجاجلل(یبلانییمیدنک.

سپهساالری تصایری دهی دستی د نی گریرسنی پا اجمی سخنی

عثماجمیویینشمییخصاصیدویدهیبهیز ارتیقبۀیسبزییاالجای

یمیروجک،یدزیتربتیدویدطملنانیخاطریویقاتیقلبینسبتیبهیتافلقی

دریجنگیپلکدییمیدننکیویدریینلسیسماعییایا انیدحساسی

وجکیوینشاطیروحمیبهیآجانیدستییمیدهک،یهمهیبلاجگرییقامیوی

ینزیتییاالجایدرییلانیجخبگانیعثماجمیدست.

»یاالجایرویم،ی عنادنی بای یائیس1،ی فرجکللنی جاشتۀی دلم.ی جقمل  

جخستلنییایا انیویجگاهییجنسیّتم:یبحثمییقکیاتمیدریتحلللی

د کگاهییاالجاینسبتیبهیزجان«،یتحقلقمیدستییبساطیویجایعی

دربارۀیجحاۀیبرخاردییاالجایبایزنیویدجعکاسیآنیدریآثاریوی.ی

یائیسیبحثیخادیردیبایجقکیدتابیبسیاریپرفروشیکیمیا خاتون: 

داستانی از شبستان موالنایجاشتۀیسعلکۀیقکسی)عضایهلأتییکیرۀی

ی
ً
د نیریاِنیظاهرد آغازییمیدنکیوییمیگا کی بنلادیخلر ۀی»یحک«(ی

تار خم،یبهیرغمییافقلتیدستثنا میدشی)29یچاپیتایتار خی2015(،یی

ترجمۀیآنیبهیتردمیویدجگلیسم،یویبایوجادیددعایییؤیفییبنمیبری

یحققاجهیبادنیآن،یدعتباریتار خمیقابلیدعتنا میجکدرد.یبهیجظری

یائیس،یتأدلکیخاجمیقکسیبرید نکهیدتابشییبتنمیبریپژوهشیهایی

یدویبهیبازدر ابمیبردییدتابیبادهی
ِ
گستردهیدییبادهیدزیسریجلازییبرم

،یویحلقۀیدستاددنیویپلرودنی
ً
دست.یدزیآجنایدهیجگاهیصافلهیعمایا

،یجگاهمییرددجهیبادهیویبایهملنیجگاهیبهی
ً
نزد کییاالجایخصاصا

ـییدهی دجلا،یبهید نیویبهییسلکیصافلاجهییمیجگریستهیدجک،یقکسی

یجهیقبلیویجهیبعکیدزیجگارشیدلملایخاتان،یدثرییینتشریجکردهی
ً
ظاهرد

دستییـیتالشییمیدنکید نیجگاهییرددجهیردییعکاسیدنک.یقهریانی

دفساجهیدییقکس،یدلملایخاتان،یجگاهیتازهیدییردیعرضهییمیدنکیویدزی

جقطۀیجظری کیینتقکیجگاهمیبهیگذشتهییمیدفکنکیویباییحنیدجتقادیی

یال ممییشا خیصافمیردییتهمییمیدنکیدهیدرییاجعیشکنیدزیتحقِقی

آرزوهاییدلملایو،یفردیتردزیآن،یدرید نادیجابردبرییسیستماتلکیبری

یزجانیدستیددشتهیدجک.
ّ
ضک

ریانیکیمیا خاتون دمابیشیرفتاریچهرۀیجایاِریدسطارهیگاجهیوی

یظهرییعنا تیدیردجم،ی عنمیجاللیدیک نیبلخم،یردیزیریسؤدلی

گزدرشیهایی دزی خالصهیدیی ذدری دزی پسی یائیس،ی یمیبرد.ی

دفساجهییاجنکیسعلکۀیقکسیدزییادضعییاالجا،یشمسیتبریز،یوی

ی
ً
دلملایخاتانینسبتیبهیهم،یرقابتیشمسیویعالءدیک نیی)دحتماال

پسریدّوِلییاالجا(یبریسِریدلملا،یویرفتاریحّساسیتیویحسادتیبردجگلزی

عالءدیک نیبایشمسیدهیباعثیخشمیگرفتنیوییبهیهمسریجادنی

خادیشکهیدست،یتصر حییمیدنکیدهیشادهکیتار خمیدربابی

زجکگمیدلملایخاتانیبهیقکرییدجککیدستیدهییایردیبهیوساسهی

یمیدجکدزدیدهیبردییدویفقطییاهلّتیویجایمیجماد نییقائلیشا م.ی

یعیذیک،یقکسییکعمیدستیدهیدوی»پلکریجادنیدلملایخاتانیردی

دزیالبهیالییدوردقیپاسیکهیویفردیاشیشکۀیتار خیدزیپِسیقرونیوی

میآدرسییحلیها میردیهمی
ّ
دعصار«یبلرونیدشیکهیدست.یدویحت

دهیرویید نیدوردقیپاسیکهیداریدرده،یدددهیدست:یدتابخاجۀییلمی

]دریتهردن[یویدتابخاجۀیگنجیبخشی]دریدسالمیآبادیپادستان[؛یحالیآجکهی

وجادیهلچیینبعیچاپینشکهیدییردجعیبهیشمسیتبریزییویدلملای

خاتانیدرید نیدوییحلیگزدرشینشکهیدست.

گامیبعکیییائیس،یپسیدزیبلانید نییالحظاتییقکیاتم،ی

تالشیبردییبازسازییتار خیزجکگمییاالجایویحلقۀییر کدنیوی

آنیحلقه،یوی یویدرجۀیحضاریزجانیدری دو،یجا گاهی دصحابی

شناختییاضعییاالجایدریقبالیجقشیزنیدست.یبردییورودیبهید نی

یرحلهیویردگلرییینابعیرود ات،ییائیسیینظاریددشتِنیتار خی

یرگیدویزنییهمیدریخاجکدنییاالجایردیسادینکییمیددجک:ی کمیِدّردی

خاتانی)د.ی691ق(،یهمسریدومییاالجا،یوید گریییلکیخاتانی)د.ی

وی رود اتی بعضمی زیردی دّردیخاتان؛ی دزی یاالجای دختری 705ق(،ی 1. Franklin LEWIS.
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دوی حلقۀی وی یایایی بهی یرباطی رو کددهایی دربابی حکا اتی

ییکتیهایپیشیدزی
ً
ینسابیبهیزجانیخاجکدنییایاییدستیویدحتماال

قلییحافلیآنیزجان،یوی
ُ
آجکهیبهیدستیدیثالیدحمکیدفالدمیبرسک،یج

دزیجملهیدویخاتانیجایبرده،یبادهیدست.

