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عقل راه ناامیدی یک رود؟!

مریم موسوی

مدیرمسئول و رسدبیر

ماییم که از بادۀ یب جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شام
ماییم که یب هیچ سرانجام خوشیم

به لطف جان جهان و به همــت یاران و همراهــاِن مؤمن به راه، 
نگاه آفتاب به ســال دوم رسید. ســایل سخت را پشت  ســر گذاشتیم 
گر آمدیم نه ازآن رو بود که  و ســایل ســخت تر پیش رو داریم. تا اینجا ا
راه هموار بود و آسان؛ ایامن بود و امید که بر موانِع راه پریوزمان کرد. 
گاهیــم که دشــوارتر یم شــود و صعب تر.  هرچــه پیش تر یم رویــم، آ
رســم این جهان تا بــوده همنی بوده. در کاســنت از بخــی از همنی 

رنج هاســت که برخاســته ایم تا شــاید با تکیه بر آموزه های ارزشمند 
بزرگاین چــون موالنــا جالل الدیــن و در پیوندشــان بــا زنــدیگ امروز، 

پاسخ هایی برای بریخ از پرسش هایامن جست وجو کنیم.
نیست نشان زندیگ تا نرسد نشان تو...

در این میان آنان که یم کوشند هنوز تا برتسانندمان از پِس پشِت 
لــود، کاش بدانند که نشســنت و تن به آســودیگ  ایــن راِه ســخِت مه آ
دادن چارۀ کار نیســت که راِه برون رفتامن از ایــن تنگنا جهدی جدی 
است و ایامین و امیدی بیشرت. در این میانۀ پرهیاهو که انسان بیشرت 
به ســمت گم شــدن یم رود تا پیدایی، درســت در همــنی میانه باید 

ایستاد و تاب آورد و پیدا کرد خویشنت خویش را.
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 بازخواین همدالنه و ژرف کاوانۀ مریاث عرفاین مولوی

با هدف جست وجوی پاسخ برای مسائل انساِن امروز

حکمت در این شامره به برریس مفهوم عقل در نگاه مولوی، 
 انواع عقل و کارکردهای عقل در باورهای عرفاین به ویژه مولوی
و نزی شباهت ها و تفاوت های عقل و خرد یم پردازد. 



مهدی کمپاین زارع

پژوهشگر حوزۀ عرفان

خورشید عـــقل 
در آسامن عینیت

بخش مهمی از این موضوع  که موالنا چه دریک از عقل و اقسام و کارکردهای 
آن داشــته به تاریخ بحث از عقل درمیان متفکران مختلــف بازیم گردد. هیچ 
گر ما  متفکری را نمی تــوان فارغ از تاریخ اندیشــه های پیش از وی بــرریس کرد. ا
عارف متفکری چون موالنا را اندیشمند بزریگ یم دانیم، نه ازآن جهت است که 
همۀ اندیشه های وی ابداعی و نوآورانه است؛ بلکه در اغلب موارد ازآن روست 
کید و تکرار بیشرتی مطرح  که فرم و صورت بندی تازه ای بدان داده و یا آن را با تأ
کرده و یا مقدمات و لوازمش را هبرت نشــان داده است. شاید هیچ مسئله ای را 
در سراســر آثار موالنا نتوان نشــان داد که پیش از وی توسط متفکران مختلف 
اعــم از عارف، فیلســوف، متکلم، فقیــه، ادیب و... مطرح نشــده باشــد. بریخ 
مباحث ماننــد همنی بحث عقــل تاریخچه ای بــه درازای تاریخ تفکــر دارد و 
حیت تأثریی که امثال موالنا یب واســطه یا باواسطه از این تاریخچه پذیرفته اند، 
منحصر به جهان اسالم و فلسفه و عرفان و کالم مسلامنان نیست. برای مثال 
گر موالنا تفکییک میان عقل جــزوی و عقل کیل/ کل یم کنــد، این به هیچ روی  ا
ابداع او نیســت و در تاریخ اندیشه پیش از او در آثار کســاین چون سنایی، عطار و 
برهان الدین ترمذی مسبوق به سابقه است و در فلسفۀ مشاء و اشراق ریشه 
دارد. بــرای شــناخت موالنا و یــا هر متفکــر دیگــری عالوه بر شــناخت افراد و 
مکاتب پیش از وی، باید به جریان های فکری کالین که قبل از او در عرصه های 

معرفت شناخیت، وجودشناخیت، انسان شناخیت و... وجود داشته، توجه کرد. 
هر متفکری در فضاهای فراهم شــده توســط پیشــینیان یم اندیشــد و البته 
که نکایت را هم بر مطالب آنان یم افزایــد و نکات افزوده وی چــراغ راه آیندگان 
یم شود. این هامن جریان فکری یب وقفه ای است که شخص موالنا نزی خود را 

بخی از آن یم داند و سخن گفنت خویش را بدان مرتبط یم شامرد:
هنی بگو که ناطقه جو یم کَند / تا به قرین بعِد ما آیب رسد

گرچه هر قرین سخن آری بَُود / لیک گفِت ساِلفان یاری بَُود
 در این نوشــته یم کوشــیم نشــان دهیم کــه چون موالنــا مانند بســیاری از 
متفکران گذشته در بسرت عیین گرایی )اُبژکتیویسم( یم اندیشیده هرآنچه دربارۀ 
گر او از عقل جزوی و کیل و  عقل گفته باید از این منظر نگریســته شــود؛ یعین ا
ایامین و مکسیب و... سخن یم گوید تا مبنای مذکور شناخته نشود، جایگاه این 

عقل ها نزی معلوم نمی شود و ستایش و نکوهش او از عقل قابل فهم نیست.
 پیــش از طــرح بحــث الزم اســت بــه ایــن مطلــب توجه کــرد کــه وقیت 
ســه جنبــۀ وجودشــناخیت،  از عقــل ســخن یم گوییــم دســت کم آن را از 

معرفت شناخیت و روان شناخیت درنظر یم گرییم:
1. عقــل از جنبۀ وجودشــناخیت هــم به موجــودی مجرد از مــاده گفته 

یم شود و هم به ییک از قوای نفس انسان.

