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 حمیده بهجت

ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، استادیار گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده زبان
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 چکیده
هـاي مختلـف همـواره وجـود داشـته       پذیري و همکنشـی ادبـی در بـین اقـوام و فرهنـگ     تأثیر

انــد. از اســت. در ایــن همکنشــی، جهــانگردان، خاورشناســان و ادیبــان گــامی مــؤثر برداشــته 
ــه جملــۀ ایــن خاورشناســان مــی  ــوان ب ــه ت مــاري شــیمل، نویســنده، متــرجم، خاورشــناس،   آن

هـاي شخصـیتی ـ علمـی      ره کـرد کـه ویژگـی   پـژوه دورة معاصـر اشـا   شـناس و عرفـان   اسـالم 
ــه و     ــیش از صــد مقال ــان اســالم و چــه در غــرب شــناخته شــده اســت. او ب او، چــه در جه

تـرین آثـار اوسـت     ، یکـی از برجسـته  بوسـتان معرفـت  رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت.     کتاب به
 عطار نیشابوري تأثیر پذیرفته است.   االولیاي تذکرهکه از 

عنوان یک اندیشمند معاصر که در  ماري شیمل را بها نخست آنهاین جستار، بر آن است ت
شناساندن جهان اسالم، مذهب تشیع و عرفان گام مؤثري برداشته است، معرفی کند. سپس 

پرداخته و وجوه شباهت و تمایز آثار یادشده را  بوستان معرفتو کتاب  االولیاء تذکرهبررسی  به
ین مهم ساختار و نیز محتواي دو کتاب مورد توجه نشان دهد. بدیهی است که براي تحقق ا

 گیرد.قرار می
 
 .  بوستان معرفتو  تذکرةاالولیاءماري شیمل، عطار، تعامل ادبی، عرفان، آنه گان کلیدي: هواژ
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 مقدمه
رویی راستین با اند؛ خواهان رویا راستی بزرگهایی که به انسان«گوید: کاتارینا ممزن می

هاي گوناگون همواره  ها و فرهنگ). میان ملت38: 2012(ممزن، » هاي دیگرند فرهنگ
اي تازه محسوب در تاریخ ادبیات آلمانی پدیدهاندیشی ادبی ـ علمی بوده است. این مهم،  هم
شود. در دورة رمانتیک، بسیاري از ادیبان آلمانی، بر این باور بودند که شرق خاستگاه نمی

-وجو مییت و ریشۀ تمدن خود را در آثار شرقی جستهاي اروپایی است و هواصلی فرهنگ
راستی از  رفتند و بهاستقبال آثار شاعران و نویسندگان شرقی می کردند. آنان با این نگرش، به
: 1989زمین، مدینه فاضلۀ مشتاقان ادبیات گشت (نک سیندرام، ابتداي قرن نوزدهم؛ مشرق

واالترین «گوید: پرداز دورة رمانتیک میو نظریه ، منتقد1»فریدریش اشلگل«). در این رابطه 333
 ). 551: 1990 (اشلگل در شیمل،» عنصر رمانتیک، در شرق وجود دارد

دیوان دست تواناي گوته و با آفرینش  بناي هماندیشی ادبی بینافرهنگی، به نخستین سنگ  
ات فارسی ـ آلمانی پذیري در زمینۀ ادبی صورت پذیرفت که بارزترین نمونۀ الهام شرقی ـ غربی

را خلق کرد. گوته براي  2»ادبیات جهانی«بار واژة  رود. هم او بود که براي نخستین شمار می به
-سیر در فرهنگ هدف خود، یعنی تحقق انگارة ادبیات جهانی، تالش کرد تا حد ممکن به نیل به

ه، معلم و پیش از گوت). 107: 1398ها و ادبیات کشورهاي مختلف بپردازد (نک حدادي، 
اظهار کرده بود. » فرهنگ جهانی«عقاید خود را در ارتباط با  3»یوهان گتفرید هردر«دوست او، 

