
  تأثيرات موالنا در غرب و شرق  ٢٤١

  

  تأثيرات موالنا در غرب و شرق
  ∗ماري شيمل آن

 يدر مراسم تدفين و، كه موالنا در قونيه درگذشتميالدي  ١٢٧٣ دسامبر ١٧در تاريخ 
بر سر مزار موالنا سماع  ان و يهوديان نيز شركت نمودند ونه تنها مسلمين بلكه مسيحي

كيشان  ميان هم ها در نه تنياين حقيقت كه و.  برگزار گرديديهمراه همخوان ي بهبزرگ
،  داشتيميان مسيحيان و يهوديان قونيه محبوب بود و مقام واالي مسلمان خود بلكه در

 يهمچنين براساس منابع. گردد  ميوگو ميان اديان تعبير  در گفتي نقش آينده ويمعنا به
 از ي مركزي كه در آناتوليدست است روشن گرديده كه موالنا با روحانيون يونان كه در
ها تمدارتباط و رفت و آمد بوده است نمودند در  ميت قبل فعالي.  

 و ي محلّي از آوازهاي بسيار خوب بوده و احتماالً بعضها يروابط موالنا با يونان
  بلكهيزبان فارس بهتنها   نهي وعلّتهمين   به را برانگيخته و شايدي يونان ويبوم
 زبان رايج آن زمان يهمچنين و. است را سروده ي قطعاتي قرون وسطيزبان يونان به
  غزل٢٠٠سرودن حدود . كاربرده است  بهاشعارش  را دري قرون وسطي تركييعن
  .باشد  مي كالسيك عربادبيات ي بهط و نيز نمايانگر تسلّيزبان عرب به

رسد كه در زمان حيات و نيز بالفاصله پس از مرگ موالنا، گستره   مينظر  بهچنين
، شده  مي بوده و از آن استفادهي فارسادبيات كه دوستدار ي در نواحي و ديدگاه ويفكر

  .اشاعه يافته بود
 ديگر بود و من معتقدم ي هندوستان بارزتر و آشكارتر از نواحياين اشاعه در نواح

جا با پسر سالمند  قونيه آمده و آن ي بها  كلكتهينام عل ي بهكه اين امر كه يك عارف هند
                                                   

  .ر آلمانيپژوهشگ  ∗
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 را يمثنو يك نسخه از يو. حقيقت دارد، طان ولد مالقات نمودهنام سل  بهموالنا
 حقيقت اين است كه ي ول،توان ثابت كرد  نمياين امر را .برد  ميهند  بهخويش با

 نوشته شده و در واقع ي معنويمثنوسبك و روان   به قلندري كوتاه بوعلهاي يمثنو
 موجود در تفكّر بدون شك طرز .تواند قلمداد شود  مي ساده شده موالناتفكّرديدگاه و 

 هند شناخته شده ة سال قبل در شبه جزير١٣١٢ ي در زمان حيات سلطان ولد يعنيمثنو
باشيم و اين   مي هندةقار  در شبهي پس از آن شاهد تأثيرات دائم اشعار مولو.بود

  از بنگال گزارش١٥نگار هندو در قرن   عظيم است كه يك وقايعيقدر  بهتأثيرات
 نمود كه در توجهبايد . كند  مي را مطالعهي روميمثنوس هم د كه برهمن مقدده مي

 شمار  به آن منطقهي زبان اداري فارسادبياتزبان و  ١٢٠٦شمال سرزمين هند از سال 
 بود و ي هند كار سهلةقار  در شبهي مولوتفكّربنابراين اشاعه و گسترش . رفت مي
  :آورد  مي راي ن خويش آوازيمثنو در ي كه مولويزمان

  دنــك  مــيتكاي شــهــا يداياز جـ   كند  مي  چون حكايت  يبشنو از ن  
 نوازد،  مي كه كريشنا با اشتياقي با فلوتيا  يا مقايسهي آن را انعكاسها يآنگاه بنگال

  .بيند مي
ت زنده است و  در سنّهردو ي و عرفاني معنويعنوان يك آلت موسيق  بهفلوت
روز  به از ديوان شمس روزييها قسمت  ويبعد مثنو به. م ١٥٠٠ از سال. گردد  مياستفاده
  .گردد  ميتر  هند شناختهةقار در شبه

