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  رات موالنا رومانعكاس تفكّ
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  ∗چندر شيكهر

اشكال گوناگون در فرهنگ غني و قديم و ديرپاي هند هميشه بوده است   بهتصوف
، »رشي«هاي  چون با نام يان و رهبرانايپيشو. هاي مختلف داشته باشد ممكن است نام

غيره هميشه براي فالح و بهبود جامعه و نيز  و» سنْت«، »مهاتما«، »سادهو«, »جوگي«
مردم تلقين و اندرز و پند ارشاد   بههاي مختلف شيوه  بهبراي رستگاري در آخرت

زماني كه تصوف اسالمي در هند معرفي گرديد مردم از آن استقبال و استفاده . اند فرموده
نفوذ تصوف اسالمي را  ميالدي ١٤-١٣هاي مردم از آغاز سدة  ها و سروده گفته. كردند

داس، چيتنيه مهاپربهو و صدها فرقة ديگر از  از كبير، گرونانك، تلسي. كند منعكس مي
 كشان رياضت. هاي خودشان را غني ساختند ارشادات صوفيان بزرگ اسالمي افكار و گفته
 و عطّار و حتّي حلّاجهاي موالنا و حافظ و  و عارفان غربي و شمال شرقي آموزش

  .اند هاي قديم هند را تطبيق داده حد كافي مطالعه و با سروده  بهينابوعلي س
ويژه در پنجاب نفوذ   بهميان عارفان و صوفيان غيراسالمي در منطقة شمالي هند در
از . زد بوده است اي روم مداوم زبانملّ  بهالدين محمد بلخي معروف  موالنا جاللمثنوي

سوامي گرفته تا گرو ساون سنگه و   راداي چون رهبران،ها گرونانك، مؤسس دين سيك
و منبع و , وفور استفاده  به موالنا روممثنويغيره همه از  كرپال سنگه و درشن سنگه و

سوامي نخست در شهر كانپور و  رادافرقة . اند مخرج بيانات و ارشادات خود قرار داده
 اشاعت و انتشار هاي آن در شهر بياس و دهلي سپس آگره تأسيس شد و بعداً شعبه
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ها و  سوامي گفته رادااساس باورهاي . شعبه داراي يك پيشوا بوده است يافت و هر
باشد كه در كتب مقدس همة اديان تأكيد شده و مخاطب آن انساني است  سرودهايي مي

. كالم الهي گوش كند  بهشود و انسان بايد مداوم تعالي محسوب مي اي از حق كه جلوه
مشتركات تفكّرات در . ناميده شده است» پرنَوناديوگا« در اُوپانيشَاد همين كالم الهي
دهد و همين را  اي است كه جهانيان را مصدور از يك منبع قرار مي كتب مقدس پديده

  .باشند مي سوامي معتقد راداپيروان 
 شود و ترجمة آن زبان فارسي خوانده مي  به عيناًمثنويقابل توجه است كه اشعار 

ضمن توضيحات گوناگون ارشادات عارفان . آيد عمل مي  بهزبان ساده توسط خود گرو به
 مثالً. اند مردم براي بشردوستي و توحيد و نيكوكاري توصيه نموده  بهسوامي مدام رادا
اند  وقتي همه هم ريشه. ها يك ريشه دارند  انسانةنظر مهاراج بابا ساون سنگه جي هم به

كس را از  متعال هيچ اند و ايزد اي هم دارند يا همه بازتاب يك نور با يكديگر پيوند ويژه
آيند و از همديگر  ها با يكديگر كنار نمي چرا انسان. نور خود محروم نگذاشته است

 كسي كه.  دلي را آرامش بخشدكه نبايد انسان قلب داشته باشد و آ. گزينند دوري مي
نتيجه است و اشعار زير را از  ج وي بيكعبه براي حج رود، اما مردم آزار است ح به

  :آورند عنوان مثال مي  بهمثنوي
ــه ــهكعب ــي آذر اســتچــشم  ب   دل گــذرگاه جليــل اكبــر اســـت      خليل

  تـر اسـت  از هزاران كعبه يك دل به    ته حج اكبـر اسـ     دست آور ك    به دل
اصراركردند كه غير از توحيد و ايزد متعال عبادت و پرستش شيء ديگر را انجام 

  :دهند ين شعر مثال مي اغير از جهالت و ابلهي چيزي نيست و ازدادن 
ــ ــ هب ــن ــام او ك ــه او ن   بهر نامي كه خواني سـر بـرآرد        داردامي ن