یائیس،یدریدددیۀییقایۀیخاد،یبهیبررسمییاشکافاجۀیرود اتی

ویدشاردتیینکرجیدریمثنوی،یفیه ما فیه،یمکتوبات موالنا،یوی

دفالدم،ی العارفیِن  مناقب  رسالۀ سپهساالر،ی قبللی دزی آثاریی

ابتدانامۀ سلطانیویک،یویمقاالت شمس یمیپرددزد.یدویتالشی

یمیدنکیوزنیویدعتباریهریقصهیویرود تیردیباییقایسهیبایرود اتی

یشابهیآنیدریچنکیینبعیویدرییتنیتار خمیآنیبسننک،یبلکهی

یویثملنیدردنیهایبتادجکیبهیینشاجهیهای
ّ
بهیدجبالید نییقایسهیهایویغث

ی
ً
ویدشارهیهاییقابلیدطملنانیترییدستیبلابکیده،یگریچهییزویا

ددردییدرزشیتار خمییطلابیجیستنک،یالدقلیدمتریخلالیپرددزدجهی

ویریانیگاجهییباشنک.یخطریدتابیها میدهیبمیهلچیحسابیوی

دتابمیبریدساسیرود اتیویحکا اتیخلایمیویبکونیپشتادجۀی

یرجعی خادی د نهای دهی دستی د نی جگارشی افتهیدجک،ی تار خمی

یاضاعاتی دری دهی یمیشاجکی د گریی بمیدساسی جاشتهیهایی

یشابهمیتأیلفییمیشاجک.یگردیشیغایب،یحتمیدرییلانیشماریی

یحققاجهی تصحلحاتی بردبِری دری دهی دستی د نی یحققان،ی دزی

یقاویتینشانیدهنکیویهمچنانیبهیدطالعاتمیپا بنکیویدیخاشی

بماجنکیدهیبطالنیآجهایثابتیشکهیدست.

م،یبایعنادنی»سلسلهییردتبی
ّ
جقمل  سام.یجاشتۀیساسانیزجکییقک

جمادهاییعشقیجنسمیدریعرفانیبهاءدیک نیویکی)د.ی628یق(یوی

یهنکو1«،یبهیتعر فیویتشر حی
ِ
پلاجکیدحتمایِمیآنیبهیشیادیلنگام

عشقمییمیپرددزدیدهیدریدتابیمعارف بهاء ولد یطرحیشکهیدست:ی

ییعنا می
ً
عشقمیدهیسلطانیویکیآنیردی»شهات«ییمیخادجکیوییعماال

یثبتیبردییآنیقائلیدست،یدریحایمیدهیدریدتبیعرفاجمیویجلزیدری

ییللیجنسمیدزییحاظیروحمیویردجگریویدزی
ً
تیدسالیمیغایبا

ّ
سن

میشکهیویآیازهیهاییدخالقمیویدحکامی
ّ
جظریدخالقمیز اجباریتلق

فقهمیویحقاقمیتمایِمیدد انییهمیجهانییردمیردیدزیتسللمیشکنی

جایی بنابرد ن،ی ددشتهیدجک.ی حذری بری جنسمی خادهشیهایی بهی

تعنبیدستیدهیمعارف بهاء ولد بهیجکرتیشهاتیردیخادری

یمیشمرد.یدریودقع،یدزی193یبارییدهیبهاءیویکیدزیشهاتیجامی

یهمهیجایبهیبُعکییثبتیآنیدشارهییمیدنک؛یحالیآجکهی
ً
یمیبرد،یتقر با

یدریتمایمی73ییاردیدزیداربردیدلمۀی
ً
فرزجکشیجاللیدیک ن،یتقر با

شهاتیدریمثنوی وی42یباریدریدیوان شمس،یآنیردیدریبافتمی

سرزنشیآیلزیطرحییمیدنک.ی

دیللیدصلمیبهاءیویکیبردییپرددختنیبهییفهامیشهاتیدزیینظریی

یثبتید نیدستیدهیسطحیدنسانیردیبهیحقلقتیدیهمیدرتقاءیدهکیوی

دزید نیرهگذریدویردیبهیدصلیویینشأیخادیبازگرددجک.یبنابرد ن،یبهاءی

ویکیشهاتی ایدیلالیدجلاییردیپیشییزهی ایِچِششیدبتکد میداینا می

عایمیقکسیصارتیخادهکی دری دهی تفسیرییمیدنکی  ایوصایمی

گرفت.ییطابِقیجظامیدستعاردتی ایداربردهاییجماد نیبهاءیویکیدری

زیلنۀیعشقیشهادجمی)LoveیSexual(،یدزیپا لنیتر نیدرجۀیبشری،ی

یتشکللیدهنکۀیروح،یهمهیوی
ِ
 عنمیتِنیدنساجم،یتایباالتر نیسطاح

همهیبارید گریجذبیعایمیتر نیدیگاییدصلمی)Archetype(یخادی

دویلّه،یچلزییدستیدهی جماجۀی دیگاییدصلمی ای د نی یمیشاجک.ی

وی یلانیخکدوجکی دهی »عشقیبازی«یخادجکی جاعمی ردی آنی یمیتادنی

نزد کیتر نیدوستانیدو،یدویلاء،ی عنمیپلایبردنیویقکیسینیرخی

یمیدهک،یدهییظهریویجمادیآجهای»دنسانیدایل«یدست.

