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 دهكيچ
ات يـ  در ادب  يري چـشمگ  ري تـأث  ها قرن خود،   يدگيبا سردادن شور  ؛ موالنا،   يراني ا يعارف و شاعر نام   

 اشـعار عارفانـه     فتهي شـ  شورهاكگر  يسندگان د يه شاعران و نو   ك ي مختلف داشته است، به طور     يها ملت
 در  يبهره نبوده و شـاعران     يز از آثار موالنا ب    ي زبان ن  ييايات اسپان يادب. دندي آفر يار ماندگار  آث  شدند و  يو
، موالنا، در آثارشان يرات عارف بزرگ پارس  كها و تف   شهي از اند  يريرپذيثأه ت كاند   افتهين خطه پرورش    يا

انـد   سانكن جمله يا ا روز و سانتا ترس   ك چون سان خوآن د ال       يعارفان. ر مشهود است  ي چشمگ يا به گونه 
رامـون عرفـان   ين مقاله ابتـدا پ يدر ا. ن مدعا صحه گذاشتيتوان بر ا   يرامون اشعارشان م  ي پ يقيه با تحق  ك

 داده خواهـد    يحاتين توضـ  يات و فرهنگ آن سـرزم     ي بر ادب  يرات تصوف اسالم  يا و تأث  ي در اسپان  ياسالم
 زبـان، سـان خـوآن       ييايبـان اسـپان   ين اد يآورتر  از نام  يكي موالنا بر    يها شهير اند يشد و سپس دربارة تأث    

  .روز، بحث خواهد شدكدال

  .يروز، عرفان اسالمك، سان خوان د ال ييايات اسپاني، ادبيات فارسيموالنا، ادب: يديلك يها واژه
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  مقدمه
گر دورنـد، امـا   يديكـ  از يياي متفاوت و از نظر جغرافيا اگرچه از لحاظ زبانيران و اسپان يا
دو  هر. ندك ين را به هم مرتبط م     ين دو سرزم  يخ و فرهنگ ا   يه تار ك دارند   ياري بس يها يهمانند
ز كـ ن مريا را دومـ يه اسـپان كـ اند، تـا آنجـا      ار بهره گرفته  يش به عرفان بس   يه از گرا  كاند   ينيسرزم

ثر از  أه متـ  كـ دند  يا درخـش  ي در اسپان  ياري بس يحينه عارفان مس  ين زم ي در هم  1.ده اند يتصوف نام 
 يهـا   از چهـره   يكـي . ادگار گذاشـتند  ي زبان به    ييايات اسپان يل در ادب  يبد ي ب يآثار يرانيعرفان ا 

    ن يتـر  ه از بـزرگ كـ اسـت  ) 1591-1542( روزكـ شور، سـان خـوآن دال  كـ ن يـ  شـاخص ا يادب
خ ي و عـارف در تـار    ين صـوف  يتـوان گفـت نامـدارتر      ي سده شانزدهم و م    يياي اسپان يها يصوف
ـ  م يآور  شـگفت  يهـا  ه شـباهت  كـ م  يابي ي، در م  ياشعار و  بر آثار و     يبا مرور . ا است ياسپان ان ي

  .ديآ يخ تصوف به شمار مي تاريها ين از شگفتيه اكشود،  يده مي ديرانياشعار او و عارفان ا
ن باره به بحـث  يا ل دري به تفصيتاب خود با نام دربارة منشأ عرفان صوف     كن در   يالك كم

ـ    يبه راسـت  : هكرده است   كپرداخته و خاطر نشان      ن يـي روز، در آ  كـ ش از سـان خـوآن دال        يتـا پ
ـ يه بتوان آن را با اشعار عارفان ا       ك يچ عنصر يت ه يحيمس  شـفا . (د، وجـود نداشـت    ي سـنج  يران

529(  
رات شـاخص شـعر     ي تحت سلطه اعـراب و تـأث       ياي با اشاره به ظهور تصوف در اسپان       يو
ران، ي ايه عناصر فرهنگك  ساده نبوديتصادف«: دهد ين ادامه مين، چنين سرزميران در اي ايعرفان
 يه بـذرها  كـ  سـاده نبـود      يافتند و باز هم تـصادف     ي مسلمان   يايز در اسپان  ي چنان شورانگ  ياقبال

 چنـان  يا جستند تا محـصول ي اسپانكن بارور در خاي چنيا نهين عناصر، زميتصوف موجود در ا   
 و سان خـوآن     يولو م يها  ه شعر كست  ي ن ي از عرفان به بار آورند؛ و باز هم تصادف         يپربار و غن  

 زبـان سـوم ترجمـه شـوند، از هـم بازشـناخته              يكه اگر در    كاند،   يكروز چنان به هم نزد    كدال
  ).509-510همان (» شوند ينم