اما پيشواياني . باشد ن مياياهاي پيشو هدف همة اديان يكي است تفاوت در ساخته
و امتياز يا وقت بين هندو و مسلمان، سيك و عيسوي تفاوت  شناسند هيچ كه حق را مي

  :فرقي قايل نيستند و عارفان و ذكر كنندگان بايد مساعي وصل باشند نه فصل
  ني براي فصل كردن آمدي      تو براي وصل كردن آمدي     
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راهنمايي مداوم براي نيكوكاري ) مذهب عارفان(» متْ سنْت«هدف تصوف يا 
» سنْت«رصتي؛ توان فهميد و آن نيز تنها در يك ف هاي اصلي جهان را مي هدف. است

  .گردد يعني مذهب؛ هالك مي» متْ«يعني عارف، 
وضوح   بههاي موالنا سوامي توسط سروده رادا» سنْت متْ«مقام گُرو يا استاد در 

  :روشن است
   شـناس توفانن خلق را  صحبت اي   بان شناس   هر دلي را نوح و كشتي     

. كند  و تلقين ميشناساند رهرو مي  بهاستاد يا گرو است كه طريقت تصوف را
سطحي بدون ترك  شود و آن تنها دل انسان است و هيچ ترين عنصري كه پيرو مي بزرگ
براي اثبات . يشرفت و تغيير مثبت و نتيجه را ممكن نيستپخودي نفس » من«كردن 

  :آرند اين موضوع شعر زير مذكور را دوباره مي
  تا نكنجند در دلت غير از خدا        نفي گردان از دل خود ما سوا      

ـ  ي كي يار گ   يتا تو    د يـار تـو    يـار باشـ    ياشو نب چ  ار تـو ردد ي
 زبان ساده و آسان است با توضيحات بيشتر  بهسوامي اين اشعار را كه راداعارفان 

زباني كه هم پندآموز و هم مورد عالقه و پسند مدام است . كنند ه ايراد ميزبان عام به
  :گويد موالنا در اين مورد مي

  ست ورنه آن محبوب من اابحج بي  ست اي محبوب منواز تاين حجاب 
گويند كه بابا ساون سنگه جي پسر كرپال سنگه جي بابا درشن سنگه جي را  مي
  :داد امر

گفتند زبان فارسي شيرين است و شيرين كام و . از بچگي فارسي ياد بگيرد”
هاي  زخم ه ببخش كن تا زبان شيرين مردم شيرين  بهافزاتر بايد  شيرينمثنوي

  .١“دروني مردم كاِر مرهم را انجام دهد
ديني را تبليغ  يعني مذهب حق و راستي هيچ» متْ سنْت«قابل توجه است كه 

هدف انسان در دنيا , »متْ سنْت«طبق باورهاي . داند كند اما همة اديان را يكي مي نمي
بستگي و محوشدن » ايام« خودشان را بشناسند و از حجاب و چنگال ها ناين است كه آ
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هاي دنياي مادي دورمانده روي همين كره دنيا تا زماني كه مقدور است  در كشش
طرف ديگر   بهاند كه مردم را از يك طرف دريا اهل تصوف مثل ناخدايان. زندگي كنند

  .كند  ايمان و اعتقادات مسافران تفاوت نميها نبرند براي آ مي
 اشعار صوفيان ديگر اشعار موالنا اهميت دارد براي تصديق اين موضوع عالوه بر

  :مثالً شعرهاي زير
  وس بحـر معرفـت    در قفس محبـ     ن طاير قدسي صـفت آچيست روح  

ـ        رو ب   دمارت از عـــجـــر تهـــده بآمـــ   دم هدان سو باشـد او را دم ب
بين  مانند برهمن و كه خودش را ميانجيگر كه نيعني آنا» كَانِْديها كَرم«ايشان هميشه 
خوانند تا از افكار  شعر موالنا مي. اند گويد مانند حافظ سرزنش كرده انسان و خدا مي
شعر موالنا است كه. ت موجودشان را در اين هستي ناپايدار بفهمندآنان و مردم واقعي:  

  جز عشق او گزيدن جز ذكر او شنيدن  داني كه چيست دنيا دل از خدا بريدن
گيران دين بيرون  خواهيد از چنگال مزايده و مناقصه دهند كه اگر مي و هشدار مي
  :يدهاي واعظان كن وعظ  بهآييد پس گوش

 راي واعظان گر همه خواهيد پيوستن به
 بايد از دنيا و دين كردن شـما را انقطاع

يابي  هاي ديني بيشتر براي دست سوامي عبادت در عبادتگاه رادازيرا كه نزد عارفان 
بلكه تنها اوليا و صوفيان مركز عبادت حقيقي هستند،تر معنويي است و كمدنياي ماد  .