ما شاهد تأثيرات ، م تا اواسط قرن نوزدهم ١٥٢٦در عهد مغول در فاصله سال 
. باشيم  مي اردوادبياتآن در   و پس ازيفارس و  هندادبياتات موالنا در تفكّرروزافزون 
 از ي شاهجهان تعداد زيادةشاه و در دور خصوص پس از اكبر  بهغولدر دوران م

از عالمان يتعداد  بهآرا دختر شاهجهان نيز شاهزاده جهان . وجود داشتنديران مذهبمفس 
آثار  توان هيچ  نمي١٨ و ١٧در قرون .  نمايندي تفسيرنويسيمثنوداد تا درباره يت مأمور
اين نكته نيز .  نوشته شده باشنديمثنوتأثير از  يه ب يافت كي فارسادبيات را در يمنظوم

ات در ي است كه حتّبسيار مهمخورد  ميچشم  بهات موالناتفكّر عاميانه نيز پژواك ادبي .
 پاكستان امروز كه از سال ي موجود در سند در قسمت جنوبيبراساس ميراث فرهنگ

  .شده است  ميهطور دائم مطالع  بهيمثنوم تحت حكومت اسالم درآمد،  ٧١١
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اش كه اثر بزرگ   در رساله)م ١٧٥١ :م(يف طشاه عبداللّ،  زبانيشاعر بزرگ سند
ي ات موالنا است كه هربرت سلتفكّر ةكننده نحو  منعكسيحد ، به استي وينظم
  :نويسد مي

يف با آثار موالنا آشنا باشد و از اين طريق بتوان ط است كه شاه عبداللّياين كاف”
  .“ك نموددر  رايآثار و
ناگهان  ، بهيف را خواندمط شاه عبداللّي سندةين بار كه رسالاولآورم كه   ميخاطر به
مصرع  (اول از دفتر ييها خصوص مصرع ، به را مشاهده كردميمثنو از جمالت يقسمت
 دنبال آب  بهكند كه نه تنها تشنگان  مي از آب صحبتيكه در آن مولو) ١٧٠٤
  . تشنگان استي جستجوگردند، بلكه آب نيز در مي

شكل   بهاش يف راز عشق ميان چشمه آب و انسان تشنه را در رسالهطشاه عبداللّ
  بسيارياين دست را در اثر و  ازييها يك داستان عاشقانه مطرح نموده است و نمونه

  .توان يافت مي
شد كه عارفان بزرگ در   ميدر قديم نيز در مناطق مسلمان نشين چنين گفته

 ديوان و يمثنو، قرآن ي خويش اين سه كتاب را حتماً دارا هستند، يعنهاي كتابخانه
 در ايالت سند ١٨ عارفان قرن ة نزد هميت استاندارد و سنّيشكل  بهحافظ اين سه كتاب

  .شد  مينيز يافت
 موالنا نقش يمثنوصورت نثر در سند و پنجاب نوشته شدند،   به كهي آثاريدر تمام
  .اند نموده را ايفا يبسيار عميق

از ، نماييم ي مي از او سپاسگزاريمثنوخاطر ترجمه و چاپ كامل   بهنيكلسون كه ما
. كند  ميعنوان بهترين تفسير نوشته شده ياد  بهبحرالعلوم يق هندتفسير عالم و محقّ

  . در شهر مدرس درگذشت ميالدي١٨١٥سال   بهبحرالعلوم
هاي توان نقش  مياامكليه اشعار موالنا را مشاهده كرد و يمثنوتر   بسيار مهم .
ر از داندكه اقبال تا چه اندازه متأثّ  مي اقبال را مطالعه نموده باشد،محمد كه آثار يهركس

  .نمايد يت ميلئو احساس مسيموالنا بوده است و در قبال و
 نيكلسون ةين بار مقالاول ي بودم و براي جواني كه دانشجويآورم زمان  ميخاطر به
مشاهده كردم كه چگونه اقبال در ،  را مطالعه نمودم»پيام مشرق«نام   به اثر اقبالةدربار
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 شاعر محبوب خويش را هردوين بار اول يم منتشر گرديد برا ١٩٢٣سال   بهاين اثر كه
 و موالنا ي ميان گوته شاعر آلماني خويش مالقاتتفكّراو در . دركنار هم قرار داده است