کتیویسم( عقل شنایس موالنا بر بسرت عیین گرایی )اُبژ
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در نقطۀ آغازین 

عقل شنایس موالنا، 

عقل، موجودی 

گونه است که همۀ  خدا

یپ آن به وجود  هسیت در

یم آید و جهان، »فکریت« 

از آن است و ضمن 

گایه به خود و خدا،  آ

به دیگر موجودات نزی 

گایه دارد. آ
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ک حــیس، حافظه،  2. عقــل از جنبــۀ معرفت شــناخیت یــیک از منابــع شــناخت متعارف اســت کــه در کنــار ادرا
درون نگری و گوایه به منابع متعارف شناخت انسان مهشورند.

3. عقل از جنبۀ روان شناخیت در تقابل با اموری چون عشق و جنون مطرح یم شود. 
موالنا در سخنان خود به عقل از سه جنبۀ مذکور پرداخته و در هر پژوهی تامیز میان آهنا امری ضروری است.  
هرچند این تامیز جدی اســت و در هر پژوهی توجه به آن اهمیت دارد، باید به این مطلب عنایت داشته باشیم 
که با توجه به ســیطرۀ عیین گرایی )اُبژکتیویســم( در جهان گذشــته، دریک کــه از معاین مختلف عقل وجود داشــته، 
برآمده از معنایی بنیادین بوده و گویی عقل در هر اطالیق، به آن معنا ارجاع داده یم شده اســت. در منظومۀ فکری 
موالنا نزی چننی مطلــیب دیده یم شــود. او از جنبه های مختلف عقل ســخن یم گویــد اما در همۀ مــوارد در پس 
ذهن خود، آهنا را با معنای کالن وجودشناخیت عقل، یعین آنچه خود عقل کل/ عقل کیل یم گوید، درنظر یم گرید 
یپ آن  گونه اســت که همۀ هسیت در و مقایسه یم کند. در نقطۀ آغازین عقل شــنایس موالنا، عقل، موجودی خدا
گایه دارد. این  گایه به خود و خدا، به دیگر موجودات نزی آ به وجود یم آید و جهان، »فکریت« از آن اســت و ضمن آ
معنا هیچ گاه موالنــا را در مباحث مرتبط با عقل رها نمی کند و او هرجا از عقل ســخن یم گوید، به نســبت عقل با 
آن حقیقت عظیم توجه دارد و ازاین رو مثاًل به عقل متعارف بشــری در زندیگ مادی »عقل جزوی« یم گوید. عقل 

وقیت وصف جزوی یم پذیرد که در قیاس با عقل کل/ کیل برریس یم شود.
  غلبۀ عیین گــرایی بر عقل شــنایس موالنا عالوه بر توجــه مذکور، بــه ذومراتب دانســنت عقل نزی منجر یم شــود و این 
مطلیب است که در سراسر اندیشۀ موالنا حیت دربارۀ عقل جزوی قابل مشاهده است. موالنا عقل را به تعبری فیلسوفان 
امری »تشــکییک« یعین دارای مراتــب یم داند و جالــب این که مثایل کــه او برای عقل ذکــر یم کند، هامن مثایل اســت که 
صدراملتألهنی و قائالن به اصالت وجود آن را برای وجود بیان یم کنند و آن مثال نور اســت. موالنا در بسرت تفکر عیین گرا، 
عقل ها را امری واجد حقیقت مشــرتک، اما ذومراتب یم داند. نورها هم باآن که در نور بودن مشــرتک اند، اما شــدت و 

ضعف و کم وزیاد دارند و چراغ های عقل نزی چننی اند و هر عقیل بسته به مزیان نزدییک به عقل برین، نوراین تر است:
این تفاوت عقل ها را نیک دان/ در مراتب از زمنی تا آسامن

هست عقیل همچو قرص آفتاب / هست عقیل کمرت از زهره و هشاب
هست عقیل چون چراغی سرخویش / هست عقیل چون ستاره ی آتی

 هدف، غایــت و کارکــرد عقول نــزی در نگــرش عیین گــرای موالنا هــامن چزیی اســت کــه عقــل کل دارد و همۀ 
چزیهایی کــه »عقــل« نامیده یم شــوند بایــد خــود را تابــع آن بداننــد. عیین گــرایی در جهــان گذشــته موجب این 
یم شــد که متفکران چندان میان جهــان عنی و ذهــن قائل به تفکیک نباشــند و حــیت ذهن را مرتبــه ای از عنی 
بدانند. ایــن مطلب در نگاه فالســفه و حکام و عرفایی کــه نظریۀ تجیل و نــزی نظریۀ فیض )فلوطــنی( را پذیرفته 
یب و موالنــا، جهان را تجــیل کامالت اســامء و صفات  بودنــد به مراتب مهشودتر اســت. وقــیت عارفاین چــون ابن عر
الهی یم دانند و عقــل کل را تجیل اعظم آن یم شناســند و یا وقــیت حکیمی چون فلوطنی، مطابــق نظریۀ فیض، 
نخســتنی صادر از واحد را عقل یم داند، معلوم اســت کــه مراتب پاینی تر چــزیی جز رقیقــه ای از آن حقیقت عایل 
نیستند و به تعبری مریفندرســیک: »صوریت در زیر دارد آنچه در باالســیت«. وقیت عیین گرایی با نظریۀ تجیل عارفان و یا 
نظریۀ فیض فیلسوفان همراه یم شود، همۀ امور عوامل مادون عقل، تابیع از آن یم شوند. موالنا صراحتاً یم گوید 
کنوین نیســت و هم جنس مالئک اســت. در ادبیات حکمــیـ  عرفاین، عقــل و َمَلک از  عقل موجــودی اینجــاییـ  ا
یک جنس اند و عقل کل بر آنان احاطۀ وجودی دارد و در عمق وجودی شــان واحدند. موقعیت عقل را مقایسه 
کنــوین. موالنا یم گوید درحایل که عقل اساســاً  کنید با نفس یا هامن میل شــدید به هبــره وری از مواهــب اینجایی ـ ا
کنوین اســت و ازاین رو عقل در سفر خود به دنیا، گرفتار  کنوین نیست، نفس به این معنا از اساس اینجاییـ  ا اینجاییـ  ا