  :شود اين است شعر موالنا كه در اين ضمن خوانده مي
ــس ــدي هــسجم    خدا جا  نسجده گاهي جمله هست آ      ايــدرون اولت ان

*  

ـ  من نگنجم هيچ در بـاال و        گفت پيغمبر كه حق فرموده اسـت     ست پ
ـ   در دل مؤم   ـ    واهي ازان دل  را خـ  گر م   ن عجـب  ن بگنجم اي   بهـا طل

و گرو يعني راهنما موجب دهايي و نجات سالك است و اوست كه پيوسته براي 
كند و راهنما ظلّ خداي متعال است در اين نوع  پرستش، توحيد را توصيه مي

گويند  شعر زير كه مي. سوامي مجسم است راداموضوعات موالنا در ارشادات عارفان 
  :خورد چشم مي  بهسوامي راداهاي مرشدان  نزاع خوانده بود اكثر در وعظموالنا در حال 
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  چه داني تو كه در باطن چه شاهي همنشين دارد
يـن مـن مـنـگـر كـه پـاي آهـنـي دارمرخ زر  

هاي   عالوه بر گفتهها نسوامي هويدا است كه آ رادااز ارشادات رشدان يا گروهاي 
يعني منبعي كه (زبان ساده و مستقيم و رسا   به رامثنويبزرگان ديگر و كتب مقدس، 

 مثنويرساند و از  مي) كند شنونده شفاف و بدون قيل و قال منعكس مي  بهحرف دل را
دهند و  باشند وعظ مي هاي مادي و معنوي مي مردمي را كه پيوسته در چنگال قيل و قال
هر از پوست خودش خواهند كه جو كنند مي انسان را براي شناخت خودش تشويق مي

  :بيرون بيايد و اين شعر موالنا كه گفته
  يد در كمــد و شــزونــي آمــاز ف  يخويشتن نشناخت مسكين آدم   

دنيا هميشه در حال تحول و تغيير و واقعيت دنيا هميشه پنهان و هدف انسان 
  :هميشه نامعلوم است، ابيات موالنا است

ـ  آسـ   بـه  ري هـم  رغ تيز پ  و م ت   و تن زدي و نگفتي كه اين فغان ز كجا         ت  ر پـر  مان ب
  :كند ي ميو انسان با هدف نامعلوم مثل هميشه گريه و زار

 رنج در ماتم سراي خاك نيست راحت بي
 هاي تلخ دارد چون گالب خندة گل گريه

  :كه همين را گرو نانك گفته
ـ     ك دكْه نَانَ   ١سو سوكْهيا ِجس نَام آدهار      ساريـا سـب سنْ

كنند و از  ان در اسارت جهان مثل اسيري است، اما بعضي اُُسرا كه راهي پيدا ميانس
  .كنند انسان هم بايد براي خودش راه حق را پيدا كند و برود زندان فرار مي

موالنا از هفت ابدال است كه خداوند متعال براي آرامش بخشيدن » متْ سنْت«طبق 
است كه در فلسفه » اوتاد«واژة   بهنزديك» ابدال«واژة . مردم افسرده خاطر فرستاده بود

 معناي آن است كه هر زمان انحطاط و افسردگي خاطر در جامعه  بههندوييسم است
سوامي  رادارسد و موالنا در نزد مرشدان  مي رسد ابدالي بر روي زمين فرا ظهور مي به

  .همان جايگاه را دارد
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  :شعر موالناست
  گر محك يابي ميان جان خويش       ضولايه پيـراي فـ   ه باشد سـ   ر ن گ

*  

ــ ور  را سرگشته دارد بانگ غـول     و  بس ت  ــن ــداني ره م ــرا تنه ــا ت   وشو پ
  :فهمد موالنا سروده بيند سريع حال دروني را مي و گرو ظاهر سالك را نمي

   بنگريم و حال رااما درون ر  ما برون را ننگريم و قال را
وامي كه در شهر آگره واقع است بر روي س راداترين مركز  ترين و قديم در بزرگ