رسد   ميجا راند و بدان  ميمايد و درباره حقيقت موالنا سخنن  ميمدر بهشت را تجس
اقبال از . »آيد و عشق از جانب انسان  مي از جانب شيطاني و هوشمنديزيرك«كه 
. آمد  ميوجد  بهشود همواره  مي محسوبيترين شاعر ايرانعنوان بزرگ  بهكه موالنا اين
 موالنا يشناسد و از طريق رهبر  ميجاويدنامهعنوان راهبر خويش در   به موالنا رايو

 كه يطور كند، همان  ميخداوند را تجربه  بهباال و در نهايت رسيدن ي بهعروج روح آدم
 آسمان انتخاب  بهعنوان راهبر خويش جهت عروج  به ورجيل راي الهيدانته در كمد

  .كند مي
. كند  مي در موالنا هوا و روح زنده اسالم را مشاهدهي اقبال چنين است كه وتصور

 دست آمده از موالنا  بهاثبات برسانم كه تصوير  بهتوانم ي نميول، من نسبتاً مطمئن هستم
 نيكلسون بوده است و اين توسط از آثار موالنا ي اقبال مرهون مجموعه كوچكتوسط به

مبريج منتشر گرديد ام در ك ١٨٩٨ در سال  از ديوان شمسياشعار انتخابنام   بهمجموعه
براساس همين مجموعه انجام ،  داشتهديوان شمس از ي كه ويفسيرهايو اغلب ت

 خويش ي از آن را برايا  نسخهي كه من در دوران دانشجوييا مجموعه. گرديده است
  كه درباره موالنا در اقبال ايجاد گرديد،ييها من معتقدم كه انعكاس.  نمودمينويس دست
 يآل خداجو مثابه يك انسان ايده  بهاقبال يموالنا برا. گردد يوجود همين منابع برم به
  .گردد ي ميتلقّ

شود   مي مختلف تكرارهاي مناسبت  به كه هموارهي وة از اشعار برجستيقسمت
  :چنين است

 است كه اقبال در موالنا يگردم و اين چيز ي ميدنبال انسان  به من»انسانم آرزوست«
پس از اقبال نيز ،  استياوند عشق خدةك محرييابد كه دربرگيرنده نيرو  ميآن را
توانيم وارد   نميهاند كه البتّ داده  از شاعران بودند كه موالنا را سمبل خويش قراريگروه

 و ياردو، سندي، فارس و  هندهاي زبان  بهشويم و اين دسته از شعرا ها نجزييات آثار آ
 بيشتر ساليان ي كه ويا تأثير موالنا در كشورام. سرودند  مي شعريزبان بنگال ي بهيا حتّ
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 ي قديم تاكنون بر روهاي  نموده است چيست؟ از زمانيجا سپر عمر خويش را در آن
  . انجام گرفته استيآثار موالنا تحقيقات زياد
بيش از همه در ،  كه از جانب پسرش سلطان ولد اشاعه يافتيآداب و قواعد مولو

 سماع در اغلب يرقص جمع و تأثير نهاد ي عثمانيروشنفكران و هنرمندان امپراتور
 در هند وجود نداشت اگرچه صوفيان ي سماع مولوي اشاعه يافت وليمناطق عثمان

  . عالقه داشتنديموسيق ي بههند
.  قبل از هرجا در تركيه آغاز گرديديمثنوه قابل درك است كه تفسير و شرح البتّ

 ينه سهم دارند و يك بيش از همه در اين زمييدانشمندان و عالمان ترك و نيز بوسنياي
 نداشتند در ي آشناييزبان فارس  به كهي كساني اين بود كه اين اثر را براها ناز مقاصد آ

بعد  يت به جمهورة از دوريزبان ترك  بهميل ارائه و تفسير آثار موالنا .دسترس قرار دهند
را پيدا نمود  يتوان خواننده ترك زبان ي ميسخت  بهاين ترتيب كه امروزه ، بهافزايش يافت

 يمثنو سال اخير ٨٠ و يا ٧٠در طول .  را بداندي خواندن آثار موالنا زبان فارسيكه برا
جا من از  در اين.  مختلف انتقال يافته استييها گونه  بهديوان شمس از ييها و قسمت

  ويمثنوبرم كه   مي نام»ي گولپينارليشيخ عبدالباق«نام   بهقدر  از مترجمان عاليييك
ي د مدرن ترجمه نموده و تفاسير متعديا  جديد و گونهيزبان ترك  به راشمس نديوا
دارد يت  كه بسيار اهميمن كار نظر  بهاام.  موجود استيصورت دست نوشته از و به