گردد و سان خـوان د ال        ي برم يالدي م 1982 به سال    ي معنو ي مثنو يياي اسپان ةن ترجم ياول
امـا  . گذشـت  يا مـ  ي از اسـپان    قرن از خروج مسلمانان    يكه  كست،  يز ي شانزدهم م  ةروز در سد  ك

 و يرات فرهنـگ و ادب اسـالم   يثأهرچند ت . زد ين موج م  ين سرزم ي در ا  يهمچنان عرفان اسالم  
ـ ي ا يتوان نقش اعراب را در انتقال آوا       ين زمان نم  يگردد اما در ا    يها قبل برم    به قرن  يرانيا  يران

ق ين طر يه از ا  كچرا  .  گرفت دهيردند ناد ك يومت م كشور ح كه بر هر دو     ك يا ا در دوره  يبه اسپان 
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  .دنديرس يا ميشدند و به اسپان ي ترجمه مي زود به زبان عربيلي خيرانيآثار ا
 يا  اسـت در مقالـه  ييايشناسان اسپان ن اسالمي از اوليكيه ك (Juan Vernet)خوآن ورنت 

  :دهد يح مين توضي چن»دندي را نجات بخشيكالسكاعراب دانش «تحت عنوان 
ان يردند جنگجو ك فتح   يالدي م 720 ي ال 711 يها  سال ي را ط  يبري ا ةريجزه شبه   ك ياعراب

 ين تنوع علم  ياما چن . ده بودند ين اسالم گرو  ي به د  يه به تازگ  ك بودند   ي شمال يقاي، از آفر  يبربر
 و  ينـ ي، الت يوناني يكالسك، متون   يالديدر بغداد در قرن نهم م     . رسد يا م ي قرن بعد به اسپان    يك

ن زبـان بـه گـردش       يو توسط ا  .  ترجمه شدند  ي و فنون به زبان عرب     يموز علم ژه ر ي، به و  يرانيا
ـ ي ا ين دانـش هـا    ين بهتـر  ين چن يارانه ا ياعراب هوش .  گرفتند يا جا يدرآمدند و در اسپان     و  يران

  .ردندك ي ترجمه مي را به عربيوناني
ـ يها ن بار ترجمهيگر توسط مترجمان، و ايد سپس بار ـ  ي متون عرب  ن در مدرسـه ي بـه الت

ن ترجمه شدند و پس از آن دربـار بـه           ي به الت  ي متون از عرب   ياريبس. ن تولدو انجام شد   يمترجم
. افتنـد يدربار، صومعه به صومعه به طرف شمال به گردش درآمدند تـا بـه تمـام اروپـا انتقـال                     

  ).229 ورنت(
ات را در   يـ  علـوم و فنـون و ادب       يه خوآن ورنت اشاره دارد، همگ     كرات همانطور   يثأن ت يا

 شناخت يز در پي ن ييويك لوپز بارالت، پژوهشگر و اسالم شناس معاصر پورتور        يلوس. برگرفت
تاب خود با نام سـان  كق پرداخته و در ي عميق و پژوهشينه تصوف، به تحقيرات، در زميثأن ت يا

 قـرار داده    ي را بر سـان خـوآن مـورد بررسـ          يرات تصوف اسالم  يثأروز و اسالم، ت   كخوآن د ال    
 اشعار سان خوآن با منـابع       يها و زبان فن    ان نشانه ي م ياريه تشابهات بس  كقاد دارد    اعت يو. است
ان يه تشابهات م  كند  ك يد م كيأ ت يرانينه منابع ا  ي در زم  يو.  وجود دارد  ي فارس ي و حت  ي عرب يادب
  :دهد ين ادامه مي چنيو. رنديناپذ  و سان خوآن اجتنابيراني تصوف اي ادبيها  از نشانهياريبس

ن باشد اثبات آن از لحاظ      يه اگر هم چن   كشود،   يم صحبت نم  ي مستق يريثأ، از ت  كبدون ش 
 يا ارتباطيه با تصوف اسپانك يراني تصوف ايها اما با توجه به نشانه. ل استكار مشي بسيخيتار

م گذاشته  ي مستق يريثأا ت ين امر بر  تصوف اسپان     يه ا كد  يجه رس ين نت يتوان به ا   ي دارند، م  يفرهنگ
  )385پز بارالت لو. (باشد

 را  ك مـشتر  يتـوان موضـوعات    ي م يروز، به خوب  كن با مطالعه اشعار سان خوآن د ال         يبنابرا
ن اسـت تـا عـشق و مفهـوم          يـ  بـر ا   ين رو در مقاله حاضر سع     ياز ا . افتيان آثار او و موالنا      يم