دریداربردهاییجماد نیبهاءیویک،ییفظی»یزه«یجقشمیدللکییوی

یبمیسابقهیدییددرد،یدهیتنهایدری
ً
بارییعنا میبسیاریسنگلنیویتقر با

جظامیفکرییویرو کردِیعرفاجمیدویقابلیفهمیدست.یبهیدعتقادیوی،ی

ردهیدنسانیبهیخکدی»ردهییزهیها«ست.ییزۀیخکدوجک،ی ای»یزۀییقامی

دصلم«یباالتر نیجاعییزهیدریسلاکیبهیساییدوست.یغا تیسفری

دری درجاتی تمایمی یزهیها«ست.ی »دمالی بهی دستلابمی یعنایی

سلسلهییردتبییزهیها،یبهیجظریبهاءیویک،یدزیطر قی»یعلّت«ید نادی

ویک،یچلزییجزی بهاءی طبقیسمباییسمیجساردجۀی دهی یمیشاد،ی

گاجهیدییدزییقاربتییتعایمیویجابی)Sublime(یجیست.ید نییعلّتی

بایخکد،یدزیدنسانییعمایمیگرفتهیتایدنسانیدایل،یبایودسطهیدیی

صارتییمیگلرد.یتنربۀیدنسانییعمایمیدزید نییعلّتیدزیردهی

یقاربتیبایهمسرشیتحققییمیپذیرد.یدرید نییرحلهیخکدوجکی

ثیدریمیآ ک.یدرجۀیبعکِییدزدودجیبای
ّ
ریوییؤج

ّ
خادیبهیشکلییذد

یعلّتی د نی ی
ً
جها تا دیای یمیپذیرد؛ی صارتی غلبی عایمی حقا قی

یبایخادیخکدوجکیرخییمیدهک.
ً
یستقلما

جایسنکۀید نییقایه،یبایتاجهیبهیسنخیجمادهایویدستعاردتمیدهی

بهاءیویکیبردییبلانیجظر ۀیخادیبهیدارییمیبرد،یشباهتیها مییلانی

طرزیتفکریوییویآ لنیهنکوئیسمییمیبینکیویجتلنهییمیگلردیدهیویی 1. Hindu Shivalingam.
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یتحتیتأثلریدیهلاتیویددتر نیجنسیّتیدریهنکوئیسمی
ً
دحتماال

)SexualityیHindu(یبادهیدست،یبهیویژهیدهیخادیدریجاها میدزی

گفتارهایشیتصر حییمیدنکیدهیبایآ لنیهنکوییقکدرییآشنا می

ددشتهیدست.یجایبیتریآجکهیبهاءیویکیدریبخشمیدزیسخنانش،ی

بالفاصلهیپسیدزذدریجامیدیهۀییلنگامی)قضلبیبزرگیتر نیدِودی)=ید ا(ی

درییعبکیساینات(یدربارۀیقّاتییردییپلایبریدسالمیبحثییمیدنک.

قبلیدزیقایۀیچهارمیبرگرددِنیچنکیبیتیعربمیدزییاالجای)کلیات 

تاسطی یلّمعی1013(ی وی فروزدجفر،یغزلیشمارۀی1780ی حی
َّ
شمس،ییصح

نسر نیدخترخاورییویدجتاجمید.ییم1یدرجیشکهیدست.ییطلعید نی

دویغزلیبهیترتیبید نهاست:

دیمــکدم دأسی ی
ً
لنــایحاِیــال

َ
عل دیّســاقمی قـــبِلی

َ
د

عام
ّ
دیط ی

ّ
دل ــردــادی

ْ
ودت لٍکی

ُ
خ دــأِسی ِینی اشربادی

َ
ف

)غزلی1780(

دگــریحر ــفیینمیپــسیبگایدــهیدوشیچــهیباد

باد؟ چهی یمیفروشی آنی اری وی دلی د نی یلانی

بک همیدستیدهیدخترخاورییوییمیدزیبیتیدومیبهیبعِکید نییلّمعی

ردیترجمهیدردهیدجک:

وی َنــاد یُــریی ــُهی
َّ
ج
َ
د جای

ُ
ک
ِّ
َســی ی

ُ
 ــت

َ
ک
َ
ف

ودی
ُ
دیفناِءی َــذ ــنی ِی ــقــاِءی ُبَلغی دیــبَ دِیــمی

جقمل  چهمۀم.یبایعنادنی»گریزیدزییرگییحتام:ییقایسۀیحکا تمیدزی

تایویجمایشنایهیدییدزییاآم«یجاشتۀیبهروزی
ْ
رویمیبایددستاجمیدزیداد

یحمادییبختلارییویفرهنگیفربک،یشایلییتحلللمیدستیدزی کمی

دزیحکا تیهایییثنایی)دفتریدول(یدربارۀییادجهۀیعزردئللیباییردیی

دهیبهیخلالیفردریدزیچنگیدو،یبهیدرباریحضرتیسللمانیپناهی

یمیبرد،یوییقایسۀیآنیبایقصۀی»یرگیویباغبان«یجاشتۀیژدنیدادتا2ی

)د.ی1963(یشاعریویجایسنکۀیسارئاییسِتیفردنسای،یوی»ِشپم«یبهی

جمایشنایهیجایسی 1965م(،ی )د.ی یاآم3  سایرِستی و للامی قلمی

تأثلرپذیریی دثباتی یقایهی د نی جایسنکگانی هکفی بر تاجلا م.ی

غربلانیدزییاالجایدست.