  راي داشته و دارند كه آثار مولوي دانشمندان و عالمان است كه همواره سعةوظيف
  .برگردانند  امروزيزبان مدرن ترك به

يا حضرت «اند كه با رقابت با ديگران جمله   داشتهيخوشنويسان ترك همواره سع
اين   باي طالييتوان آويزهاي  مي نمايند و امروزهينويس زيبا خوشيشكل  به را»موالنا

 غزلياتب خواهد گشت كه مشاهده نمايد كه در ا انسان متعجام. مضمون را يافت
 ها ن شده است همواره موالنا و آثارش در آ اخير سرودههاي مدرن ترك كه در دهه
  وي و طارق يحٰيي و تفاسير گولپينارلها بنابراين تنها ترجمه. انعكاس داشته است

 يبلكه شاعران مدرن امروز نيز همواره در آثار خويش بر و،  موالنا نيستةديگران دربار
 يداند كه يحٰي  مي دارد،ي مدرن ترك آشنايادبيات كه با يهر شخص. نمايند  مياقتدا

. باشد  مي كالسيك تركادبيات از بزرگترين نمايندگان ي يك،)م ١٩٥٨ :م(ي كمال بياتل
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 رقص يمعنا  بهيسماو سماعنام  ي بهارزش و  بسيار بايآثار تقريباً ناشناخته ول  ازييك
رقص چرخان حول  ات و احوال دراويش كه با است كه در آن از تجربييآسمان
همچنين نيز شاعر سورآليست . نمايد  مييابند، صحبت  ميا در آسمانخود ر، خويش
 بسيار ارزشمند در قالب يمورد رقص سماع اثر  دريلبچنام آصف خان  ي بهديگر

 ي در دنيايرد كه وب توان نام  مينام نظيم حكمت نيز ي بهاز شاعر ديگر. اشعار نو دارد
گردد و در   مين و رسوم شناخته سوسياليسم و منتقد سنلاوعنوان پيش قر  بهغرب

 بسيار زيبا و مملو از ي خويش شعري در دوران جوانيو. مسكو درگذشته است
هرحال قونيه موضوع تعداد بسيار  به. افتخار حضرت موالنا سروده است  بهاحساسات

  .اند طبع رسيده  به در تركيه٥٠ و ٤٠ هاي دهه  از كتب بوده است كه دريزياد
ي كنم از شما عذرخواه  ميكه دوباره از خودم صحبت ه از اينالبتّ، آورم  ميخاطر به
تركيه آمدم و پول   بهشناس جوان كه عنوان يك شرق  بهين باراول ي كه برايكنم زمان مي

ل مبتال هستند، اين معضّ  به كه اغلب دانشجويانيطور همراه داشتم همان ي بهبسيار كم
در آن زمان قونيه . قونيه بروم  به را پس انداز نمايم تا بتوانمها  كردم تا آخرين فنيگيسع

اگر انسان رعد .  خود را داشتي حيوانات بود و طبيعت زيباي براي روياييواأهنوز م
شوند و شهر از   ميكه يك شبه درختان سبز  را در قونيه ديده باشد و اينيو برق بهار
ثار آ هميشه در يبرد كه چرا اشعار بهار ين پناگها  بهتوان  ميگاه گردد، آن  ميعطر مملو

من  .داند ي مي بهار را سمبل بيداريخورد، زيرا و  ميچشم  بهاتكر  بهمنظوم موالنا
 تواند  ميگاه  را در قونيه مشاهده نمايد، آنيبار چنين روز  يكيمعتقدم كه اگر شخص

  .درك نمايد  تصاوير ترسيم شده از جانب موالنا رايراحت به
پورگشتال و  تأثيرات ترجمه هامر ـ  به كه در ابتدا عرض نمودم تاكنونيطور نهما

 ادبياتاين تأثيرات نه تنها در  اام. ام  بسيار پرداختهي آلمانادبيات در يروكرت از روم
 از ي انگليسادبيات آغاز گرديد، بلكه همچنين در »يروم« با ترجمه ١٩ از قرن يآلمان

ين ترجمه از اولجا ما شاهد  در اين. ين بار قابل مشاهده استولا يهمان زمان نيز برا
پورگشتال و  ـ هامر دليل ترجمه ـ  به هستيم ويزبان انگليس  بهيمثنو از ييها قسمت