 راه  خورد، فناشدن در   يوند م يه با دل پ   ك يسته شود، عشق  ي آن از منظر هر دو عارف نگر       يعرفان
  .ندك ي معشوق روان ميطلبد و عاشق را در پ يار را مي
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  يبحث و بررس
ن يه بك است ين موضوعيتر ين و اصليتر ، برجستهك بدون ش» آنيعشق و مفهوم عرفان   «
ه كـ  ين اصـل  يتـر  بـا يز. نـد ك يجاد م ي تنگاتنگ ا  يونديروز پ ك موالنا و سان خوآن د ال        يها  شعر
ه هـر دو،    كـ ن اسـت    يـ شـود ا    يشان بر آن استوار م    ي شعر يها و نمادها    دهي موضوعات، ا  يتمام

 را بـه    يوتكـ  و مل  ي اله ي آن، عشق  يپردازند، در ورا   يف عشق انسان به انسان م     ياگرچه به توص  
 يدهنـد، عـشق   يش مي را نما ي، عشق به مبدأ هست    كيآنان از عشق ملموس خا    . شندك ير م يتصو

 سـخن گفتـه     يرات از عشق اله   كنا به   موال. ات بخش و جان فزاست    يه ماندگار و جاودان، ح    ك
  :بخشد ي مكي بر تن خايات جاودانيه حك

  ندك جان يعشق جان مرده را م  ندكدان ي بود جاويه فانكجان 
  :ا ي

  نده شدميدولت عشق آمد و من دولت پا  مرده بدم، زنده شدم 
ه دلـدار  گذرد تا ب يها م بيه از فراز و نشكدهند  ي عارف ارائه مي از عاشق يريهردو، تصو 

. ابـد ي يد مي جاوي زندگيدهد، ول يچ راه جان ميچاپيعاشق رهرو راه دوست است و در پ . رسد
شود،  يتر م  ه در دل هر دو عارف، اخگرش هر دم سوزان         ك دارد   ي معبود ين عشق، رو به سو    يا
ند و از فـراق نالـه      يسـرا  يقت ذات حق م   ي و حق  ييبايه آنان عاشقانه در وصف ز     كن روست   ياز

  .دهند يسر م
   ار را آرزو   يـ دار  يـ  جانـسوز د   ياقينالـد و بـا اشـت       يار م يپاره از فراق      پاره يا نهيموالنا با س  

 بـودن بـا     ي خـود را بـرا     يتواند به سر بـرد و زنـدگ        ي، بدون معشوق نم   يقيعاشق حق . ندك يم
  .دهد ين ناله سر ميز چنيموالنا ن. خواهد يمحبوب خود م

  ش و پسيارم پيچون نباشد نور      ش و پسيمن چگونه هوش دارم پ
  :ايو 

   اوي پر، واي ماند بياو چو مرغ       اويچون نباشد عشق را پروا
 روح در   يها سروده« با نام    ي معبود در شعر   ي دلش را به سو    يل و تمنا  يز م يسان خوآن ن  

  :ديسرا ين ميچن» دار خدايحسرت د
  

  بدون تو، 
   توانميچگونه زندگ

   نتوانميبدون خدا، زندگ
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   خود بمانمي او، بي بچون
  )87روز كسان خوان دال (1 توانم؟ين زندگيچگونه ا

 عـشق، دل  يه جوالنگـاه اصـل   كـ ن اسـت    يته قابل تأمل و تعمق در آثار هر دو عارف ا          كن
 تنگاتنـگ   يعشق و دل ارتبـاط    .  اوست يه پناهگاه اصل  ك ييند، جا ك ياست و عشق در دل النه م      

ه شـده و امانـت      ي تعب يه در وجود آدم   كبها    است گران  يه دل گوهر  كم  يبنگر. گر دارند يديكبا  
ه بـا   كـ } است {يچراغ گوهر شب .  و مقدس  ي است اله  يحافظ عشق . دار عشق به معبود است    

  .بخشد يم) 552باباساالر ( ي جسم را روشني و ظلمانيكنور تابان و درخشنده خود، خانه تار
 هكـ شد  كـ  ير م يانه را به تصو    شب ي عشق » روح يكشب تار «سان خوان در شعر خود با نام        

 ي سـوزان بـرا    ياقي با اشت  ،ي و ظلمان  يك تار ي شب  در يو. گردد ي م  معشوق ي عاشق در پ   در آن، 
اش   د و از چهره   يگو  يدهد؛ نامش را نم    ي ارائه نم  يرياو از عاشق تصو   . شود يار خارج م  يدار  يد

قـرار،    يتاب و ب   ي ب م عاشق، چه  يشو  يه متوجه م  كهاست   هيق سا يه فقط از طر   كست، بل ي ن يخبر
» ديـ د ي مرا م  يسكنه  «ه  كند  ك يد م كي برود و تأ   ي رازآلود و پنهان   يداريلغزد تا به د    ي م كيبه چاب 