 در جايگاه مركزي تاالر بزرگ آن از زمان مثنويهاي آن اشعار موالنا كنده و  ديواره
 مثنويهاي ديگر،  عالوه بر كتاب. كه جا داده شده استعنوان كتاب متبر  بهتأسيس
ذكور چندين ترجمه م. دان برگردانده شده زبان هندي براي سالكين غيرفارسي  بهموالنا

 ١٩٨٣سال   بهاي كه پيش بنده است ششمين بار بار تجديد چاپ شده است نسخه
اشعار .  مردم بخرند قيمت آن فقط چهار روپيه ثبت استكه ن براي آ،ميالدي چاپ شده

در آغاز كتاب يك . اند خطّ ناگري و سپس ترجمة آن را نوشته  بهزبان فارسي و  بهرا اول
اين ديباچه . اند زندگي آثار و كماالت و ارشادات موالنا تقرير كردهديباچه مفصّل دربارة 

. موالنا دارند  به صفحه است و از آن معلوم است كه چه قدر عالقه و بستگي٥١داراي 
زبان هندي برگردانده شد منظوم است و عاري از لطف   بهترجمة اشعار موالنا كه

  :زبان هندي  به مثل ترجمة اين شعر،نيست
ــ   نَه ديكَهين بول اَور چال     سنْت كَوي پــهر ــين اَنْتَ ــا ح   الر كَ

*  
ــالْ ب  نياوچ بِ يِتهانْ ب بو س  كَ ْ  جهو تُ رگُ ــكَ ــگُه ــن س   راوينب دور كَ

  :كه ترجمة شعر زير است
ـ    بو كه اس     راو  رون كشاند مر ت   يوز خطر ب    را وتادي رهاند مر ت

* 
  شَبد سنَو آؤ سرن همـاري    ِهين پكاري ابهياسِِي كو كَ  

  :اي است از بيت كه ترجمه
  انن آييـد يـك راه و نـش         م ويس  آورد كه هاي اي كاروان      بانگ مي 
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ويژه در عامه مردم هند از آن   به در هند ومثنويآيد كه مقام و ارزش  ين برمي ااز
 است و از قيد و بند دين جايگاهي كه در ادبيات فارسي هند منعكس شده خيلي باالتر

 مثنويمقام ارزنده . دست آورده است  بهاي هاي مردم جاي ويژه و ايمان گسسته در قلب
  :گويد ورت است كه مي مثل شعر وردس

And I have felt 
A presence that disturbs me 
With the joy 
Of elevated thoughts: a sense sublime 
Of some thing for more deeply interfused 
Whose dwelling is the light of seting suns 
And the round ocean, and the living air 
And the blue sky and in the mind of men. 

بوي . اند زبان فارسي نيز شعر سروده  بهسوامي مهاراج درشن سنگه رادااز رهبران 
  :گويد مي. خيزد شان بر ميشيريني زبان فارسي دورة ميانه هند از غزل اي

  ياد بخشش پيـر مغـان دل آبـاد اسـت          هب  يز جان من شـاد اسـت    ر ز لطف ساغر بر   
  نه هر كه تيشه بگيرد بدست فرهاد است         كه كوه كنـد پـاره جـوي شـير آرد          نه هر 

ـ , گهـي نظـاره بكـن    ـ    كه طرفه رونق ايـن اللـه         زار سـينة مــن هدان   اد اسـت  زار آب
ـ   ن بـي  ال زار م  ز ح  ـ    قبـض   به مدل  يپرسـ  ه مـي ان چـ  زب ـ ان ج ة يـك مهرب   تاد اسـ  لّ

* 
  اي واعظ، شبهه ره عشق است پرپيچ و خطر بي

  آيـد رأت رنـدانـه ميـولي آسـان شـود چون ج
  نـر درشـادش اگـدروار در يـر كردي قلنـس هب

  آيـد تابانه مي هم او در شـوق تو مجبـور و بي
غيره پر از اشعار   وجادة نور, متاع نور, رمنزل نو, تالش نوراش مانند  مايه آثار گران

  .كاربرده شده است بهفارسي و حتّي در شعر اردو نيز از تركيبات فارسي 
ويژة آثار موالنا بين افكار صوفيه هندي و   به ادبيات عرفاني فارسيكه نمختصر اي

 اين  وهيافت اسالمي نقش پلي داشته است و رشتة مشتركات توسط زبان فارسي انتشار
گرديد بلكه نقش زبان  است كه از دورة ميانه نه تنها زبان ادبيات عاليه محسوب مي

  .كرد  ايفا ميها واسطه را نيز براي گفتگوي تمدن



  ٢١٠  قند پارسي
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