حجاب های ظلامین )چون هشوت و هوا( و حیت نوراین )چون اندیشه ها و خیاالت( یم شود:
زان که عقلش غالب است و یب ز شک/ عقل جنس آمد به خلقت با َمَلک

وآن هوای نفس غالب بر عدو / نفس، جنس اسفل آمد، شد بدو

عیین گرایان عقل 

انسان را بخیش از جهان 

یم دانند و معتقدند 

این عقل کل یا به 

تعبری یوناین »لوگوس« 

است که معنی 

یم کند ما چه اموری را 

یم توانیم بشناسیم، اما 

ذهین گرایان معتقدند 

این عقل بشری است 

که تعینی یم کند چه 

چزیهایی از جهان 

قابل شناخت است.
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سنجش و مرور نقادانۀ

آراء و آموزه های عرفاین

به ویژه مولوی

سنجه در این شامره به برریس 
مفهوم خرد در اندیشه ایراین و 
مفهوم عقل نزد مولوی و بازخواین 
جایگاه ِخَرد فلسفی در تاریخ 
تفکر عرفاین پرداخته و عقل گریزی 
و عقل ستزیی عرفاین / صوفیانه را 
مورد نقد قرار یم دهد.



// منصوری: ابتدا از آقای دکرت فنایئ درخواست یم کنم که مرادشان را از »عقل« به طور کیل و اجامیل تشریح بفرمایند. 

ــایئ: خییل خوشــحامل از دیــدار و گفت وگــو با دوســتان عزیز. بــرای اینکــه گفت وگــو نظم و ترتیــیب پیدا کنــد و در  فن

چارچوب مشــخص و روشــین پیش برود پیشــنهادم این اســت که از یــک تقســیم بندی رایج اســتفاده کنیــم. در این 
تقسیم بندی ابتدا عقل به »نظری« و »عمیل« تقسیم یم شود و ســپس عقل عمیل به »ابزاری« و »غری ابزاری«. متناظر 
با این ســه نوع عقل ســه نوع »عقالنیت« داریم. به گامنم موالنا، که قرار است در این نشســت دربارۀ موضع او دربارۀ 
عقل و عقالنیت گفت وگو کنیم، دربارۀ این ســه نوع عقل و عقالنیت دیدگاه خایص دارد و در ادامۀ گفت وگو خواهم 

کوشید برداشت خودم از دیدگاه او را توضیح دهم. 

عقل اندییش های مولوی
ابوالقاسم فنایئ  و  دکرت حسنی کــــامیل  در گفت و گو با دکرت 

ــت. دو  ــق« در آراء و آموزه های مولوی اس ــه »عش ــاریت اجامیل ب ــگاه »عقل« و اش ــن گفت و گو جای موضوِع محوری ای

ــگر  ــگاه و پژوهش ــتاد دانش ــم فنایئ، اس ــرکت کننده در این گفت وگو، جناب آقای دکرت ابوالقاس ــگر ارجمند ش پژوهش

ــتاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و عرفان و متخصص  فلسفه، علم کالم و اخالق؛ و جناب آقای دکرت حسنی کامیل، اس

حوزۀ شیعه شنایس هستند. 

اردشری منصوری
دانش آموختۀ فلسفه علم
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عرفان، ِخَردســتزی اســت یــا خردگریــز؟ آیــا عرفــان و عقالنیت )بــا نــگایه ذات گرایانــه به هــر دو پدیــده(، اموری 
مانعة الجمع و متناقض یــا متغایرند یا این که یم توان نســبت های منطقی دیگری بنی آهنا برقرار کرد؟ در نوشــتار زیر 
یم کوشم به اجامل تحریر محل نزاع کنم و از منظرهای مختلف به طرح و شرح پرسش ها و تأمالیت دراین باب برپدازم.

الف( براساس بریخ از تبینی ها، گوهر و سرشــت عرفان تجربه ای معنوی بوده که براساس آن جهان دارای ظاهر و 
باطن و مجاز و حقیقت است و ســالک یم تواند از ظاهر به باطن و از مجاز به حقیقت برود و راه وصول به اتحاد و 
فنا، نه اســتدالل و بحث و گزاره های حامل و شــامِل تصور و تصدیق، بلکه ریاضت و هتذیب نفس و تصفیۀ باطن 
است، این سه مسئله را نه یم توان با زبان عبارت نشــان داد و نه یم توان به نفع آهنا اســتدالالیت اقامه کرد، بنابراین 
گزیــر و تعبدی پذیرفــت. با این اوصاف آیا ســخن گفنت از  هر ســه اصل را باید بدون اســتدالل در عرفان و به نحو نا

عقالنیت فلسفی در این ساحت، سالبۀ به انتفای موضوع نیست؟
ب( پروژۀ رقیب ترایش برای ِخرد در طول تاریخ، پیشــینۀ عریــض و عریقی دارد. آیا حقیقتاً ویح، قلب و عشــق، 
رقیبان عقل هســتند یا این که آهنا را باید ادامۀ بریوین یا امتداد دروین آن به شــامر آوریم؟ آیا این رقیبان، بدون عقل، 

پرندگان یب آشیاین نیستند که پیوسته در تریرس صیادان تحمیق و جهل و شیادی و ساده لویح قرار دارند؟

عبدالحمید ضیایی
 دانش آموختۀ دکرتی
مطالعات عرفان تطبیقی

یِک گریز از خویشنت 

آسان بَُود؟
درنیگ در بازخواین جایگاه ِخَرد فلسفی در تاریخ تفکر عرفاین
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برریس پروندۀ علمی و فرهنیگ

عرفان شناسان و مولوی پژوهان

ایراین ایراین و غری 

کارنامه در این شامره مروری بر زندیگ، 
شخصیت و آثار جالل الدین هامیی، 

مولوی شناس برجسته دارد. 