 در يو. دهـد  ي قـرار مـ  ي مطلقـ يكين صورت ما را در برابر تار يدرا. »دميد  ي م يزينه من چ  «و  
ـ ه از طركـ م ياما گفت. ييچ نور و راهنمايدارد، بدون ه يورانه قدم برم كورك و ظلمت،    يكيتار ق ي
عاشـق  . يا  است در    گوشـه يه نشانه وجود نوريسا. مينيب يت عاشق را مكه حر كهاست   هيسا

  .»سوخت يه در دلم مك يمگر همان« نداشت، ييه راهنماكدهد  يادامه م
ه ك كيافت، گوهر تابنا  يچراغ موالنا را در دل سان خوآن          توان گوهر شب   يه م كنجاست  يا

افتد و بـا عبـور از فـراز و            ي به راه م   يعاشق سان خوآن  . ندك ي م ييات شب راهنما  او را در ظلم   
  :نه دارديه در سك يند، همان نورك يها، نور را دنبال م  بينش

  
  ز،يدر آن شب دل انگ

  د،يد ي مرا ميسكنه 
  دم،يد ي ميزيو نه من چ

  ييچ چراغ و راهنمايبدون ه
  سوخت يه در دل مك يبجر همان

                                                            
1- Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener,/(...) / sin Dios vivir no puedo; pues sin él, sin mí 
quedo,/este vivir ¿qué será? 
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   راهنما بوده مراك يهمان
  .مروزي نييارتر از روشناكآش

  همانجا منتظرم بود
  شناخت، يه خوب مرا مك يسك

  )33همان  (1 نبوديسكه ك ييجا
  

ه بـر   كـ  ك تابنا يانوار. ت گر بشر است   يه هدا كداند    ي م يز دل را منزلگه انوار اله     يموالنا ن 
ـ  اما د . ندي عطا نما  ي را جال بخشند و بدو زندگ      يدل تابند و دل آدم      ي، ظلمـان  ي نـور الهـ    يل، ب

  .است
  ست آنيچون نباشد روح، جز گل ن    ست آنيچون نباشد نور دل، دل ن

 پروردگـار   يقي گردد و جلوه گاه حق     يقت آراسته م  ي بر آن بتابد، به حق     ييه نور خدا  ك يدل
نـد،  ك ين، سـفر مـ    يريه به درون، آن موطن ش     ك است   ي انوار اله  ي راه حق، در پ    كسال.  شود يم

  .درخشد ي در آن ميران الهيكنور به ك ييجا
او را . نـد يدهـد تـا بب   ي ميينايبه او ب. ديگشا يشود و چشم او را م ينور دل، چراغ راه او م   

ه نـور  كـ  يچـشم .  عاشقيشود، چشم معنو يپس، چشم او م . ت به درون  يند، هدا ك يت م يهدا
  .ابدي يل خود و خود را در خدا ماو خدا را در د. ابدي يند و با نور او، راه را ميب يپروردگار را م

 ين، چشم يقين ال ين است، همان ع   يب  ده حق ي و د  ي موالنا، چشم دل همانا چشم واقع      يبرا
 يي مقـصد نهـا  يگردد و به سـو     يقت م ي حق ك ادرا يشود و در پ     يامل باز م  كمان  يسب ا كه با   ك
  .دار دوستي است و ديه همانا قرب الهك يرود، مقصد يم

شود، بـاطن و   يت مي است، با چشم دل خود هدايز، دلداده انوار اله ي ن يمسافر سان خوآن  
گـذارد   يط را پشت سر م    ين شرا يتر ، سخت يچ ترس و هراس   يه يند، پس  ب   يب يب را م  ياسرار غ 
  .ه معشوق منتظر اوستكرسد  ي مييو به جا

 يپنج حـس  ( هم هست    يحس ظاهر، حس باطن   } فراتر از {... «ه  كن باور است    يموالنا برا 
و آنچـه انـسان را      /) -2/49ن حس ها چو مس،      يآن چو زر سرخ، و    / ن پنج حس  يت، جز ا  هس

 ينة دل چون شود صافيآ(ند ك ي مك از آب و خايروني بيها  نقشيقادر به شناخت و جستجو   
                                                            

1- En la noche dichosa, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que en el 

corazón ardía./ Aquésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía,/ adonde me esperaba,quien 
yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía 



  ۵٩  ... آواي شوريدگي موالنا و نغمه شيفتگي

 زدوده از زنگـار     يا  نـه يه مثـل آ   كـ  است   ي، قلب )2/72 ك برون از آب و خا     ينيها ب  نقش/ كو پا 
  )428تاجبخش . ( باشدي و صافكدارد، پا ي را در بند تعلقات م و از آنچه اوينيب خود

 او چنـان    ييبـا يه ز ك است، اعتقاد دارد     يقت اله ي و حق  ييباينده ز يه سرا كز،  يسان خوآن ن  
 ي، مـا را بـه سـو       » روح يـك شـب تار  « در   يو. ديـ توان د  ي آن را م   يمان قلب يه فقط با ا   كاست  