ینمِلیحکا تیمثنوی،یدهیجگاهییاالجایردیبهیدوییاضاعی

دصلمی»تقکیر«یوی»جبر«ینشانییمیدهک،ید نیدستیدهییرگیدری

ریدستیبهیزودییبملردیظاهری
ّ
شکلییلکیدیماتیبرییردییدهییقک

یمیشادیویدریدویخلرهییمیجگرد.ییردیپیشیسللمانعییمیگریزدیوی

دزیدویدستکعاییمیدنکیدهیفریانیدهکیتایبادیدویردیبهیهنکوستانیینتقلی

دنکیویسللمانیخادستۀییردیردیدجابتییمیفریا ک.یروزیبعکیدهی

سللمانیدزیعزردئللییمیپرسکیدهیچردیبایجگاهیخشمگلناجۀیخادیبهی

روییآنییردیوییردیبهیهنکیفردرییدددهیدست،یفرشتۀییرگیپاسخی

یمیدهکیدهیجگاهیدویجهیدزیروییخشمیدهیدزیسِریتعنبیباده،یزیردی

دریآنییحظهیویییمیبایستمیدریردهیهنکوستانیبادهیباشکیویدریآنی

د اریحاضریباشکیتایدویجانشیردیبگلرد.یپلامید نیحکا تید نی

دستیدهیحتمیوساطتیسللمانیپلغایبریهمیقادریجیستیدزییرگی

ریجلاگلرییدنک.
ّ
یقک

بنایبهیرود تیدادتا،یباغباجمیجادنیدزیپادشاهیخادهشییمیدنکی

دهیجانیدویردیدزیدستییرگ،یدهیجگاهمیتهک کآیلزیبهیدویدردهیباد،ی

جناتیدهک.یوییتمناییمیدنکیدهیبهیشکلییعنزهیآسا میبهیدصفهانی

ینتقلیشاد.یپادشاهیتلزتکیتر نیدسبیخادیردیبهیدوییمیدهکیتای

ردهمیدصفهانیشاد.یبعکیدزیظهریآنیروز،یپادشاهییرگیردیدریباغی

جگاهی دوی باغبانی بهی دعتردضییمیدنکیدهیچردی دوی بهی بینکیوی یمی

تهک کآیلزیدردهیدستیوییرگییمیگا کیجگاهشیدزیروییتعنبی

باده،یچردیدهیدریآنیساعتیوییدریجقطهیدییدوریدزیدصفهانیباد،ی

حالیآجکهی»دیشبیبا کیجانیدویردیدریدصفهانیبگلرم«.

دریجمایشنایۀییاآم،یدهیپیشیدزیقصۀیدادتایجگاشتهیشکه،ی

جازفییللِر،ییعروفیبهیِشپم،یدریالتاریییقکدریز ادییپالی

یمیبرد.یتمایمیدعضاییخاجاددهیدشیچشمیدوختهیدجکیدهیدزید نی

یبلغیبهرهیدییببرجک،یدّیایِشپمیترجلحییمیدهکیدهیبهیتبعلّتیدزیعیسمی

یسیحیپایشیردیصرفیخلر ّهیدنک.یبنابرد ن،ییالیبادآوردهیجهیتنهای

تغللرییدریزجکگمیشپمیپک کیجممیآورد،یبلکهیدویردیباییسائلی

بمیشمارییروبروییمیسازد.یسرجاشتیدویچنانیرقمیخاردهیدهی

جممیتادجکیدزیآنیرها میبلابک.یدریدودخریددستانیدهییرگیبهیصارتی

زجمیبهیسردغیدوییمیرودیتایجانشیردیبگلرد،یشپمییتاجهیجیستی

دهید نیزنیدریودقعییأیاریقبضیروحیدوست.یبهیینّردییدهیپمی

بهیحقلقتییمیبرد،یدچاریترسییمیشادیویسعمییمیدنکیبهیدجحاءی

یختلفیدویردیدزیسِریخادیبازیدنک.یوقتمیشپمیبهییأیاریقبضیروحی

یمیگا کیدهیدییداشیبهیجزیرهیدییرفتهیبادمیدهیرودنیپزشکمیبهی

ینیتاصلهیدردهیباد،یآنیوقتیهرگزیبهیذهنتیخطاریجممیدردیدهی

میهستم.یدرید ننا،یزنیقصهیدییردیبردییشپمی
ّ
ینیدریچنانییحل

1. Anthony A. LEE.
2. Jean COCTEAU, “Death and the Gardener”.
3. William SOMERSET MAUGHAM, “Sheppey”.
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جقلییمیدنکیدهیبهیوضاحی ادآوریحکا تیمثنوی دست،یتفاوتی

فقطیدریشخصلّتیهایویصحنهیهاییوقاعیددستانیدست.یدرید نی

قصه،یغالمیبازرگاجمیدریبغکدد،یبهیهنگامیخر کیدریبازدرییرگیردی

دریهلأتیزجمییمیبینک؛یآسیمهیسریپیشییخکومیخادییمیرود،ی

دسبمیدزیدویبهیعار تییمیگلردیویشتابناکیبهیسایّردییمیتازد،یبهی

ریبگریزد.ید ننایجلزیوقتمیبازرگانیدزی
ّ
دیلکیآجکهیدزیسرجاشتییقک

یرگییمیپرسکیچردیجگاهیتهک کآیلزیبهیغالمیدویدجکدخته،یویی

جادبییمیدهکیدهیجگاهشیجهیتهک کآیلزیدهیدزیروییشگفتیزدگمی

بادهیدهیچردیغالمیدریآنیساعتیدریبغکددیبهیسرییمیبرده،یحالیآجکهی

دیشبیدریسایّردیبایدویقردرییددشتم.یشپمیبایشنلکنید نیگزدرشی

هایناکییمیپرسک:ی»آ ایینظارتید نیدستیدهیدزیچنگیتایگریزیی

جیست؟«یویپاسخییمیشنادیده:»جه«.

گرچهییؤیفانییقایهید نیدیکانیردیردیجممیدننکیدهییینبعیدادتای

وییاآمیحکا اتیهزدرو کیشبیبادهیباشک،یدیایبایدستکاللیها می

دهییطرحییمیدننکیدحتمالیبیشترییمیدهنکیدهید نیدویجایسنکۀی

دروپا میدزیمثنوی یاالجایدیهامیگرفتهیباشنک.

جقمل  پنوم.ی»رویمیویبایز ک:ییردحلیِسیریزجکگمیدویلاءییدری

یثنایییعنای«یبهیقلمیآجابلیدللِر1،یبهیحضاریبایز کیبسطایمی

دریمثنوی معنوی یمیپرددزد.یطبقیبرآوردیدللر،یدبلاتمیدزیمثنوی 

دهیبهیبایز کیدختصاصی افتهیبیشیدزیدبلاتمیدستیدهیدریآجهای

دزیهریعارفید گرییدزیعارفانیپیشیدزیعصرییاالجایسخنیرفتهی

دست.یجایسنکهیجخستیشّمهیدییدربارۀیشخصیبایز کیویتأثلری

وییبریتصافیویددبلاتیصافلاجهییمیگا کیویسپسییادردییردی

ـییدسطارهی دزیگفتهیهاییمثنوی ردجعیبهید نیشخصلتیتار خمیی

دییجقلییمیدنک.