شرح یب تایـیِ استاد

عیل اشرف صادیق

  عضو پیوستۀ فرهنگستان
زبان و ادب فارسی

من در سال های 1340 و 1341 که دانشجوی ســال آخر دورۀ لیسانس بودم، درکالس های صناعات ادیب )شامل 
عروض و قافیه و معاین و بیان و بدیع( اســتاد هامیی شــرکت یم کردم. درس ایشــان روزهای سه شــنبه از ساعت 9 
تا 12 تشکیل یم شــد. در این ایام اســتاد حدود 62 یا 63 ســال داشــت. طبعاً ایشــان در این ایام دیگر حوصلۀ این  
را که سه ساعت پشت ســرهم درس دهند، نداشــتند. مزنل ایشان در خیابان ناصرخســرو، انتهای کوچه مروی در 
محلۀ پامنار قرار داشت. ظاهراً اســتاد همنی یک روز را به پیاده روی اختصاص داده بود و صبح، نمی دانم در چه 
ساعیت، از مزنل پیاده به راه یم افتاد و ساعت 11:30 به دانشکدۀ ادبیات یم رســید. استاد جزوه ای دربارۀ صناعات 
گرد اول کالس بود، آن جزوه را برای دانشجویان یم خواند و آهنا برای  ادیب داشت که هر سال یک نفر که معموالً شا
خود یم نوشــتند. دو ســاعت  و نیم اول این سه ســاعت به جزوه گویی یم گذشت و نیم ســاعت بایق مانده مختص 

عروض و قافیه بود که خود استاد آن را تدریس یم کرد.
اولنی جلســه ای که ایشــان به کالس آمدند، پس از آنکه پشت مزی نشســتند و عصای خود را روی آن گذاشتند، 
گر همۀ کســاین را کــه در ایران عــروض یم دانند  توضییح مختصــر دربارۀ اینکــه عروض چیســت دادنــد و گفتند ا
غربال کنند، دو سه نفر بیشــرت در غربال بایق نمی مانند و ییک از این دو ســه نفر همنی کیس است که روبه روی شام 
کسرت آن را در قوطی کربیت خود  نشسته. در ضمن اینکه درس یم دادند، سیگار اشنوی خود را آتش یم زدند و خا
یم ریختند. ضمن شــرح بحور عرویض، مقاطع اشــعاری از غزلیات یا قصاید ســعدی یا دیگر شــعرای بزرگ را هم 
به عنوان شــاهد یم خواندند و گاه گاه یادآوری یم کردند که من این اشــعار را مخصوص ایــن درس حفظ نکرده ام، 
بلکه همنی طور به ذهنــم یم آید و برای شــام نقل یم کنم. منظور ایشــان نشــان دادن قدرت حافظــۀ خود بود. 

 در باب مقامِ جالل الدین هامیی
و آنچه از کالس های ایشان به یاد دارم
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مرحوم جالل هامیی را شــاید بتوان ییک از کســاین دانســت که به معنای واقیع »عالمه« بودنــد. در فرنیگ به 
چننی کســاین یم گویند encyclopedic به معین »دائرة املعاریف«. این اشــخاص تا قرن هجدهم در اروپا بودند 
و بعداز آن دیگر نه؛ اشخایص بودند که به علوم مختلف زمان خودشان تسلط داشتند. هم فلسفه خوانده 
بودند، هــم علــوم دقیقه، هــم ادبیات، هم علــوم دیــین و... . مرحــوم جالل هامیی هــم ییک از این اشــخاِص 
کم نظری زمانۀ خــود بودند. چننی اشــخایص کمرت به مســائیل مانند تصــوف و عرفان یم پردازنــد درحایل که 
مرحوم هامیی بخش مهمی از کارشــان در این حوزه است. این، ییک از جنبه های اســتثنایی ایشان است که هم 

به علوم و ریاضیات و نجوم و... پرداخته بودند و هم در فلسفه و تصوف و عرفان تبحر داشتند.
از مهم تریــن  کارهای ایشــان دراین زمینه تصحیح کتــاب مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشــاین اســت؛ 
اثر بســیار مهمی کــه در قرن هشــتم تألیف شده اســت. البتــه گفته یم شــود بیشــرت ترجمه ای بوده اســت از 
عوارف املعــارف هســروردی امــا بایــد آن را ترجمه ای دانســت که بخــش عمــده اش تألیفات خــوِد عزالدین 
محمود کاشــاین بوده اســت. در انگلییس به این نوع کتاب ها یم گوینــد hand book manual به معین کتاب 
راهنامی دســیت. در تصوف، کتاب هایی مانند هتذیب االسرار ابوسعید خرگویش یا رســالۀ قشرییه عبدالکریم 

قشریی یا کشف املحجوب هجویری و... ازاین دست اند. 

عالمۀ   بــی ماننـد
گفتاری دربارۀ اهمیت علمی جالل الدین هامیی

نصرهللا پورجوادی
 استاد بازنشستۀ
دانشگاه هتران
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مرحوم عالمــه جالل الدین هامیی شــیفتۀ مولــوی بــود و عمری را 
پای پژوهش در اشــعار موالنا جالل الدین گذاشــت. ریشــۀ ایــن رابطۀ 
گرد و اســتادی بنی هامیی و مولــوی را یم تــوان از موارد  عاشــقانه یا شــا
متنوعــی در تاریخچــۀ عمر پربــار هامیی ردیایب کــرد، امــا قدیمی ترین 
نمــود و شــاید ابتــدای ایــن دلــدادیگ را یم تــوان در هــامن بــدو تولــد 
جالل الدین هامیی پیدا کرد؛ آنجا که ســحرگاه شــب چهارشنبه، 13 دی 
1278 شــمیس )1317 قمری( در محلۀ پاقلعه، از محالت جنوب شریق 
اصفهان کودیک به نــام جالل الدین در خانۀ مورویث پــدر به دنیا یم آید. 
در آن خانــه، اتایق مزین بــه نقایش و آینــه کاری بوده کــه جالل الدین در 
آن پا به عامل وجــود یم گذارد؛ اتایق کــه به گفتۀ خود او گلــداین آینه کاری 
منقش بــه ایــن بیــت موالنــا بــا خــط مرحــوم طــرب در آن به چشــم 

یم خورده است:

از عیل آمــوز اخالص عمل / شــری حــق را دان مــزنه از دغــل )نصری، 
1367: 1 و 2(

ازطریف عشــق و ارادت بــه موالنا، احتــامالً از پــدر هامیی بــه او به ارث 
که نام »جالل الدیــن« را پدر هامیی بــرای او بریم گزیند و به  رســیده، چرا
خط خوش در پشــت قــرآین ثبت یم کنــد تا فرزنــد او دســت کم در نام، 

همنام موالنای بزرگ باشد.
ایــن دو واقعۀ نامدین و تاحدی شــاعرانه، آغازی اســت بــر یک عمر 
شــیفتیگ و کار پژوهی مداوم و منســجم که هامیی بــر آن اهتامم ویژه 
ورزیــد و درکنــار تــامم امــور پژوهــی و ادیب که در طــول حیــات بدان 
مشغول بود، تمرکزی ویژه بر موالنا داشت. نویسندۀ این نوشتار تالش 
یم کند اهتامم هامیی بر امر مذکور را از دریچۀ ذوق و طبع بنگرد و برای 

این منظور اشعار دیوان هامیی را ازنظر خواهد گذراند.