م ينـ يم ببيتـوان  يدهد، نمـ  يالشعاع قرار م ما را تحت يينايه بك يشاند، به طور  ك ي مطلق م  يكيتار
ه نه با   كسان خوآن معتقد است     . ميرس ي به او م   يم، ول ينك يدار م ي را د  يسكم و چه    يرو  يجا م ك

ه به نور دل و چشم بـاطن اسـت          كد، بل يتوان خدا را د     ي و نه با عقل م     يحواس پنجگانه ظاهر  
  .ردك او را احساس يتناهيشود وجود ال يه مك

مانـد و    ي است، عاشق از راه نمـ      ييگر تنها  ي، اگرچه تداع  ي و ظلمان  يك، شب تار  ياز طرف 
  .رود ي او مي دوست، به سويوك سر به يك

امبر بـه   يـ  اسـت و پ    يـك د پنهان و جهـان تار     يه خورش كد  يگو ي م ي از شب  يموالنا در مثنو  
ه كـ  يشـب . ديـ ات نما زد و مناج  ي عبادت برخ  يداند تا برا   يشب را مأمن مومن م    . رود يمعراج م 

. شـوند  يار مـ  ك پنهان بر رسول خدا آش     يها قتيه حق ك يشب. آورد ي به ارمغان م   ي او آگاه  يبرا
  )323فروزانفر (

ده يـ نـان از د   يرا عاشـق بـا اطم     يـ ز. ت اوست ي بخش امن  يز، تداع ي سان خوآن ن   يشب برا 
ر ياش، دلپذ ياهياو شب را با وجود س. شدك يار سر مي يوكگران به ينشدن و به دور از چشم د

دهد،  ي م يه در شبانگاهان رو   كوصال عاشق و معشوق     . رساند يرا او را به معشوق م     يداند، ز  يم
ده ياش، بـه سـپ     يكيرغم تار ين رو، سان خوان، شب را عل      ياز ا . ند است ير و خوشا  يش دلپذ يبرا

ـ      يكـي ه  كـ  يشب. دهد يح م يدم ترج        ار، شـب هنگـام    يـ ار  يـ  دارد، حـضور در د     ي شـدن را در پ
. داريـ شـود و دلـدار پد   يامل مـ كوند يه پكن وصل است    يوه ا كدر اوج و ش   . شود ير م يپذ انكام

  :خواند ين ميگذارد و چن ينه خود ميابد، سر او را بر سي يه مكار را يعاشق، 
  

  ديام آرم نهيبر س
  ش بوديه ماندگارك يبر بستر

  )37همان  (1.و دل آسوده به خواب رفت
ابـد و بـا     يرود تا بـه درون راه        يعاشق از خود برون م    . ه عاشق است  نيگاه معشوق، س  يجا

                                                            
1- En mi pecho florido, que entero para él sólo se guardaba, allí quedó dormido,... 
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ه كـ  اسـت    ييقاً همانجا ينه عاشق، آماده فرود عاشقانه معشوق، دق      يس. ديدار نما يمحبوب خود د  
 ييد، نورسـو يدرخـش  يه مكرد، آنجا   ك ي در قلب خود آن را احساس م       يور بود و و     شعله ينور
» مـن  «يسفر بـه درون، عاشـق را در جـستجو   . شاندك ي مشي خويبرد و به سو يه او را ره م ك
ن سفر به درون، مواجـه شـدن بـا          يثمرة ا . ابديش را ب  يشتن خو يدهد، تا خو   يت م كگرش حر يد

  :دهد ين ادامه ميسان خوان چن. معشوق است
  

  ختنديه درآمكآه، آن شب 
  عاشق و معشوق را

  هك شدند، چرا يكيآنان 
  )51همان  (1عاشق در معشوق شد

. رد و جاودانـه شـود  يـ  گ يشود تـا در روح جـا       يه عاشق از جسم رها م     كن جاست   ير ا د
ز در  يـ شود، تا معـشوقش مانـدگار گـردد و خـود ن            يابد و در او ذوب م     ي يعاشق، معشوق را م   

ش يردن خـو  كـ زنده نگهداشتن عـشق، فنـا       « معتقد است    ييايه عارف اسپان  كهمانطور  . معشوق
  ).47 بارالت(»  زنده ماندن در معشوقياست؛ برا
نـد و  كاف ي مـ  يش نظـر  يشتن خـو  يگذرد و بر خو    ي م كي دوست، از جسم خا    يوك كسال

. ابدي ير م ييز تغ يت او ن  يدهد، هو  يه وصل دوست دست م    ك يزمان. ندك ي را آغاز م   » اهللا ير ال يس«
  ست جـز بـا از خـود        يـ ن ن كـ ن راه مم  يقت ا يطر. ست، خداست در درون خود    يگر خود ن  ياو د 