دللریدریشروعیبخشیدصلِمیجاشتۀیخاد،یدزیدبعادیویدشکالی

یختلفیحضاریبایز کیدریمثنوی سخنییمیگا کیویدال لیدحتردمی

تیبیشتریی
ّ
یاالجاینسبتیبهیدویردیبلانییمیدنک.یوییسپسیبایدق

شیاۀییاالجایردیدرعرضۀیدویحکا تیدربارۀیبایز کیبررسمییمیدنکی

وینشانییمیدهکیدهیچگاجهییاالجاییطایبمیردیدهیدزیینابعیگاجاگانی

گرفته،یبهیسبکیویسیاقیخادیپروردهیدست.یبهیعالوه،یجایسنکهی

یمیداشکیتاینشانیدهکیدهیتصایرییدهییاالجایدزیبایز کیعرضهی

دردهیبایپارهیدییدزیآیازهیهاییشاخصیدویدریمثنوییهمیخادجمی

ددرد.یجایسنکهیسردجنامیبهیبررسمید نیجکتهییمیپرددزدیدهیبازگا میی

پُرقّاتیویجاجکدرییطایبیویحکا اتییرباطیبهیبایز کیتاسطی

دحادلی ترجمۀی دزی یای فهمی بردیی دشاردتمی چهی یتضّمِنی یاالجا،ی

صافلانیدست.یبنایبهیدحتسابیدللر،یدریحکودی کیصکوپنناهی

بیتیدزیمثنوی بهیبایز کییرباطییمیشاد:یبعضمیفقطیجایمیدزیدوی

قصاِری گفتهیهایی یستقلمی جقلی شایِلی د گری بعضمی یمیبرجک؛ی

ینسابیبهیدوست؛یشمارییدشاردتیآشکارییبهیسخنانیینتسبی

بهیبایز ک؛یویباالخره،یپنجیحکا تیجلزیدربارۀیدوست.

ِریآنییمیشادید نیدستیدهی
ّ
جکتۀیجایبمیدهیجایسنکهییتذد

یاالجایدزییحاظیدحتردمیوییحبتینسبتیبهیبایز ک،یبایشمسیتبریزی

یینسبمیدست.ی
ّ
یجظرییدجتقادییدربارۀیدویددردیدریتضاد

ً
دهیعمایا

 کمیدزیعللید نییهریعملقید نیدستیدهیبایز کییظهریجاعیعشقی

ویُسکرییدستیدهیبایجامیخردسانیپلاجکیخاردهیباد:یعشقمیدهی

یاالجایدزیطر قیدستاددنشیآدنکهیدزیآنیشکیوهمچانیخانیدری

رگیهاییشعریدویجر انی افت.

دزیپنجیددستانییرباطیبهیبایز کیدهیجایسنکهییحلیآجهایردیدری

مثنوی تعللنیدردهیویینملمیدزیهری کیردیبهیدستیدددهیدست،ی

پنجی د نی آجهاییمیپرددزد.ی دزی یاردی دوی تفصللمی بهیشرحی فقطی

حکا تیبایز کیردیدریجقشیهایییتفاوتیترسیمییمیدنک:یدری

دویم،یبایز کییر کییطایبیددنشیدستیدهیآنیردیدزیرهبردنی

تحتی ردی خادی جفسی دوی دویم،ی دری یمیدنک؛ی دسبی یعنایی

ر اضتیشک کیقردرییمیدهکیویآنیردیبهییکتی کیسالیتشنهیجگهی

یمیددرد؛یدریسایمیویچهاریم،یبایز کیبهیعنادنیشیخمیقکرتمنکی

آخر نی دری وییعنزهیآسایظاهرییمیشاد؛ی فردتنربمی علممی بای

دّویلنی یمیبلنلم.ی زرتشتمی جگاهی کی دزی ردی بایز کی حکا ت،ی

حکا تمیدهیجایسنکهیبهیتفصللیآنیردیتحلللییمیدنکی)دفتریدوم(ی

هیبایدرویشمیدستیدهیدزیدوی
ّ
ددستانییالقاتیبایز کیدریردهییک

عازمی دهی یمیدهکی پاسخی بایز کی وی یمیپرسکی دربارۀییقصکشی

ز ارتیخاجۀیخکدست.یدرویشیدزیدوییمیخادهکیدهیبهیِگردِی

وییطادفیدنکیویهز نۀیسفرشیردیبهیدویبپرددزد.

بهی دستی یرباطی چهارم(ی دفتری دری )ینکرجی حکا تی دویلنی

اجم(یویدعتردضییر کدنی
َ
میش

َ
عظ

َ
شطحییعروفیبایز کی)ُسبحاجمییاید

یستِمی علنی دری ردی عای
ّ
دد د نی دهی بایز کی فاحش.ی دفری د نی بهی

روحاجمیدددیدردهیدست،یدزیآجهاییمیخادهکیدهیچناجچهیبارید گری

چنلنیجملهیدییبریزبانیدویجارییشک،یدویردیبایداردیپارهیپارهی 1. Annabel KEELER.
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دننک.یبارید گریبایز کیشطحمیحتمیدفرآیلزتریبریزبانییمیردجکی

یخکد(،یویدریپمیآنییر کدنیبایداردیبهیجانیدوی
ّ

)جیستیدجکریجبّهیدمیدال

یمیدفتنکیدیایضرباتیدریدویدثریجممیدنک.ییاالجایودقعهیردید نطاری

د گری دارد،ی آیکنیضرباتی ودردی هنگامی بهی دهی یمیدنکی تاجلهی

ی
ً
بایز کییدرییلانیجباده،یزیردیدریآنیساعتیوییدزیخادیتمایا

فاجمیشکهیویدریخکدوجکیبقای افتهیبادهیدست.

یبهی
ً
خاجمیدللرعالوهیبریجقلیِصرفید نیدویحکا ت،ییفّصال

تمایمیجزئلات،یحادشم،یویجکاتمیدهییاالجایبریدصلیقصهیهای

بلانی بردیی یاالجا،ی دهی دنکی یمی تأدلکی دوی یمیپرددزد.ی دفزودهی

د کگاهیهاییخاصیخاد،یدریحکا اتمیدهیدزیقبلیدریینابعید گری

آیکهی)یاجنکیتذکرة االولیاء(یپلچشیها مییمیدهکیویبریجذدبیتیوی

دبعادیآجهاییمیدفزد ک.