در ثنای »سنـــــا«
 نگایه به دیوان سنا، مجموعۀ اشعار جالل الدین هامیی

و تأثریپذیری های او از ذهن و زبان موالنا

پیامن طالیب

 شاعر و روزنامه نگار
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 روایت هایی از مواجهۀ شخیص

با عرفان و مولوی

نقد حال در این شامره مواجهۀ 
نویسندگان با زیست جهان مولوی و 
آنان را  تجربۀ هریک از 
 در این مواجهه روایت یم کند. 



چزیی یب آنکه بدانیم چیست

مواجهۀ من و موالنا، در سه پرده

پردۀ اول
خوانده ام؛  بوده  خانه  در  کتاب  هرچه  هشت سالیگ  تا  یم دانم.  پنج سالیگ  از  را  خواندن  نه ساله ام.  یا  هشت 

مسافرت،  رفته ایم  یم خوانم.  چه  بفهمم  یب آنکه  طبعاً،  حلیة املتقنی.  تا  گرفته  دبریستان  اول  زیست شنایس  از 

میهامن خانۀ دو عمو هستیم که هردو فرهنیگ اند و معلم، با کتابخانۀ مشرتیک به عرض دیوار اتایق بزرگ و ارتفاعی 

سه برابر قد مِن هشت، نه ساله. از میان آن همه کتاب، مثنوی معنوی را بریون یم کشم که جلدی مشیک و الجوردی 

است و شوق خواندنم  خانۀ خودمان جسته ام و نیافته ام. یم بینم که شعر  شنیده ام اما در  دارد. نامش را بسیار 

و نمودن  »حکایت صفت کردن مرد غامز  از  یم کنم و سر  پنجم باز  دفرت  دوچندان یم شود. به تصادف، کتاب را از 

صورت کنزیک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفۀ مصر بر آن صورت و فرستادن خلیفه امریی را با سپاه گران 

این غرض« دریم آورم. یم خوانم و پیش یم روم و شکسته بسته  کردن هبر  بدر موصل و قتل و ویراین بسیار 

چزیهایی از حکایت یم فهمم و بیش از هرچزی این را که دارم ممنوعه ای را یم خوانم. آتش اشتیاقم تزیتر 

حیاط صدای عموزادگانم یم آید که دست دردست هم عمو زنجریباف را صدا یم کنند؛  یم شود. از 

بحر مثنوی. رسیده ام به ابیایت که معناشان را  فرویم روم در  شرم و هیجان، بیشرت  من اما دارم از 

خوب نمی فهمم، اما یم فهمم بر سبیل قاعدۀ همیشیگ، نباید بخوانم شان.

حسنی وحداین

نویسنده



در میانــۀ دهۀ هفتاد شــمیس، نوجــواین بــودم عالقه مند بــه خواندن و چــون هیچ راهنــامیی بــرای اینکه چه 
بخوانم نداشــتم، هر چزیی به دســتم یم آمد مطالعه یم کردم. از روزنامه و مجله گرفته تا داســتان های تارییخ ای 
که ذبیح هللا منصوری با قلم جذاب خود نوشــته و به نام ترجمه و اقتباس منتشــر کرده بــود. کتاب های ذبیح هللا 
منصوری مرا به آغوش تاریخ و رمان انداخت و سرگشتۀ جهاین بزرگ تر کرد. کتاب فرزند نیل او را که دربارۀ حضرت 
مویس )ع( بــود، چندین بار خواندم، شــگفت زده خود را معاصر ایــن پیامرب بزرگ یم دیــدم، در مدین همراهش 
بودم و حیت در نیل همراهش آب تین یم کردم. با ســینوهه در کوچه هــا و کاخ های مصــر گام یم زدم و از رفتارهای 
پزشــک کتاب جراح دیوانه به وحشــت یم افتادم و بــا ماژالن در ســفرش همراه یم شــدم و رنــج او و همراهانش 
را رعــب آور یم دیدم. یــیک دیگر از کتاب هایی که در آســتانۀ پانزده ســالیگ مــرا به تاریخ پیونــد زد، کتــاب تاریخ ایران 
باستان پرینیا بود و بعد از آن کتاب ایران از آغاز تا اسالم رومن گریشمن با ترجمۀ محمد معنی. تفاوت محسویس 
میان این روایت تاریخ و روایت منصــوری یم دیدم و اندک اندک متوجه شــدم تاریخ مســتند نمی تواند هیچ گاه 
گر قرار  جذابیت نوشته های او را داشته باشد؛ اما خوشــحال و حیت مغرور به این بودم که کتاب هایی یم خوانم که ا
باشد مطلیب از آن ها نقل کنم، کیس را یارای این نیســت مخالفت کند و بگوید این برساختۀ تخیل نویسنده است 
و قابل استناد نیســت؛ چزیی که بارها در نقل مطالب آثار منصوری با آن روبه رو شــده بودم. رمان هم یم خواندم، 
البته جدا از بریخ آثار الکســاندر دوما و ژول ورن، بیشرت رمان های ایراین؛ مثل شــوهر آهو خانم و داستان کوتاه های 
هدایــت و چوبک و ســاعدی. در میانــۀ دهۀ هفتاد، انتشــار رمــان بامداد خــامر تحول بــزریگ بود که بســیاری را با 
کتاب آشــیت داد. دو بار آن کتاب را خواندم و لذت فــراواین بردم و همواره خوشــحال بودم که چــاپ اول این کتاب 
را خریده ام؛ هرچند بعدها مجبور شــدم آن را بفروشــم و کتــایب دیگر بخرم. چــرا که برای خرید کتاب وســع اندیک 

گزیر بودم کتاب های محبوبم را بفروشم و کتاب های تازه ای بخرم.  داشتم و نا

مهدی کمپاین زارع

پژوهشگر حوزۀ عرفان

 ماجرای
 من و معشوق مرا

پایان نیست
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از مرزهای جغرافیایی نگایه به مریاث مولوی فراتر 
 همسایه در این شامره به برریس
حضور و تأثریات موالنا در کشور 
انگلستان اختصاص دارد.