ه عـارف سرگـشته، تـوان       كـ  اهللا اسـت     ي فنا فـ   يدر ط . ي و سرگشتگ  يدگين؛ شور خود شد  يب
  .رسد يدن ندارد و از راه دل به او ميشياند

  
  يرانير حكردم، من چاكدر شاه نظر 

  ردمك گذر »شيخو «ردم، وزك حذر »ونك«از 
ـ  طر يز ط يسان خوان ن   ـ  يق را حاصـل سرگـشتگ   ي دانـد و   يخـود شـدن مـ    ي و از خـود ب

  :شدك ير مين به تصويمان وصل دوست را چن در زيدگيشور
  

  افشاندم، يش را ميه موهاكآنگاه 
                                                            

1- Oh noche que juntaste, Amado con amada, amada en el Amado transformada! 



  ۶١  ... آواي شوريدگي موالنا و نغمه شيفتگي

  آرام با دستش
  ختيبر گردنم آو
  )19همان  ( من معلق شدكو همه ادار

ـ زنـد، طر   ينار مـ  كشود، جسم را     يز از خود برون م    ي ن يپس، عاشق سان خوان    ز، يـ ق او ن  ي
ن يـ ا. زديـ  بگركي شـود و از جـسم خـا    اهللا است ، تا با محبوب همراهي مراحل فنا ف  يهمان ط 
  .دار شدن معشوق در عاشق استيافتن و پدي تحول يگري به ديكي شدن، يكي، همان يهمراه

ش ينگرند و عاشـقانه بـرا      ي عارفانه به مرگ م    يه هر دو عارف، با نگاه     كم  ينيب ين م يبنابرا
سان .  او به سر خواهند بردنند و بايب ي با مرگ، معبود خود را م     يامكرا آنان در هم   يز. نديسرا يم

  :رود يشواز مرگ مين به پين چنيخوآن ا
  
  يم، نه زندگين زندگاني اكنيا
   استيه حرمان زندگك

  شمك ين رو مرگ را آرزو مياز ا
  .نمك يتا با تو زندگ

  !يشنو ي من، مي خدايآه ا
  خواهم ي را نمين زندگيمن ا

  )67-68همان  (1رميرم تا نميم يم
 عارفانـه  يرهايه تفـس كـ  به پرنده، مرغ و بلبل دارنـد  ين، اشارات فراوان موالنا و سان خوا   

  ه بـا اسـم معـروف      كـ  اسـت    يا لومنـا، پرنـده   يبلبل سان خوان، با نام ف     .  را به دنبال دارد    ييبايز
 فـراوان   ييهـا  وهكت بـوده اسـت، شـ      ياك ناله و ش   ةنديشه سرا يات غرب؛ هم  ياش، در ادب   يوناني

اما در عرفان سان خـوآن، از سـردادن آواز          . داد ي ناله سرم  ي آدم يها صبرانه، بر رنج   يداشت و ب  
 خود را در زمان وصل      ي و خوشحال  يدگيآواز شور «رد و   يگ يها فاصله م   ي غرب كن به سب  يغمگ

پرنـده سـان    ). 87 بارالـت (» ليـ رژي داد و نه با و     يه نه با هومر رو    ك يزيدهد، چ  يعشاق سر م  
رد و آواز يـ گ يوند با معبـود را جـشن مـ   ي، پيريناپذ  وصفي، با شاديخوان، همانند بلبل مولو  

  .دهد يها سر م رانيكز خود را تا بيشورانگ

                                                            
1- Esta vida que yo vivo, es privación de vivir;/ y así, es continuo morir, hasta que viva contigo./ 
Oye, mi Dios, lo que digo:, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. 
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ـ      «: هكو، معتقد است    يكلوپز بارالت، پژوهشگر اهل پوئرتور      يپرنده سان خوان، ظـاهر غرب
ه باعث  كن تضاد است    يهم. دينما ي رفتار م  ي پارس ة پرند يك همانند   يند، ول ك يخود را حفظ م   

  ).53همان (» ب باشديها دشوار و عج ي غربي سان خوان برايود تا فهم شعرهاش يم
   را خوانـده باشـد،      ي شـعر فارسـ    يسكـ اگر  «ه  كمل، اعتقاد دارد    ي ش ي، آن مار  ياما از طرف  

  ).همان(» ي جاودانگييباي است مشتاق زيه بلبل در زبان تصوف؛ روحكداند  يم
 خود به پرنده، آن را نماد روح عـارف          ي عرفان ياه روز، با اشاره  كموالنا و سان خوآن دال      

 ي خود را بـه جـان و روح انـسان          ي عرفان ةموالنا، پرند . ل به پرواز در اوج دارد     يه تما كدانند   يم
  :ر شده استيه در جسم اسكرده كه يتشب