تییعناییدریغزیلاتیرویم«،ی
ّ
جقمل  ششم.یبایعنادنی»یفهامییذ

روشیهایی دربارۀی دستی بحثمی شایلی دایردجلان،ی ُسملّهی دزی

یختلفیبلانییذدتییعناییدریدیوان شمس تبریزی.یجایسنکهی

تالشییمیدنکیبایتمردزیبریدویدروجما ۀیشادییویغمیوییذتیوی

حزن،یردبطۀینزد کیوصالیروحاجمیوییذتیردیدریسرودهیهایی

عاشقاجۀییاالجاینشانیدهک.یینماعۀید نیدستیدزیدشعارییاالجای

بهیظاهری بهییاضاعیعشقیدختصاصی افته،یدهیگرچهی ی
ً
تمایا

خادمیوید نیدجلا مییمیجما ک،یویمیدریودقعیتنربهیدییدزیعشقی

دیهمیردیینعکسییمیدنک.یدویبردییتاضلحییفهامیوصالی ایدتحادی

یعناییبایخکدوجک،یویدهملتیآنیبردییصافلاجمیچانییاالجا،ی

بهیدستی دزیدویودژۀیدللکیی»فنا«یوی»بقا«ی جخستیتعر فمی

بقایدست.یفنایبهیزدودنیصفاتی بری می
ّ
ییقک

ً
یمیدهک.یفنایینطقا

جاقصیبشرییدزیروحیویجا گز نیدردنیآجهایبایصفاتیجک کی

دیهمی عنمی صفاتی بهی صافی
ّ
دت د نی یمیشاد.ی دطالقی رّباجمی

بازگشتیدنسانیبهیینشأیویخاستگاهیدصلمیخاد.یوقتمیچلزیی

دزیدلفلاتیبشرییفردیباقمیجماجک،یودقعلتیجاپا کدریدوید گری

جممیتادجکیدریجنبیحقلقتیدیهمیدعایییاجاد تیدنک،یزیردی

دویدریآنیحقلقتیدیهمیفنایشکهیدست.ید نیوضعلتیدهیدری

یمیشاد،ی خادجکهی دیتاحلک«ی فمی »فنای تصافی دهلی دصطالحی

غا تیآیالیصافمیدست.یبنابرد ن،یدوریدفتادنی)فردق(یدزیخکدی

جها تیبکبختِمیدویبهیشمارییمیآ ک.یعذدبیویشکننهیدییدهی

یاالجایدریغزیلاتیخادیدزیآنی ادییمیدنک،یجاشمیدزیجکدیشکنی

روحییدنسانیدزیخکدیویبلگاجهیشکنیباییبکأیخادیدست.یجتلنۀی

یتلخکایم،یویرفعیآن،یوصالیدستیدهیسرچشمۀییذتیوی
ْ
فردق

شادیاجمیبهیحسابییمیآ ک.

ردی یذتی گاهی دهی بریمیآ کی یاالجای غزلیهایی دزی دزیشماریی

همزیانیبای»عشق«یبهیدارییمیبرد.یدریودقع،یدویعشقیردیبهیصارتی

یکّمِلییذتییمیگلردیوییمیتادنیگفتیدهیدزیجظریوی،یعشقیینبعی

مید نی
ّ
ویباعثییذتیدست.یقردئنینشانییمیدهکیدهییاالجایحت

دویردییرددِفیهمییمیددجک.ی

جنبۀییتناقضیجماییید ِکییایاییبهییذتید نیدستیدهیهملنی

د نکهی بای جلزییمیتادنی افت.ی دریغمییحبابی ردی یذتی حایتی

یجاشمیدزدردیفردقییحبابیدریسریستِمیروحاجمی
ِ
دریانیرجج

همی یحبابی دزهملنی دوریی دردِی تحملی دری یاالجای دست،ی

دحساسییذتیییمیدنک.یگرچهیوییتأدلکیددردیدهییذتیعشقی

بایدردیویرججیجاسازگاریدست،یویمیدریپارهیدییدزیغزلیهایشی

بردییتاصلفی بلانییمیدنکیوییفظی»یذت«یردی د نیردی عکِسی

غصه،یدجکوهیویحزنیبهیدارییمیبرد؛یدویحتمیدزی»یذتیتاز اجه«،ی

یحنمی بای زخمیها«ی »یذتی وی ساز«ی »یذتی جایهیها«،ی »یذتی

ستایشیآیلزیسخنییمیگا ک.

جایسنکهیدریسردسرییقایۀیخادیدربارۀیدجادعییذدتیجسماجمی

وییقایسهیآنیباییذدتیروحاجم،یدرجاتییذت،یپلاجکیتنگاتنگیآنی

بایعشق،یویجقشیحزنیویدجکوهیدرید نییلان،یدهیدریغزیلاتیشمسی

دجعکاسی افته،یتاضلحییمیدهکیوی ادآورییمیشادیدهیغمیویشادیی

وییذتیویحزجمیردیدهییاالجایدزیآنییمیگا کیبا ک،یجهیباییالکیهایی

یبشری،یدهیباییعلارهایییعناییویروحاجمیسننلک.ی
ً
صرفا

چهلیویپنجیصفحۀیپا اجِمیینلۀیموالنا رومی بهییعرفمیپنجی

دتاب،یبهیشرحیزیر،یدختصاصی افتهیدست:

راز رومی: زندگی شاعِر صوفی مشرِب عشق،یتأیلفیبَردی. 1

گریرُسن،یضمنی ُردر کی دثر،ی د نی بررسمیدننکۀی گاچ1.ی

برشمردنیدیتلازدتیآن،یدجتقاددتمیبریآنیودردییمیدنکیوییعتقکی

دستیدهی»ردزیرویم...«ییمکنیدستیبردییدجگلیسمیزبانیهای

یبردییدیردجمیهایویترکیهای
ً
تازگمیددشتهیباشک،ییلکنییزریا

تازهیجیست.یجقکیبسیارییفصلیویجایعیگریرسنیدزیحکی

 کیبررسمییتعارفییقکدرییفردتریویپربارتریدست.یبای

1. Brad GOOCH, Rumi’s Secret: The Life of the Sufi Poet of Love.
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تاجهیبهیدحاطهیدییدهیگریرسنیبرییایاییپژوهمیددرد،یدری

یاالجای دربارۀی یستنکی دطالعاتی ز ادیی یقکدری جقکی د نی

یمیدهک،یضمنید نکهیجقاطیضعفی ایجقصانیهاییدتابی

یاردِیبررسمیردیگاشزدییمیدنک.