بریتانیایی ها در موالنا
و آرامش یم جویند تسیل خاطر 

لن ویلیامز، ایران شناس و مرتجم مثنوی به انگلییس گفت وگو با آ

هبنام ناصری 

 روزنامه نگار

ازمیان کســاین که در تاریخ انگلستان دســت به کار پژوهش، تدریس و 
لن ویلیامز، ییک از چند نام معترب است؛  ترجمۀ آثار موالنا زده اند، یب شک آ
ایــن را هــم کارنامــه اشـ  و در رأس آن ترجمۀ مثنویـ  گــوایه یم دهد، هم 
کســاین که با او ســابقه دیدار و معاشــرت داشــته و از مشــورت هایش هبره 
برده انــد؛ چه آهنا که در کســوت دانشــجو ســر کالس هــای او در دانشــگاه 
منچسرت نشسته اند و چه کساین که بنابه اقتضای کار پژوهش، محضر او را 

در دفرت کارش تجربه کرده اند.
با هر مزیان مالحظه و خویشــتنداری از حوالــه دادن صفت »برترین«، 
نمی توان از جایگاه یکۀ ویلیامز در عرصۀ موالناپژویه در انگلستاِن امروز 
ننوشــت. او ـ صرف نظر از تالش های جوانانۀ دانشــجویان دانشــگاه های 
انگلســتانـ  یب شــک تنها پژوهشــگر زندۀ دانشــگایه یا به بیــان هبرت تنها 
دانشــمنِد در قید حیایت اســت که دربــارۀ موالنــا کار کــرده؛ خصوصاً پس 
از لئونارد لویســون، مولوی شــناس فقید که ســه ســال پیش از دنیا رفت و 

ویلیامز درگذشتش را »فقداین غم انگزی« یم داند.
لــن ویلیامــز عالیــق پژوهــی خــود را به ترتیــب چنــنی بریم شــمرد:  آ
ایران شــنایس، باســتان، قــرون وســطی و جدیــد، تاریــخ و تطبیــق ادیان. 
کیــد دارد کــه درمقــام مــورخ، هیــچ گاه ســنت های ایــامین را مرزهای  او تأ
محدودکنندۀ کار خود نیافته و همواره بنی مطالعات زرتشــیت، اســالیم، 
یهودی و مســییح در رفت وآمد بــوده و عمدتاً در دو مورد نخســت آثارش 
را منتشــر کرده اســت. درواقع کار او چــه درزمینۀ تدریس و چــه پژوهش، 

عمدتاً بنی رشته ای و تطبیقی بوده است.

ویلیامز درمقام مرتجم، ترجمۀ آثار موالنــا را با چاپ اولنی دفرت مثنوی 
در سال 2006 آغاز کرد. او ترجمۀ مثنوی به انگلییس را تجربه ای یم داند که 
سبب تحول درکش از کار خالقۀ ادیب شد؛ ازرهگذر این تجربه دریافت که 
با ترجمۀ شعر یم تواند به سطیح از خالقیت ادیب و البته موسیقایی برسد 

که پیش ازآن آرزویش را داشت.
ویلیامز زماین که برای انتشار ترجمۀ پنج دفرت بایق مانده از مثنوی دنبال 
ناشر بود، آثار مختلفی منتشر کرد؛ ازآن جمله کتایب دربارۀ »قصۀ سنجان« 
و نزی ویرایش ترجمۀ پری آزرم معتمدی از کتاب در آیینۀ رود، گزیدۀ اشعار 
محمدرضا شــفییع کدکــین؛ ادیب و دانشــمند ایراین نام آشــنایی کــه اوایل 

کسفورد استاد ویلیامز بود. دهۀ 1970 میالدی در آ
لن ویلیامز  پس از یپ جویی های متعدد در واپســنی ماه سال میالدی با آ
دربارۀ جایــگاه موالنا در انگلســتان از زمان نخســتنی ترجمه های مثنوی 
تا بــه امروز گفت وگــو کردم؛ عصــر یک روز پایــزیی ازطریق خطــوط تلفن 
بنی هتران و منچســرت و بعد به کمک ای میل. در ایــن کار از میانیج گری دو 
نفر از کســاین که به سبب کارشــان با ویلیامز ســابقه معاشــرت داشته اند، 
هبــره بــردم. پژوهشــگر گرانامیه، اســتاد دکــرت محمــود جعفــری دهقی، 
اســتاد دانشــگاه هتران و رئیس انجمن ایران شــنایس و نزی دوســت شاعر و 
منتقدم، دکرت فرشاد ســنبل دل، اویل از هتران و دیگری از ایاالت متحده، با 
گانه ای برای آشنایی و گفت وگو با  لن ویلیامز درهای جدا پیام هایشــان به آ
این استاد دانشگاه منچسرت پیشِ روی من گشودند. مراتب قدرداین خود 

را از هر دو بزرگوار به جا یم آورم.
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گذری به تاریخچۀ مواجهۀ انگلییس ها با موالنا و جایگاه او

محمود جعفری دهقی

 استاد دانشگاه هتران
و رئیس انجمن ایران شنایس

بــرای بــرریس آشــنایی انگلییس هــا بــا موالنــا طبعــاً بایــد بــه تاریخچۀ 
ایــن آشــنایی پرداخــت. بــرریس ایــن تاریخچــه نــزی خــود نیازمنــد بــرریس 
یپ آن  مقدمایت تری اســت که در آن بایــد به تاریخچــۀ مواجهۀ غــرب و در

انگلستان با ادبیات ایران پرداخته شود.

