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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ سيزدهم(
  
  
  

  درک شعر مولوی در باخترزمين
 
 نوشته شده و در جرائد و ٢٠٠٥ نومبر ٢٦تصريست که به تاريخ گردد، مقالۀ مخ چه در ذيل عـرضه میآن

   .ده بودنشر گردي، " افغان جرمن آنالين " ، از جمله در پورتال افغانیرنتیانتمختلف های  سايت
دارد، چون بمانند ديگران از زندگانی و سرگذشت ن و هميشگی را و صبغت مقاالت متحدالمآلسياق اين نوشته 

  .زبان می آرد، که ديگران نگفـته اندمولوی سخن نميگويد، بلکه  چيزی را بر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
                                                    ٢٠٠٥ نومبر ٢٦برلين،  

                                                                                              

  
 ميندرک شعر مولوی در باخترز

 
 ـــم کرده ایـــتِل  عاَلـرو قــــــ اب با دو

  وای ازان  روزی که چار ابرو  شوی
 
های زندۀ جهان ترَجمه ميکنند و سالهاست ميخوانيم  شنويم،  که اشعار خداوندگار بلخ را به زبان هاست می دتم

 .» مولوی امريکا را تسخير ميکند «بينيم  که  اينک می. که کالم َسّحار موالنا را به زبان انگليسی برميگردانند
راستی از خواندن و شنيدن چنين .  جلب توجه ميکند"مردم افغانستان" مبارکنامۀ ٩۵نوان  در شمارۀ ـُعهمين 
   :دی گرد احساس دوگانه عايد حالم م)ست"خبرها"جمع خبر  و در معنای " اخبار"درينجا (اخبار 

  
   :طرف  از يک

 "عالم  معنی"ه  از ماديات،  رو ب"مسحور بودن"ربزمين،  با وجود ـغمبينيم که جهانيان و خصوصًا مردمان  می
دح ها برميدارند و در بين تمام سخنسرايان و سخن پروران نامی ما، ـری قد،  از سرچشمۀ زالل شعر می آورند

حضرت موالنا جالل الدين محمد بلخی را بحيث سر برآورده ترين و ممتاز ترين چهره و شمايل ادبيات دری،  
از کالم . ديان و زبانها و نژادهاکشف ميکنند و کالمش را چون پلی بين خاور و باختر جهان ميدانند؛  ماورای ا

 و ماده پرستی، نيازی در    که درين دنيای ماده گرائیـو عطش معنوی خود را ـ  ملکوتی وی جرعه ها مينوشند
گويا آنچه خود ندارند، از بيگانه تمنی ميکنند ؛ بيگانه ای که .   خاموش ميگردانندـحِد ِابرام بدان ديده  ميشود ـ

 دوستی و ؛ت  ميپروراندـ ميکارد  و دوستی  و الف"آشنائی" ای که سخنش در اعماق دلها  "گانهبي"ناآشنا نيست،  
  ل سعدیــتۀ  شيخ  اّجـت به تمام موجودات،  که بگفـت به انسان  و دوستی و الفـو الف منوع،  دوستیـ به ه تـالف
 

 رم ازانم که جهان خرم ازوستـــــبه جهان خ

 ) ١(  همه عالم ازوستم بر همه عالم کهـعاِشق 
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.  معنوی،  که تنها  ماديات و عالم اسباب نمی تواند  ايدآل هايش را برآورده بسازدبا منوياِت انسان موجوديست 

  .رو مينشاندـاينست  که دست بدامان معنويات ميبرد و تشنگی خود را ف
 و تصد سال پس از رحلتـفـی را ه اينک مرد ــ و در رأس امريکائيانــ ربيان ـجای بس شکر گزاريست، که غ

 اينست ".يق ندانی دانستـترسم اين نکته به تحق"اما ،  کشف ميکنند و درمی يابند ؛ غـروب آفـتاب  جهانتابش
   :ست  جانب ديگر موضوع انکته ای که از آن ميهراسم  و همين

  
  :از طرف ديگر  
ی آشنائی ندارد،  ممکن است؛ آن درآنکه با ادبيات با همه لطايف و باريکی هايش،  برای " یدرشعر "آيا درک  
راب با همه مولودات ـ که حتی اعمدـ معتقمنتار گهرخيز و  گهربيِز مولوی؟؟؟؟  ـِد  گفـرفانی در حـم اشعار عـه