يه اول از عناصر يمند گرديد و بعض  عالقهيروم  بهفيلسوف نيز هگل ـي، روكرت از مثنو
  . الهام گرفتيات خويش را از وتفكّر
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 يك تئولوگ جوان پروتستان توسطزبان التين  ي بها  كتابچهميالدي ١٨٢١ال در س
 يمعنا  به وSufismus Sire Philosophia Persarum Pantheitica: تحت عنوان

 يگر ياين مطلب كه صوف  به منتشر گرديد كه در آن»يايسم ايران  و يا پانتهيگر يصوف«
  . استايسم تفاوت دارد، پرداخته فلسفه پانته با

كه يطور همان،  داشتهي عرفانة كه جنبي از تمام چيزهايي با تمام بيزاريا وام 
 از يدر اين كتابچه يك ين باراول يپروتستان چنين هستند، برا، اغلب روحانيون

كند كه   مي را بازگو نموده كه در آن يك عابد فكريمثنو هاي ترين داستان معروف
باشد كه بنابر   مييمثنو هاي  از زيباترين داستانييكاين . گردد  نميدعاهايش مستجاب

  ظاهر گرديدهيكه شيطان بر و خواند تا اين  ميآن زاهد دائم و همواره خداوند را
 دريافت ي و تالش تو براي نخواهد شنيد و اين سعيگويد كه از خداوند پاسخ مي

سپس زاهد در . ر پس تسليم من شو و دست از اين عمل بردا،پاسخ از خدا بيهوده است
 انسان صدا كردن تو، صدا يا«رسد كه   ميبيند كه از جانب خداوند پاسخ  ميخواب

 ي خداوندة اين بدين معناست كه عبادت يك هدي»هستم جا كردن من است و من اين
زبان   آورد در حقيقت از جانب خداوند بريجا  بهاست و هرچه انسان در حين عبادت

 يباشد و در پ  مي خطاب من نيزي كجا هستيگوي  ميتو كهدر هر خطاب «. آورده است
ترين و زيباترين   از عميقياين يك. جا هستم يك من اينگويد لب  ميآن خداوند

پذيرد،   نمياين داستان ندارد و آن را  باي نظر موافقي ويباشد ول  مييمثنو هاي داستان
داده را   خود انسان قرار در دروني اين مسأله را كه خداوند عبادت را تا حدوديو
  .داند  ميمعنا يب

 اديان مختلف ة كه درباريجاست كه اين داستان در يك اثر سوئد  اينتوجهجالب 
 از بانيان علوم ينام ناتان زودربلوم كه يك ي بهنوشته شده است و اسقف بزرگ سوئد

 ي بود مبنيا انه اين نشي ويبرا، باشد اين داستان را در آن اثر يافت ي ميا  مقايسهيدين
 زود.  داشته و معتقد استيعفو و بخشش آشناي يت بههمانند مسيح كه اسالم نيز بر اين

ميان  رگرديده و دراين داستان را در جهت تفاهم بيشتر ميان اديان متذكّيت ربلوم اهم
و  ي عرفان اسالمي برا مهمةعنوان يك نمون  به در اروپا، آن راي ديني آثار داستانيتمام

  . برشمرده استي محافل عرفانينيز تمام
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 موالنا و آثارش را پذيرفتند و اين پذيرش از طريق ه، قبل از همها يانگليس
 ييها آلمان نيز همواره خالصه در.  بوده استيمثنو از ييها  كامل و يا بخشهاي ترجمه

 اول  گئورك روزن كه براساس ترجمه كتابتوسط نوشته شده از جمله ياز آثار مولو
م دنبال  ١٩١٣ پسرش فريدريش روزن در سال توسط انجام گرفت و اين كار يمثنو

  .گرديد
 ي گسترش و اشاعه موالنا و آثارش در اروپااول ي پس از پايان جنگ جهانيول
 را شاهد ي زيادهاي  ما تالشيدر اين مقطع زمان. جريان افتاد ي به جديشكل ي بهمركز

گويد كه دو دانشمند   ميمارتين بوبر. رك موالنا دارند در فهم و ديهستيم كه سع
 ي از اين آثار را انجام داده و پس از آن در جمهورييها  ترجمهي و روسيسوئد

 ة فلسفةعنوان نمايند  به از آثار موالنا رايبعض)  سابقيآلمان شرق(دموكراتيك آلمان 
  .اند  نمودهيديالكتيك معرف