سابقۀ برخورد غرب با تمدن ایران
برخورد غرب و به طور مشــخص انگلســتان با فرهنگ و ادب سرزمنی 
ما فرازونشــیب هایی داشــته که تا امروز هم ادامه دارد. توجــه به فرهنگ 
و تمــدن ایــران البتــه ســابقه ای بســیار کهــن دارد. نخســتنی بــار در هزارۀ 
اول پیش از میــالد ایرانیان مکتــب خایص از فلســفه، نجوم و پزشــیک را در 
کنان فــالت ایران  این ســرزمنی بنیاد هنادند کــه از ترکیب ســه تمدن ســا
)تمدن های هشر ســوخته، کایس ها، ایالیم هــا، اورارتوهــا و...(، مهاجران 
آریایی فالت ایــران و تمدن همســایگان میانروداین تشــکیل شــد. مغان 
ایراین ایــن مکتــب را به ویــژه در عصــر هخامنی بــه مغرب زمــنی انتقال 
دادند. فالســفۀ آتن از ایــن مکتب و جهان بیــین ایرانیان گــزارش داده اند. 
موضوعات یکتاپرســیت، آفرینش به دو شــکل مینوی و مادی، جدال خری 
و شر، فرشکرد و جهان پســنی از اندیشه های ایراین نشــئت گرفته بود. این 

احتامالً نخستنی برخورد با فرهنگ و تمدن ایراین بود.
در طول مدیت که فیلسوفان یوناین و رویم به دربار خسرو اول پناهنده 
شــدند و از زمان تشــکیل حلقه های فلســفی با حضور بزرگمهــر حکیم، 
برخــورد رویم ها بــا آیــنی مهــری مرحلــه ای از رویــارویی غرب بــا فرهنگ 
ایراین بود. پیــش ازآن نزی در عهد اشــکاین، رویارویی با آینی مهــری و در عصر 

یپ آن ایجــاد دانشــگاه جندی شــاپور، مراحــل  ساســاین آیــنی مانــوی و در
دیگری از رویارویی با فرهنــگ ایراین بود. ایجاد عصر طــالیی در ایران دوران 
اســالیم، برپایی بیت الحکمه هــا و ترجمۀ آثــار علمــی و ادیب از زبان های 
یب و ظهور دانی مرداین  سانســکریت، یوناین، ســریاین و پهلوی به زبان عر
گردانشــان نظــری سیداســامعیل  چون ابوعــیل ســینا، فــارایب، بــریوین و شا
جرجاین، موجب شــد کــه آثــار ایراین بــه زبان هــای التــنی و دیگــر زبان ها 
ترجمه و بــه کار گرفته شــود. این باز هم مرحلــۀ دیگری از برخــورد غرب با 

فرهنگ و تمدن ایراین بود.
پس ازآن به واســطۀ هجوم ترکان بیابــاین و حمالت مغــول و نزی هجوم 
دولت های استعامری برای غارت منابع ســرزمنی های دیگر، دوران تارییک 
در برخورد با چهرۀ واقیع فرهنگ و تمدن ایراین فرارسید. بااین همه در آن 
چند سدۀ هرج ومرج، چهره های بزرگ و گران قدری ظهور کردند که تحول 
عظیمی در فرهنگ و ادب این ســرزمنی روی داد. فردویس، سنایی، عطار، 

عرایق، مولوی، سعدی و حافظ نمونه هایی از این نوابغ ادیب اند.
کنــون و در این مقال بناســت از خود برپســیم که انگلییس هــا از چه زمان  ا
به ایران پرداختند و انگزیه شــان چه بود؟ توجه انگلییس ها از سدۀ شانزدهم 
میالدی به ایران و مطالعات ایراین معطوف شد. این زماین بود که انگلستان 
به امور تجاری در سوریه و شــرق هندوستان چشم داشت و در جست وجوی 
منافع خویش بود. به طورکیل انگلییس ها برای شناسایی ایران و سرزمنی های 
مشابه آن، ســه هدف را دنبال یم کردند: هبره مندی از منابع اقتصادی ایران، 
جست وجو در تاریخ ایران و تحقیق در ادیان و باورهای ایراین که دو هدف اخری 

برای دستیایب به هدف نخست یعین کسب منافع اقتصادی بود.

 متفکر شرقـی
در سپیده دماِن تمـدن اروپا
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 هفت اقلیم در این شامره به مسئله
 اقتباس از موالنا در نامیشنامه نوییس
 و نزی الهام بخی آثار او در موسیقی
و رقص های آییین یم پردازد.

 بازتاِب اندیشۀ مولوی
در وادی های متکرث هرنی



موالنا به رویامن یم آورد که 
همدیگر را کم دوست داریم

سیمنی سلیامین

خربنگار حوزه هرن

گفت وگو با قطب الدین صادیق دربارۀ نامیشنامۀ اقتبایس سحوری

قطب الدین صادیق از آن دســت هرنمنداین اســت که به آثار ادیب کالســیک فاریس توجه ویــژه ای دارد و برای متون 
ـ مواد و مصالیح یم داند که با پشتوانۀ آهنا یم توان در هرن  ـ به بیان خودش  کهن اهمیت زیادی قائل است. او این آثار را 
معاصر طریح نو درانداخت. صادیق درمقام نامیشنامه نویس و کارگردان تئاتر، مصرانه اعتقاد دارد که در کار اقتباس از 
متون کهن، همواره باید به دنبال پرداخیت نو بود. چنان که دربارۀ ســحوری، نامیشــنامه ای که زمینۀ اصیل گفت وگوی 
ماست، از غربال مثنوی گفته و از برگزیدن قصه هایی که به محتوا و فضای فکری و هرنی مدنظرش نزدیک بوده اند. 
گر از این پرداخت خالقه و این نگاِه نو یب هبره باشد؟ به اینها بیفزایید  و به راسیت حاصل کار هرنمند چگونه متامیز شود ا
باور قطب الدین صادیق را به ضــرورت روزآمدبــودن هرنمند. او معتقد اســت هرنمند باید بتواند حــرف روزگار خود 
گر ســراغ متوین از قرن ها پیش یم رود، باید بتواند آن را با زمانــۀ خود پیوند دهد و  را بگوید و فرزند زمانۀ خود باشــد. ا
هامهنگ کند؛ چنان که خود او در آثار اقتبایس اش، نامیشنامه هایی مثل مویۀ جم، تازیانۀ هبرام، آخرین رؤیای رستم و 