رنگيان که از ـعالی و فاخر شعری در زبان خود،  قادر نيستند شعر دری را درست درک کنند، چه رسد به ف
.  شعر در مغربزمين تعريف ديگری دارد و از کان و کيان دگريست. رداشت کامًال متفاوتی دارندشعر و ادب  ب

قهای  ـ و افگذشته می خوانند،  مگر در  شعر دری، گپ ازين سرحدها "شعر"ز را ـر کالم زيبا و نغـرنگيان هـف
زبان ما هم حلول کرده و ما   در "شعر نو"رنگی در قالب  ـامروز گونۀ شعر ف. خيلی باالتر را درمينوردد

دف ندارم که اين دو ـدرين مختصر مگر ه.  خود مقايسه کنيم"شعر کهن و کالسيک" را با "شعر نو"ميتوانيم  
ر ـشع" و "ر زمانـشع"ــ تۀ نچندان رسا ـگفه  يا  ب"شعر نو"گويم  که  در میـهمينق. را به تول و ترازو بکشم

ر ـرب  پديد  گشته و باالتر از آنچه تصور شود،  از شعـر آشنائی  با ادبيات غ پديده ايست،  که بر اثــ "ُمعاصر
" اصيل"م را ميسازند،  شعر ـزا از هـدا و مجـر دو عالم جـگونه  که اين دو نوع شع همان. تهـرنگی تأثير پذيرفـف

از ذکر اين نکته ) ٢(.از زمين تا آسماندارد تراقی ـز و افـرب،  تمايـ دری يا فارسی دری با شعر غ"کهن"و 
اولی " و "لی ترـاع" و "ارجح تر"لط  ـول غـقه   و بـلی و َاولی  ــر خود را ارجح و اعـمنظور ندارم،  که شع

ر ـشع"ين حيثيت را ـنگی که داريم، عاليست و عـرهـر ما برای خود ما و در فـشع.  ـ  نشان دهمـ )٣( "تر
ربيان با درکی که از ـم بگويم، که غستـط خواـقـبا اين تذکر ف .شان داردنگ ايـرهـرنگيان و فـ،  برای ف "رنگیـف

رفان و تصوف  الهام ـشعر دارند،  قادر نيستند  که  شعر ما را دريابند،  بالخاصه  شعری را  که  از عالم ع
 .ته باشدـگرف

رصه  ـه تا کنون درين عآنچ. ربی اصًال امکان نداردـ به زبانهای غ"یدرشعر "دم  که ترجمۀ ـمن جدًا معتق
نه و ذات ـربی بوده،  و نه ُکـهای غ   به زبان دریظ  شعر فارسیـظ  به لفـظ  و لفـرضه گرديده،  ترجمۀ باللفـع
 را "نی"زبان آلمانی برگردانده  و ه را ب مثنوی معنوی "نی نامۀ"کسی : تی در جائی خواندم ـيک وق.  آن
تار چنين ترُجمان ـری که گرفـوط کند،  وای به حال شعـاين حد سق مه تا تی ترجـوق.  ترجمه کرده بود"ترومپت"

روح  " را و "دریجاِن شعر "َترِجمانی،  که اشعار مولوی را اينک به انگليسی درآورده اند،  ـخدا کند  ُم.  گردد
 .ته باشندـ را درياف"شعر عارفانه

وان انقالب اسالمی ايران جام شهادت نوشيد،  آثار ـنفـعالمه و متفکر زبدۀ ايران، مرتضی مطهری،  که در ُع
نوان اين ـ وی ُع".تماشاگِه راز"ظ  بنام ـرفان حافـماندگاری  به يادگار گذاشته؛ از جمله رساله ای در شرح ع

  :  ، که تهـظ  برگرفـکتاب را  از همان بيت مشهور حضرت حاف
   

 يب آمد و بر سينۀ نامحرم زدـت غمدعی خواست که آيد  به تماشاگِه راز            دس
 
 "تماشاگِه راز"لِب  عارف را ـظ  قـحاف.  ستی ُپر است از رازهاـ معموًال مکتوم و پنهان است  و جهان ه"راز "