  اند از بدنم  ساختهي قفسيچند روز    كم از عالم خايوتم نكمرغ باغ مل
اق بـه اوج دارد، روح او بـه         يگنجـد و اشـت     ين نمـ  يز در زم  يا، ن ، به اعتقاد موالن   يروح آدم 

  .ندك يپس هدف باالست و او به باال پرواز م. دين نباي را در زميده و روح متعالي رسيتعال
  ميرو يا ميم و درييايما ز در                            مي رويم و باال مييما ز باال
  ميرو يا ميالجرم فوق ثر                           ست در دور قمر ياختر ما ن

د قفس  يبا. ها اوج گرفت   رد و با پر و بال روح، به آسمان        كد جسم را رها     يه با كنجاست  يا
  .ديدار دوست باشد، رسيه همانا دك يست، تا آزاد و رها شد و به نقطه متعالكتن را ش

 عـالم بـاال     ي و به سو   ه روح عارف است   كد  يگو  ي خود م  يز، از پرنده منزو   يسان خوآن ن  
. داند يزان است و خود را به عالم باال متعلق مي خسته و گر  يه از جهان ماد   ك يا پرنده. در پرواز 
همـان  . ن نور و عشق پرواز نمـود      يد اوج گرفت و به سرزم     ي از جهان پست، با    يي رها يپس برا 

  .»ها را شانكهكرد فراز ياوج در پرواز است و به منقارش هدف گ«
نـد تـا   ك يه در حالت وجد است و تالش م       ك سان خوآن، اشاره به روح دارد        ينزوپرندة م 
  :ديگو ين ميسان خوآن چن. ارش را به چنگ آوردك، شيهمانند عقاب

  
   عاشقانهيپس از پرواز

  ي واهيديو نه با ام
  ردم تا اوج، چنان باال، چنان باالكپرواز 

  )44همان  (1دميارم رسكه به شك
                                                            

1- Tras de un amoroso lance,  y no de esperanza falto./volé tan alto, tan alto, que le 
di a la caza alcance. 



  ۶٣  ... آواي شوريدگي موالنا و نغمه شيفتگي

د معبود خـود بـه عـالم    ي ص يه چگونه روح مشتاق عاشق در پ      كهد  د يسان خوآن نشان م   
افته يامل  كه نشانگر روح ت   ك« ندارند   ين دو عارف، رنگ مشخص    ي ا يها پرنده. ندك يباال پرواز م  

هـا آن را بـه عنـوان         يه صـوف  كـ ان،  يراني ا يا  افسانه ةمرغ، پرند يهمانند س .  ندارد يه رنگ كاست  
  ).507 بارالت(»  نداردي رنگيهم رنگ دارد، ول«ه كنند دا ي ميافته الهيامل ك تيراهنما

 بـه ارمغـان   ي الهيه خبرك يميم همراه است، نسيدن نسي پرنده سان خوان، با وز  يآوازها
 اسـت روح    يمينـس . ، همان روح سرگشته و در خلـسه       يني فرازم يآور باغ  امي پ يمينس. آورد يم

پرور است و    ه روح ك سپرده شده است     » صبا باد«ن نقش به    يدر آثار موالنا ا   . ات بخش يافزا و ح  
 .افزا جان

   ه عاشـق از خـود بـرون        كـ م اسـت    ي نـس  يها اند، با نوازش    روح آمده  يداري ب يهر دو برا  
ده موالنـا  يـ بنا به عق. ابدي ي ميند و تعالك يدهد و صعود م  يش را از دست م    يزند، وجود خو   يم

 ندارد و آنگـاه بـه       يتك خود جنبش و حر    يوده به خ  ك يا مانند پرده «چ ندارد،   يعاشق از خود ه   
    ):87 فروزانفر(» ه باد آن را بجنباندكد يت درآكحر

  يا زنده معشوقست و عاشق مرده           يا جمله معشوقست و عاشق پرده
، »يشراب مـست  «،  »گل سوسن «:  چون ييتوان به نمادها   ين دو م  يان ا يات م كگر اشترا ياز د 

  .ردكه  اشار»نردبان« و »اريزلف «
ـ نـد در م   ك يز را رها م   يهمه چ « جسم، سان خوان     ك روح و تر   يدر تعال   يهـا  ان سوسـن  ي

ه سان خوان با استفاده آن در اثر خود، بـه عنـوان             كسوسن، در تصوف، گل فناست      . »يفراموش
  .شدك ير مي و رهاشدن در دستان خدا را به تصوييگل فنا، رها

. ردن معشوق كري اس ي است برا  يمندكمانند  زد و ه  ير يه بر گردن عاشق م    ك »اري يسويگ«
 در حالت   يه به معن  ك »شراب«. شود ي فرار شبانه عاشق در نظر گرفته م       يه برا ك »ينردبان مخف «