 ارزنده و تفسير ةنماييم و ترجم  ميفسور نيكلسون را از پرويما بيشترين قدردان
 در عين حال آثار يو. دانيم ي مي را مرهون تالش و زحمات ويمثنوبسيار خوب از 

 هاي تالي فعي آرتور جان آربري تأليف نموده و جانشين ويروم ة درباريكوچك
 يزبان انگليس  به رااتاشعار و رباعي، يمثنو از ي مختلفهاي داستان استادش را ادامه داد و

  .ترجمه نمود
 توجه مورد ييها  در دورهي از رومييها تنها قسمت، در آلمان پس از روكرت

 يا قبل از جنگ جهان بيشتر از آن بود، اميروم  به و عالقهتوجهه شايد البتّ. قرارگرفتند
  . صورت نگرفته بودة در اين زميني زيادي عمليدوم كارها

خود من نيز . ت خويش را مشغول موالنا نمودهم، د بزرگهلموت ريتر، دانشمن
ديوان را ترجمه نموده و   از آثاريا ام مجموعه يشخصاً در دوران شور و شوق جوان

 يين رومالد  همان گفتار جاللي دارد، يعني كه در قلبم جاي را در مورد چيزيا كتابچه
 كه يچيز،  كارهايم نشان دادم كه دريطور پس از آن همان.  تحرير درآوردمةرشت  بهرا
 ياو دارا.  استي گفتار وةنمايد همان نحوه و شيو  مي را متمايز از ديگرانيروم

 زبان  بهات راتفكّر چگونه اين يا اينكه و است امي و دينيات فلسفتفكّرزيباترين 
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ل و  بهترين مثايكنم كه و  ميفكر. ترين نكته است يترين و اصل نظر من مهم  بهآورد مي
  :فرمايد  مي كه خداونديجاي. باشد  ميقرآن از ٥٣ آيه ٤١ه  سوريتعبير و نماينده برا

  .»در افق و در روح شما،  خويش را نشان داديمهاي شما آيات و نشانه  بهما«
 هاي كند، تماماً نشانه  مي است كه هرچه انسان در اين جهان مشاهدهياين بدين معن

 يا در هركس نشانه« عرب داريم يكه در مثل قديم يطور همان. وجود خداوند است
  .»وجود دارد كه نشان دهنده آن است كه او يك وجود است

 كه در اين جهان وجود ي را مطالعه نماييد، خواهيد يافت كه هر چيزياگر آثار روم
 از ي آياتةموش كور، همه و هم از مورچه تا ابر، از منازل تا، دارد، از آشپزخانه تا فيل

 بسنده نكرده بلكه ياصول نظر  به عارف كه تنهاي شعراي براها اين. باشند  ميوندخدا
كنند،   مي قلمداديعنوان اثبات وجود خدا و عشق اله  بهكنند  ميهرچه را كه مشاهده

  .مهم هستند
در برن نيز خود را صرف كار و تحقيق در اشعار ، كريستف كنوبل، همكار من

 از ييك.  وجود داردي دكترهاي  از رسالهيا يز مجموعهموالنا نموده و در آمريكا ن
اش را نوشته و ديگر دانشجويانم   رسالهي رومي علم پيشگويةدانشجويان من دربار

 تحقيق ي و عربيزبان فارس  بهسرودن اشعار  دري شاعرانه رومة استعداد و قوةدربار
 لس برگزار گرديد كهآنج  در لوسيم نيز سمپوزيوم بسيار خوب ١٩٨٧نموده و در سال 

  . پرداختي مختلف آثار رومهاي ديدگاه به
 ييك سمبل فرهنگ  به در اين ميان تبديليروم، ر شدم كه قبالً نيز متذكّيطور همان

 را كه ي كه اشعاريا زمانام.  استيجار ها  بر سر زباني كه نام وي طور،گرديده است
تقريباً ، نمايم  ميشناس كنترل شرقعنوان يك   بهشود را  مي سروده شده وي ويدر رثا
خصوص  ، بهميان مردم بسيار محبوب است  نيز درياز جانب ديگر مولو. مشو  ميشوكه

 وارد گشت و پس از آن يعموم  قونيه در انظاري كه گارد قديمميالدي ١٩٥٤از سال 
موالنا  دوستداران هاي پيوندند و گروه  ميجمع دوستداران موالنا ي بههمواره مردم بيشتر
  .گرديده است نام مركز موالنا برپا ي بهدارند و در آمريكا نيز محلّ در همه جا وجود