يعنی .  يابد يها و عالم َکون و مکان را درمیـستی پی ميبرد و دنيا و مافـاز نظر او عارف به رازهای ه. ميداند
 درينجا کنايه "مدعی". دنويدا و حقايق آشکارا ميگردـد، اسرار برايش هنشو رف برداشته میپرده ها از جلو عا

  "ناَمحرم"  و  "ُمدِعی" خوار ميشمردند و با کلماتی چون "شقـع" را در برابر "لـقـع"رفا ـع.  است"لـقـع"از 
 "تماشاکدۀ " و "رصدخانه"ظ  دل عارف را ـحاف.    مخاطبش ميساختند آن، امثال   و"يرـغ"  و "دشمن"و 

 .د است،  که رازی نيست  که از نظر عارف پوشيده  بماندـاسرار مينامد و معتق
وی که عالم متبحری در . ،  مطالب ناب و ارزنده ای را بيان ميکند"ظـرفان حافـع"مرحوم مطهری ضمن شرح 

رفانی و تصوفی،  بهره ای ـ ادبيات عرفان توشه ای برداشته و در ادبيات،  خصوصًاـلوم اسالمی بود و از عـع
او در صفحۀ .   خوانده ام در کمتر اثر ديگریماننده اش  بيان ميکند،   که "تماشاگِه راز"داشته،  نکاتی را در 

 :  اين رساله گويد١٠١
 ميتوانند مـرادی هـشود و افته ـبه رمز گفط بايد ـقـفتنی نيست، ـگفدند که اين مطلب با بيان صريح ـرفا معتقـع  «

منطق "ول مولوی زبان مرغان ـبق. ير از اينها کسی نميفهمدـغل سلوک باشند، ـل راه و اهـکه اهدرک بکنند 
منطق الطير باشد،  ديگر کسان اصًال نمی توانند  در اين حريم  وارد    لمناهـط ميداند که عـقـکسی ف.   است"الطير
ل ـقـل ميشود پيمود و نه با بيانی که مال فکر و عـقـدم  فکر و عـنه با قدند  که اين راه را ـرفا معتقـع....  بشوند

نوز هم  ـنم آمده  و هـرينه می آورم،  سالها پيش بذهـظ قـمطلبی را که از خود حاف.  ريرش کردـاست،  ميتوان تق
 .ستمـيدۀ خود باقی هـقـبه ع
زلی بسيار ـ  که غ )عروفیــ شرح از مفانه است ظ عارـهای حاف زلـ البته تمام غ(زلی دارد عارفانه ـظ غـحاف

 " اشارات" در آخر  ) عروفی ــ شرح از م بلخی  حسين ابن سينای لیـ شيخ الرئيس ابوع(لی ـبوع . عالی است
يم ـ و انصافًا  اينکه يک حک"ينـمقامات العارف"آخر است، بنام  بل ـ نيست،  ماق  آخرين  نمط َنَمطی دارد  که
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ولی عارف . ی عالی است  و واقعًا شاهکاريست ازين حکيمبيان نمايد،  خيلين را اينطور ـامات العارفتوانسته  مق
رفان و سلوک پی ببرد  و لذا ـلسفه  بتواند  به معانی و ُرموز عـدم حکمت  و  فـبول ندارد  که يک حکيم  با  قـق
   :لسفه را نفی ميکند و ميگويدـل و فـقـع
   

 رکس ازين لعل  توانی دانستـر هــــ     گوه راز نهانی دانست      می   عارف از پرتو
  

  .صود چيستـ عارفانه  مقمِی،  ميتوانست بداند  و معلوم است  که  می پرتو  ط  ازـقـعارف راز نهان را ف
 

 ر کو  ورقی خواند،  معانی دانستـ  که نه  ه گل  مرغ سحر داند و بس         در مجموعۀـق
  

در موضوع سحر خيزی  و ُمناجات شب و گريۀ . صود همان روح عارف است که سحر خيز استـمقمرغ سحر 
دری مؤثر و خودش مرد شب زنده دار و ـدری سوزناک،  بقـته است؛ بقـظ بهتر سخن نگفـيچ کس از حافـشب، ه