     ه عاشـق و معـشوق را بـه هـم      كـ  اسـت    يشـراب مـست   .  است ي روحان ي و تعال  يخلسه افتادگ 
ت و توجـه    يـ  موالنـا عنا   يبـرا . ودتوان اشاره نمـ    ي م »نظر«ا  ي »نگاه خدا «ن به   يهمچن. وندديپ يم

  .»دن استينگاه خدا، عشق ورز«:  راه حق است و در نظر سان خوآنكپروردگار به سال

  جهينت
ران و  يـ  در ا  ي عرفان اسالم  ييوفاكر شد، دوران ش   كه در متن ذ   كز  يب همانطور ن  ين ترت يبد

ن ين دو سـرزم يب اخ و فرهنگ و اديشه در تاري همي برا ي ناگسستن يونديجاد پ يا باعث ا  ياسپان
ـ     يرانيژه ا ي و به و   يفنون و ادب شرق    شتر علوم و  ين دوران درخشان، ب   يدر ا . شد  ي به زبـان عرب
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ـ      يدند و از آنجا ن    يا رس يترجمه شدند و به اسپان     ن بـه تمـام اروپـا انتقـال         يز با ترجمه به زبان الت
 يا بـه سرپرسـت    يانز ترجمه تولدو در اسـپ     كان مدرسه ترجمه بغداد و سپس مر      ين م يدر ا . افتندي

ن دوران پرافتخـار، عرفـان      يدر همـ  . ردنـد كفـا   ينـه ا  ين زم يـ  را در ا   ي دهم نقش مهم   يآلفونسو
ا مورد توجـه    يز در اسپان  ي ن يراني عرفان ا  ير قرار داد و از طرف     يثأشور را تحت ت   ك هر دو    ياسالم

ر فرهنـگ و    يثأز تحت ت  يا ن يسندگان اسپان ي از شاعران و نو    ياريجه بس يدر نت . خاص قرار گرفت  
سـان خـوآن    .  نهادنـد  يجـا   جـاودان بـر    ي قرار گرفتند و آثـار     يرانينطور ا ي و هم  يادب اسالم 

رات بـه دور نمانـد و اگرچـه         يثأن ت يز از ا  ي زبان، ن  ييايروز از جمله عارفان و شاعران اسپان      كدال
 از ه هنـوز كـ ا يم بـر اسـپان  ك حايده به جهان گشود، اما فضاي قرن بعداز خروج مسلمانان د     يك

ق در آثار يه با مطالعه و تحقك ير قرار داد به طور  يثأز تحت ت  ي سرشار بود، او را ن     يعرفان اسالم 
 يبه طور . افتيژه، موالنا،   ي و به و   ي اسالم يان او با عرفا   ي م يآور رتيتوان تشابهات ح   ي، م يو
  . استيكار به هم نزدي اشعار هر دو عارف بسيها و زبان فن ه نشانهك

 آن  ي مشهود است، عشق به مفهوم عرفـان       يه در آثار هر دو به خوب      ك يعاتجمله موضو  از
     ه بـا دل گـره      كـ  اسـت    ي آسـمان  يروز و موالنا بـه عـشق      ك سان خوآن د ال      يها اشاره. باشد يم
نار كدر  . امل گردد كن عاشق و معشوق     يوند ب يار همراه است تا پ    يخورد و با فنا شدن در راه         يم
، دل، نظر خدا، چشم دل، گل سوسـن  يپرنده و بلبل، شب روحان    : ون چ يين موضوع، نمادها  يا

ـ ي ا ي سان خـوآن از عرفـا      يريرپذيثأه ت كن مدعاست   ي از ا  كيز حا يار ن يو زلف    ژه يـ ، بـه و   يران
  .ل باشدك اثبات آن مشيخي است اگرچه از نظر تاري حتميموالنا، امر

  يشناس تابك
. »)ي معنـو  يه بـر مثنـو    كيبا ت (دگاه موالنا   ي خداوند از د   گاهينه حضور تجل  ييآ«) .1381. (باباساالر، اصغر 

 .567-551ات، دانشگاه تهران، ي ادبةدك دانشةمجل

ات، دانـشگاه   ي ادب ةدك دانش ةمجل. »ي معنو يدگاه موالنا در مثنو   يچشم از د  «). 1381.(ليتاجبخش، اسماع 
 .438-427ز، ييتهران، تابستان و پا

  .تهران، گستره.  مسلمانياياسپانران در يا. )1385. (نيالد شفا، شجاع

  .، انتشارات زوار، چاپ چهارم3 ، جلدفي شريشرح مثنو). 1367. (الزمان عيفروزانفر، بد



  ۶۵  ... آواي شوريدگي موالنا و نغمه شيفتگي

ات، دانـشگاه تهـران،     ي ادب ةدك دانش ةمجل. »ي در آثار مولو   ي عرفان يفرا آگاه «). 1367. (ينعلي، حس يقباد
143-162.  
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