فهرستیی. 2 سالجقه،ی شکوهمنِد  عصر  کیهان:  و  دربار 

)داتایاگ(یگاجهیدیییبساطیدزیدشیاءیوییکدرکیعرضهیشکهی

نبمی
َ
ن«،یبهیدهتمامیِشیالید

َ
دریجمایشگاهی»یازۀیهنریِیتروپایلت

ویسهیتنیدزیهمکاردنش1.ید نیدتابیدرزجکهیویجفیسیردیجلزی

وی دنبمی دست.ی دردهی جقکی وی بررسمی گریرسنی ُردر کی

یهمیدتابیردیویردیشیدردهیهمییقاالِتی
ً
همکاردنشیظاهرد

آنیردیجاشتهیویتصاویریینکرجیدریآنیردیتاضلحیدددهیدجک.ی

جمایشگاهیدریسالی2016یدریجلا ارکیبرگزدریشکهیدستی

ویدتابییاردیبررسمیبردییدساجمیدهیدزیآنیجمایشگاهید کنی

درزشی همی دتابی دست.ی جا گز نی بهتر نی جکردهیدجکی

تار خمیویجایعهیشناختمیددردیهمیدرزشیهنری،یویبردیی

چهی دری جاللیدیک نی یاالجای بکدجنکی بخادهنکی دهی دساجمی

عصریویزیاجهیویدرییتنیچهیفضاییفرهنگمیویسیاسمیدیی

زجکگمییمیدرده،یبسیاریآیازجکهیدست.

دتاب،یبهیتبعلتیدزیجمایشگاه،یبهیششیبخشیتقسیمیشکهی  

نبم:ی»سالطلنیشرقی
َ
دست،یهری کیباییقکیهیدییدزیِشیالید

بیدرباری«؛ی»علام،یطب،یویفناوری«؛ی
ّ
ویغرب؛ی»ینِشییهذ

ویحلاتی »د نی حلادجات«؛ی دجلایی وی »ِسحری »ینّنمم«؛ی

ددبم«؛یوی»فنانیییردسمیدفنیویدفن«.یگریرسنیبیشترید نی

بخشیهایردیجقکیویدرز ابمیدردهیدستیویجکاتیخادجکجمی

جایبمیدزیآجهایردیبازیجمادهیدست.یدتابیدرآیکییداتاهیویمی

دوضاعی وی آجها،ی جانشینانی سلناقلان،ی تار خی بری جایعی

فرهنگمیوید نمیآنیعصریبهیدستییمیدهک؛یدزیجملهیدشاردتمی

بهیدهملتیتصافیدریدوردنیسالجقۀیآجاطایمیویشرحمی

وی سابقۀیشیری دتابی یطایبیخادجکجمی دزی یاالجا.ی دربارۀی

زیانی جقرهیدِیی دِرهمی هیهایی
ّ
سک رویی دهی دستی خارشیکی

سلطانیغلاثیدیک نیدلخسرویسلناقمیجقشیشکهیدست.ی

دزید گریدطالعاتیجایبیدتابیگزدرشمیدستییرباطیبهی

زجمیدهیدریمناقب العارفین دزیدویبایعنادنیگرجمیخاتانیی ادی

َمر«ی ای»تمار«،یهمسریدلخسرویدوم،ی
َ
شکه؛یجامیدصلمیدوی»ت

ویدسمیدستیدهیباجمیساخِتییقبّةیدیخضردیییعروفیبری

تربتییایاییبادهیدست.یپکریدوی کمیدزیشاهزددگانیگمنامی

سلناقمیبادیدهیبهیخاطریدزدودجیباییادریگرجمیخاتان،یبهی

یرگی دزی پسی خاتان،ی گرجمی گرو ک.ی یسیحلتی آ لنی

دلخسرو،یبایفریاجکهیسرشناسییغال،ییعلنیدیک نیسللمانیی

پرودجه،یدزدودجیدرد.

عصیان خاموش رومی و شمس: همانندی ها]ی آن[ با . 3

نتا، بودائیّت و شیوائیزم2یتأیلفییصطفمیوزیری،یجقکیوی
َ
ِود

و ک ایساالزدر3،یشایلیجقکییدستیبریرو کردی
ُ
بررسمیدزید

جایتعارفیویبمیسابقۀییؤیفیدتابیبهییشربیویخاستگاهی

فکریییاالجایویشمسیویبرخاردیآجهایباید نیبهیطاریدلمیوی

بایدسالمیبهیطاریدخّص.ییؤیفیدهیدارشناسیعلامیدجتماعمی

دست،یبهیدجبالیچنکیسفریبهیهنکیویآشنا میباییکاتبیفلسفمی

تمی
ّ
آنیسرزیلن،یرو کردشیبهییاالجا،یدهیتابعید کگاهیسن

یرسامیقبلیویبعکیدزیزیانیدویباد،یدستخاشییدگرگاجمی

گرد کهیدست.یدویددنانیبهییاالجایدزیینظرییید گریجگاهی

یمیدنکیوییعتقکیدستیدهییاالجایویشمس،یپسیدزید کدری

تار خیشانیبایهم،یهریدویبریضکییعتقکدتیجهاد نهیشکهیوی

ویغلردسالیمیعصلانی دسالیمی ذهنیتیهاییتعصبیآیلزی

دردجکیویداشیکجکیدهیخلقییسلمانیویغلریسلمانیردیدزیقلکی

گم«های
ُ
تبعلضاتید نمیویتعقلبیویتکفلرهاییجاشمیدزی»د

آنی یاالجای بنابرد ن،ی برهاجنک.ی فرقهیدیی تنگیجظرییهایی وی

دیگاهایییعمالیسنتمیَیکرسمیوییذهبمیردیدهیحاصلی

جای بهیهمیر ختیویطرحمی باد،ی تربیتیخاجاددگمیخادی

تأثلری تحتی یاالجا،ی آیازهیهایی د نکهی ی
ً
دجماال دردفکنک.ی

فاصلهی سنتمیصافلاجهی تعللماتی دزی دجکدزهیدیی تای شمس،ی

درد.ی پلکدی غلردسالیمی دمابیشی یاهلتمی حتمی وی گرفتی

ساالزدریدریجقکیخادییمیداشکیدهید نیجظر ۀیوزیرییردیردی

دنکیویبایدستنادیبهیگفتهیهایویسرودهیهایییاالجایثابتیدنکیدهی

تمیدسالیم،یبهیقرآنیویپلایبری
ّ
وییتایچهیدجکدزهیبهیتعللماتیسن

دسالمیپا بنکیبادیوییاجک.یوزیری،یضمنیدتخاذیرو کردیی

1. Sheila CANBY, Denis BEYAZIT, Martina RUGIADI, and A. C. S. PEACOCK, 
Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs.