البته سحوری، چننی پیوندی را میان منت کهن و زمانۀ حاضر مدنظر داشته است.
صادیق البته برای باورش به این نگاه نو و دور ماندن هرنمند و نامیشــنامه نویس از تقلید ِصرف، طی این سال ها با 
مخالفت هایی هم روبه رو بوده؛ اما ازآنجاکه هرن و ادبیات را چزیی جز تحول نمی داند، بر این عقیده پای یم فشــارد و 
همواره دریپ برائت  جســنت از تکرار الگوهای از پیش موجود است. در آنچه یم خوانید، این نویســنده، کارگردان تئاتر، 
مدرس دانشگاه و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فاریس، هم از رویارویی چند قشر از هرنمندان تئاتر با آثار و تفکر 
موالنا گفته و هم به پرســش هایی درباب تجربۀ اقتباس از مثنوی برای خلق نامیشــنامه ای امروزین پاسخ داده است. 
صادیق همچننی دربارۀ نامیشــنامه هایی که امروز با اقتباس از موالنا در ایران نوشــته و اجرا یم شوند، مواضع انتقادی 

قابل تأمیل دارد که در این گفت وگو با نگاه آفتاب درمیان گذاشته است.
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گرانه  استغـــــراِق خنیا
در مثنوی

ــمت  ــان، مطالب را در دو قس ــت و نمود آن در آثار ایش برای بیان هبرت رابطه ای که پدرم، هامیون خرم، با موالنا داش

ــان بیان یم کنم و در بخش دوم حال و  ــری هرنی پدر را با تحلیل بریخ آثار ایش مجزا ارائه یم کنم؛ ابتدا تأثری موالنا بر مس

هوای پدر را در زمان انتخاب اشعاری از موالنا برای آثارش توضیح یم دهم که خود حکایت های زیادی دارد.

رضا خرم
عضو شوراي سیاست گذاری 
جشنواره »نوای خرم«

رایه که هامیون خرم در جهان شعر و اندیشه موالنا پیمود

156
هفت اقلیم

شمـاره پنجم/پایزی و زمستان 1400



سالها یم گذرد تا به دهۀ شصت یم رسد.

پدر یک نوع طریقت عمیل را دریافت کرده و به 

آرامش عجیب وغریب مستکننده ای رسیده است. 

مثنوی و غزلیات را روبه روی خود دارد، اشک یم ریزد 

و یم خواند. با این اوصاف شعر »آمد هبار عاشقان« 

را برای آقای قوایم انتخاب یم کند که در دستگاه 

بیات ترک اجرا یم شود.
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 معریف، مرور، ارزیایب و نقد کتاب هایی

در حـوزۀ عـــرفان و مولوی شـــــنایس



نقد دیدگاه محمدرضا شفییع کدکین دربارۀ ماهیت عرفان در کتاب 

زبان شعر در نرث صوفیه

محمد فنایی اشکوری

استاد فلسفۀ تطبیقی

 عرفان و نگاه
جامل شناسانه به دین

یب گامن مهم ترین آوردۀ تمدن ایراین ـ اســالیم برای جهان، عرفان و تصوف بودهاست. استاد محمدرضا 
گاه ایــن عرصــه اســت، در کتــاِب زبان شــعر در نــرث صوفیــه: درآمــدی به  شــفییع کدکین کــه آمــوزگار جــان آ
سبک شنایس نگاه عرفاین مدعی اســت که عرفان چزیی جز نگاه جامل شناســانه و هرنی به الهیات نیست. 
وی در این کتاب کوشیده است تا فرازونشــیب تاریخ عارفانه را با نگاه تارییخ و با معیار نگاه هرنی ارزیایب کند. 
در چشــم اندازی که او ترســیم یم کند، رفتار و گفتار عارفانه چزیی جز نوعی زبان اشــارت و عاطفی نیســت که 
گــر در عاملِ  برخالف زبــان علمی تا ابد گنــگ خواهد مانــد. به زعــم وی، گزاره های عرفــاین چنان اند که حیت ا
خاص خود صادق باشــند، چــزیی را اثبات نمی کننــد و صرفاً همدیل مــا را بریم انگزیند و این خــود، گوایه بر 

هرنی و جامل شناسانه بودن زبان عرفان است.
 او مدعی است عامل صدق گزاره های هرنی صرفاً عامیل دروین است که با ســاختار، ترکیب و زمینۀ آن گزاره 
گرچــه چننی گزاره هایی ســاختار خربی  پیونــد دارد و همنی امر در بــاب گزارۀ دیین نــزی صادق اســت؛ بنابراین ا
دارنــد، درحکم گزاره های انشــایی اند که مدلول خــود را در لحظه یم آفریننــد و ازاین رو گزاره هایی شــاعرانه اند. 
شفییع کدکین برآن است که ســفرهای عرفاین در عبور از کلمه به معنا شکل یم گریند و مجموعۀ ادب عرفاین، 
ارمغان چننی سفرهایی است. در این ســفرنامه ها استعاره هایی وجود دارند که درجۀ اســتقالل و تامیزشان به 
استقالل نویسنده اش اشاره دارد؛ اســتعاره هایی که تنها با تبارشنایس تارییخ و بازخواین انتقادی شان یم توان به 
مضمونشان راه بُرد. شــفییع در مقدمۀ کتاب یم نویسد: »فقرِ نگاه تارییخ نســبت به مسائل فلسفی و هرنی 
و ادیب، عامــل اصیل واپس ماندیگ ماســت و این خود سرچشــمه از نــگاه دایره وارِ مــا دارد که تاریــخ را به مانند 
مغرب زمنی نمی توانیم به گونۀ خطــی موردنظر قرار دهیم... این کتاب دریچه ای اســت بــه چننی نگایه که 
گر از این چشــم انداز به تجربۀ عرفاین نگریسته  تاممِ مصلحان اجتامعی کشــور ما بدان نیاز خواهند داشــت. ا

شود، اصالح آن و یافنِت نگاه انتقادی نسبت به پست و بلند آن کار دشواری نخواهد بود...«
هدف این نوشتار آن است تا دیدگاه استاد محمدرضا شفییع کدکین در این کتاب نقد و برریس شود.
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