  رچه من دارم از سحر خيزی دارمـم تصريح ميکند،  که هـسحرخيزی بوده و مکرر ه
 

 تـر کو ورقی خواند،  معانی داسـوعۀ گل  مرغ سحر داند و بس            که نه هدر مجمـق
  

از کتاب خواندن اين مقامات بدست نمی آيد، از مرغ سحر بدست می آيد،  از سلوک، از مناجات،  از تهذيب 
  .اينها پيدا ميشودط   از ـقـتن بدرگاه الهی، فـدبه کردن،  از رفــس،  از تضرع،  از زاری،  از ناله و ُنـنف
 

  ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ـ
 

  شق آموزیـل، آيت  عـقـای که از بستر ع  :   و در بيت بعد  ميگويد 
 
  ين  مينويسیـل،  مقامات العارفـقـ ای که از بستر ع)ای بوعلی ( 
 

 ) ولـل قـ ختم نق(»  يق ندانی دانست ـکته  به تحقـُترسم اين ن                                                                
                 

تۀ ايرانيان از نوار پياده گرديده ـلی از يکی از خطابه های اوست،  که بگفـآنچه از مطهری مرحوم آورده شد،  نق
 .و ضمن رساله ای به  طبع رسيده،  و ازين گونه آثار  از وی  بسيار بجا مانده

يلسوف ـ  بزرگترين  فـلی سينا ــ بوع،  نظيرو حکيم  بی نظيری يلسوف  ـظ  حتی فـنيم،  که حافبول کـتی قـوق
  رفانیـ اشعار ع همـ که از ف  ديگران را چه رسد داند،  نمی رفانیـدقايق ع درک   را نيز شايستۀ  ــجهان اسالم  

مشتاقان   ربيان،ـغ البته در بين ؟؟؟؟  باشندنگ دگری  برخاستهـرهـ  از ف"ديگران" اين   خاصتًا  که  زنند، دم
 رينولد"يد ـقـآلمانی و ف  "انه ماری شيمِل"يد ـقـيسر فـبيل  پروفـ  از قـشناسانی هم بوده اند  ـ موالنا و موالنا

 .ـ  که خِط ايشان جداستـ انگليسی  "نيکلسِن
سازد،   رفانی را میـتر معظم شعر عـ دفرفانی را در بر دارد وـخوشبختانه که اشعار مولوی نه تنها دقايق ع

  ميسازد  و  سازگار "قابل فهم"و همين  آخرين است،  که مثنوی را  ست ـد اجتماعی هم هـبلکه گنجينه ای از نق
  .ذوق همهه ب

ان   امريکائي می بينيم  که تی ـ و دنيائی  نارسائی  از درک اشعار عارفانه،  وق شعر دری با عاَلمی ناآشنائی  با 
، سؤالی متبادر » مولوی امريکا را تسخير ميکند «ملکوتی مولوی ميگردند، در حدی که گوئی  مسحور کالم 

گردد،  که اگر اينان مولوی بزرِگ ما را درست درک  کنند  و به عمق افکارش برسند،  سرنوشت امريکا به  می
  ؟؟؟؟يدد کشـکجا خواه

 

  ده ایتِل  عالم کرـرو قــــــــــــبا دو اب
  وای ازان  روزی که  چار ابرو شوی

  
  :از اوقـيانوس مّواج اشعار موالنا دو قـطعۀ ذيل  را برگزيده ، تقـديم ميکنم     

  
  ــد فـراوانم آرزوستـبنمــــــای رخ که باغ  و گلستام آرزوست        بکشای لب که قـنــ

  هــــــرۀ مشعشع تابـــانم آرزوستای آفـتاب حســــــن برون آ دمی ز ابــــــر       کان چ
   آرزوست"ـانمبيش مرنجـ"    آن گفـتنت که يش مرنجــــان مــــــرا  برو   گفـتی ز ناز ب

  ــر خــدا و رستم دستانم آرزوستــ    شيـــــرهان سست عـناِصر دلم گرفـت    زين هـمـ
  لـــــم و انسانم آرزوستدی شيخ با چـــــراغ همی گشت گرد شهر       کز ديو و دد ملو

  گفـتند يافـت می نشود گشتــــتـه ايـــــــم ما       گفـت آنکـه يافـت می نشود آنم آرزوست
  