2. Rumi and Shams’s Silent Rebellion: Parallels with Vedanta, Budhism 
and Shaivism.

3. Ovidio SALAZAR.
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پاییز - زمستان 13۹5

دجکیشهیهاییفلسفمیوی بافتی تطبلقم،یجظر ۀیخادیردیدری

جهانیبینمیهاییهنکی،عرضهییمیدنک.

خاموش  عصیان  دتابی دهی یمیپذیردی ذیک،یساالزدری یعی  

رومی و شمس،یبهیرغمییاضعیدیرددپذیِریوزیری،یداریی

دستیجا،یچایشیبردجگلز،یویقابلیتأیلیویحازۀیتازهیدییردیدری

عرصۀییایاییپژوهمییمیگشا ک.یبهیجظریساالزدر،یباید نکهی

ییبهیدستی
ّ
بسیارییدزیآردءیوزیرییجاییحرفیددرد،یدوییادد

خادجنکهییمیدهکیدهییمیتادجکیدریآنیتأیلیویتعمقیدنک.یدزی

د نهایگذشته،ییگریجهید نیدستیدهیدزیجنِسیدظهاریجظرهایی

بادهی رد جی جلزی دوی دریحلاتیخادی یاالجا،ی دربارۀی وزیریی

دست؟یبمیسببمیجیستیدهییمیگا ک:ی

ــاِرییــن یخــادیشــکی 
ّ
هــریدســمیدزیظــن

ین دســـردری جنستی ــنی ی درونی دزی

قرائت موالنا جالل الدین رومی از طریق ساختارشکنی: . 4

مورد مثنوی معنوی،یجاشتۀییحسنیقاسمم؛یینتقک:یدیلزدی

تسللمم.یعمق،یپلچلکگمیویچنکوجهمیبادنیدجکیشهیهایی

یاالجایباعثیشکهیدهیهریدستهیدزییردمیبهیدقتضاییدرکیوی

فهم،یعالئقیویگردیشیهاییشخصم،یویزیلنهیهایییطایعاتمی

خاد،یمثنوی ردیبخادجنکیویتعبلریویتفسیریدننک.یقاسممیبای

بهرهیگلرییدزی»جظر ۀیساختاریشکنم«1،یشیاۀیپسایکرنی

جک کییبردییتفسیریمثنوی پیشنهادییمیدنک.یعرضهیدننکۀی

د نیجظر ه،یژدکیدر کد2،یفللسافیفردنساییدست.یروشی

یعنمی وی یتنی یلانی ردبطۀی بری یبتنمی در کدی ساختارشکنِمی

دست.ییبهیجظریدو،یدلماتیفقطیدریتضادی ایتقابلیبایدلماتی

د گرییعنایپلکدییمیدننک؛یبنابرد ن،ی کییفهامیدریبافتییفهامی

ی»وجاد«یدرییقابلی»عکم«،ی
ً
یتضادیآنیبا کیفهمیشاد.ییثال

ی«،یوی»گفتار«ییقابلی»جاشتار«.ی
ّ
ی«ییقابلی»غلرعاد

ّ
»عاد

دزیجظریقاسممییضایلنیدبلاتیمثنوی جلزیبا کیدریگسترهیدیی

وسیعیتریدزیِصرِفیهمانیدلماتیتعر فیشادیویدزیطر قی

همنشینمیآجهایباید گریدبلات،یدزیسا م،یویبایتاجهیبهیتعار فی

دیروز نیویتعار فیتار خمیدلماِتیآنیدبلات،یدزیسایی

د گر،یبهیدستیآ ک.یبنایبهیجظریقاسمم،یمثنوی یتنمیدستی

ریویذدیجممیتادنیآنیردیتابعی کیتفسیری
ّ
چنکوجهمیوییتکث

دهی دستی ویژگمی بهیسببیهملنی ددد.ی قردری ودحکیخاصی

مثنوی ردهیردیبردییتفسیریویتعبلرهایییتعکدیبازییمیدنک.

 رهایی بخِش من است: اشعار عربِی رومی،یترجمهی. 5
ْ
عشق

ویویردیِشینسر نیدخترخاورییویدجتاجمید.ییم3؛یجقکیوی

بررسمیدز:یحمکیعیسمیَویم،یشایلیترجمۀی33یغزلیوی

پارهیها میدزیدیوان کبیر.یتمایمیدشعار،یجزی کییارد،یهمهی

دجتقادیی )طبقیچاپی بهیحرفی اءی دشعارییختامی دزیبخشی

فروزدجفریدزیدیوان شمس(یدجتخابیشکهیدجک.یترجمهیها،یبهییحاظی

ری
َّ
یاضاعم،یبهیپنجیبخشیتقسیمیشکهیدجکیویهریشعرییصک

بهیپیشگفتارییترجمانیشکهیدست.یبهیجظرییحمکیعیسم،ی

ینتخبیعربم«ی آنییبادیدهیعنادنیدتابی»دشعاری دقلقیتری

ییرددییترجمانیدزی»ویردیش«ی
ً
باشک،یجهی»دشعاریعربم«.یضمنا

آ ایدزییلانینسخهیبکلیهاییضبطیشکهیدری روشنیجیست؛ی

چاپیفروزدجفر،یبعضمیردیترجلحیدددهی ایدبلاتمیردیدزیهریغزلی

حذفیدردهیدجک؟یبنایبهیقضاوتیینتقک،ییترجمانیدغلبیدزی

یعاجمییشهادیویدصلمیدلماتیفاصلهیگرفتهیدجک.یددوریی

یحمکیعیسمیَویمیدزیعشق رهایی بخِش من است،یدری

ینماع،یچنکدنییثبتیجممیجما ک،یگاید نکهید ننایویآجنای

دیتلازدتمیبردییآنیقائلیشکهیدست.

1. Deconstruction theory.
2. Jacques DERRIDA.

3. Nesreen AKHTARKHAVARI and Anthony LEE, Love is My Savior: the 
Arabic Poems of Rumi.       