ا دانند، ام  نمي رايدر تركيه نيز مشتاقان فراوان موالنا وجود دارند كه زبان فارس
هاي انسان  آشنا هستند و از جانب ديگري اسالمييها  با زمينهاقلّحدد كه  فراوان و متجد
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.  ندارندي از اسالم و فرهنگ اسالميالع و اطّيگونه آشناي  هيچي ول،والنا بودهمشتاق م
 ها ن با روح آي را ترجمه نمايند، ولديوان و يا يمثنو از يقطعات اند تا  احتماالً مايلها نآ

اين   ندارند وي كه حتماً بايد در آثار و اشعار موالنا درك و فهميده شود، آشناييچيز
  .بينم  ميانگيز يار غممسأله را من بس

نام ي،  از جنبش و جماعات مشتاق وي آشنا بوده و بسيارينامي، هر حال نام و به
  .اند موالنا را در غرب شناسانده

شكل  ي بهو.  در پاريس ياد نمايمي همكارم اوا دوويتاريجا بايد از كارها در اين
 از يا خاطر مجموعه  به ما آثار موالنا كار و تحقيق نموده وة در زمينيا بسيار فشرده

از ،  انجام گرديده استي وتوسط كه مافيه فيهخصوص كتاب  ي به مثنوهاي ترجمه
  . وجود داردي ترجمه از مولوي تعداديدر ايتاليا و چكسلواك. نماييم رايشان تشكّ
همين ترتيب  ي بهنام شيما نوفسك ي به است كه آهنگساز بزرگ لهستانتوجهجالب 
 يروم  به خويش رايكارها  ازيعنوان يك الگو و مدل شناخته و يك  بهموالنا را

 است كه تأثيرات موالنا در همه جا قابل لمس يمعن اختصاص داده است اين بدين
. شناسيم  ميعنوان يك عارف بزرگ  بهگردد و ما او را يم  تفسيريهمواره آثار و. است
كه  اند  شناختهيزبان فارس ي بهربع  از اشعار ابنيعنوان مترجم تعداد  به راي ويبعض
شناسد   ميايست عنوان يك پانته  به راي ويدانم و بعض  نميه من اين امر را درستالبتّ

 ي وة كه بخواهم درباريهر زمان،  منيدر واقع برا. كه در اين مورد بسيار شك دارم
. ام ببرم نيز نير قرآنعنوان يك مفس ي بهتوانم از و ، ميصحبت نموده و توضيح دهم

 همه چيز را دال بر وجود خداوند بداند و جهان را ييك انسان كه در تمام عرصه هست
،  آمدهيمثنو كه در پايان ي شعرة بهتر از قطعيچيز  نمايد، هيچي تلقّيانعكاس وجود و

  .تواند باشد  نمي حالشيگويا
ا عشق و  كه در آن زليخيا توانند صفحه  مي دارند،ي آشناييمثنو كه با يهاي آن

 آورند كه هرچه كه زليخا خاطر  بهنمايد را  مييوسف ابراز  بهشوق خويش را نسبت
 آفتاب چه زيبا«: گفت  مياگر زليخا. آورد، مفهوم يوسف در آن نهفته بود  ميزبان به
هرچه و هرچه كه او .  را آوردييها  و يا هنوز نان آماده نيست و يا باغبان ميوه»تابد مي
  .ديد  مي وجود يوسفي براييها ماماً نشانهكرد ت  ميبيان
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  : استي گفته نشانه وجود معشوق ويبايد بگويم كه هر كلمه كه و
  گــرانث ديتـه آيــد در حــدي گف  كه حديث دلبران   خوش بود آن  

انسان . شود  صحبتيبهتر آن است كه اسرار معشوق را باز كرد كه در آن از ديگر
  حال اين اشارات، نمايديتواند بدان اشارات  مياماجازه ندارد تا راز را بازگويد، ا

 موالنا هميشه راهبر ما.  از خورشيد باشديه و يا حكايت يك پشّة درباري حكايتةوسيل به
 ي است كه ما بايد از ويكنم كه اين آن چيز  ميمن فكر. است  خداونديسو به

 . آن قرار دهيمةفراگرفته و الهامات خويش را بر پاي
  