*******  
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  وقـت آن آمد که من سوگنــــــــــــــد ها را بشکنم        بندها را بــــردرانــــــــــــــم پند ها را بشکنم
  ن برگشـــــــــايم بند بند       همچو شمشيــــــــــــــر اجل پيوندها را بشکنمچرخ بد پيــــــــــوند را م

  ــذيرم ز صبر و بندها را بشکنم نهم        پند نپـــْـــــــــــوش دل از الابالی در دو گـــــــــــــپنبه ای 
  ان شکـر اين قـندها را بشکنممهر برگيـــــــرم ز قـفـل و در شکــــرخانه روم        تا ز شاخــــی ز

  تا به کی از چند و چون آخر ز عـشقــــم شرم باد       کــــی ز چونــــــی برتر آيم چند ها را بشکنم
  

 ، چاپ ــ " ديوان کبير"مولوی بلخی رومی ــ مشهور به " کليات شمس" ٦٠٤ و ٢٠٣ از صفحات مأخوذ( 
 ،  چاپخانۀ ١٣٧٢  دومـروزانفـر، انتشارات نگاه و نشر عـلم، چاپمطابق نسخۀ تصحيح شدۀ استاد بديع الزمان ف

  )مهارت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
در شيرازی سعدی  شيخ اجــّل ضرت ـگردد،  بر ناصيۀ آرامگاِه  ح با همين مطلع شروع میزلی که ـ غــ ١ 

  .نمايدشيراز،  از دور جلوه مي
خدا حافـظ  گل "برويد و . هم عالمی دارد و بعض سروده هايش دل را از دلخانه می کند" شعر نو"  ــ البته٢

پوهاند محمد " اشکی در سوگ ُهـرمزد" را بخوانيد و يا اهللا سياهـسنگی داکتر صبور" خدا حافـظ پرستوهاالله،
 !!!!اسحاق نگارگر را، تا بر صحت قـولم  صحه بگذاريد

   ارجح(ربی اند ـضيل عـت تفـضيل يا صفـ  اسم تف" َافَعل" بر وزن "َاولی" و "لیـاع" و "ارجح"  کلمات ــ ٣ 
  بعضًا صفات ی زباناندر   .)برتر،  برترين   =  لیعالی تر،  عالی ترين ؛  او =   لیـبهتر،  بهترين ؛ اع= 
:  بکار برند ؛  مثًال گويند) تر ، ترين (ضيل فارسی ــ  را با عالمت  تفـ   فارسی  و يا ربیــ  خواه عـضيلی  ـتف

که   ين بگذريم  از .ول  استـ بلکه نامعق و  دستور زبان ۀدـاعــ  که خالف قـلی ترين  ـلی تر،  اعـبهتر تر،  اع
    رمودهـمثًال شيخ سعدی در گلستان ف.  را بکار برده اند" اولی تر " ترکيب    بعضًانيز ما  واالَمقام دمان ـمتق

:  
 ّوابانـ َب فــــــایـ        کاحتمال ج اولی تر ترِک احساِن خواجه

  ّصابانـ زشِت قایـ     که تقاض دن ِبــه    گوشت مربه تمنـــای
 

  )است " دروازه"و " در"که در معنای " باب"صيغۀ مبالغۀ عـربی و برخاسته از کلمۀ  ( رباند  =  َبّواب
 
 است و بيخ تبار ايشان برآوردن، که آتش را اولی ترطع کردن ـساد اينان منقـ  نسل ف«: رمايد ـو در جای ديگر ف 

 ٨٣ و ١٣۶ صفحات (  ». داشتن، کار خردمندان نيستـنشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگاه
 ) روغیـلی فـع" ذکاء الملک  "حومرليات، به تصحيح مـک

خوانندگان ارجمند  ،" داشتن، کار خردمندان نيستـافعی کشتن و بچه نگاه"برای درک انتقادی فرمودۀ سعدی که 
د اانستان آزاد ــ آزغاف" در همين پورتال "در طبيعت ظلم و ستم وجود ندارد"بنده زير عنوان مقالۀ مطالعۀ را به 

  .ه استديگردشر منتبقم، در پورتال  به سلسلۀ نشر مقاالت سا دعوت ميکنم ، "افغانستان
 