ها باید در کنار رسد که ملتاین نتیجه می به» هایی براي گسترش اومانیسمنامه«وي در کتاب 
خواستار یکدیگر زندگی کنند و نه بر فراز یکدیگر که دیگران را تحت فشار قرار دهند. او 

پس از این دو اندیشمند ). 127ـ  128: 2013بود (نک فلکی، » همکاري فرهنگی جهانی«
کند (روکرت را مطرح می» تنها شعر جهانی، صلح جهانی است«انگارة  4»فریدریش روکرت«

اندیشه شعر جهانی با صلح جهانی «گوید: ). رجائی دربارة روکرت می147: 1963در پرانگ، 
آن خدمت کرده بود. همان چیزي که  همان چیزي که روکرت مشتاق آن بود و بهارتباط دارد؛ 

: 2016(رجائی، » باشدها با یکدیگر میسر میدست آوردن آن تنها از طریق صحبت ملت به
). روکرت و هردر، هر دو بر این عقیده بودند که شعر و ادبیات راهی است براي شناخت 130

 بهتر اقوام و ملل دیگر. 
 __________________________________________________________________________  

١ Friedrich Schlegel (1772-1829)  
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٣ Johann Gottfried Herder (1744ß1803)  
٤ Friedrich Rückert (1788-1866)  
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متفکر بزرگ  طبق باور این سه» شمولی اندیشهجهان«ماري شیمل ادامه دهندة انگارة آنه
شناس معاصر آلمانی روکرت و گوته تاثیر فراوانی بر گرایش دینی این اسالم بود. درواقع،

شناسی دیرین گام  او از سویی در چارچوب و سنت شرق ).10: 1383اند (نک اخگري، داشته
ویی دیگر پژوهشگري در عصر جدید بود و از امکانات بسیاري که براي داشت، اما از س برمی

شناسان دورة رمانتیک، حتی  کرد. بسیاري از شرقنحو احسن استفاده می وي وجود داشت، به
یمن گستردگی ارتباطات و  کشورهاي شرقی سفر نکرده بودند، اما براي شیمل به به

راستی کمتر کسی  بهاصی وجود نداشت. هاي تکنیکی در عصر حاضر، محدودیت خ پیشرفت
ماري شیمل دربارة دین اسالم، عرفان اسالمی و در دنیاي معاصر غرب توانسته است مانند آنه

دهد که  نگاهی بر زندگی پربار و آثار او نشان میهایی گسترده انجام دهد.  مبانی آن پژوهش
هدف «نویسد: در این رابطه میشتفان ویلد بیشتر تحقیقاتش، دربارة اسالم و عرفان است. ا

هاي آنه ماري شیمل که تا آخر عمر وي ادامه یافت، آن بود که ترتیبی دهد تا فرهنگ پژوهش
اسالمی که در آثار ادبی و عرفانی تجلی یافته بود تنها در دسترس متخصصان این رشته نماند، 

یکا معرفی کند تا ایشان بتوانند کرده و روشنفکر در اروپا و آمردیگر افراد تحصیل بلکه آن را به
توان گفت که  جرأت می (ان د ب). به» تري از دین اسالم نایل آینددرك عمیق از این طریق به

ویژه در زمینۀ  شناس معاصر است که با آثار خود بهپژوه و شرق آورترین اسالم شیمل نام
و کتاب در این باره  قالهموفق شد بیش از صد مشناسی و عرفان شهرت جهانی یافت. او  اسالم

تمام عمر کوشیدم تا فرهنگ اسالمی را در غرب، بهتر معرفی کنم «گوید:  شیمل میتدوین کند. 
). وي در ایران 14: 1383(اخگري، » شرقیان بشناسانم زمین را به و نیز فرهنگ کالسیک مغرب

ارسی ترجمه شده که این ف هاي او بهشده دارد. تعدادي از مقاالت و کتاب اي شناخته نیز چهره
شناس محسوب هاي کاري این شرقترجمه نیز از زمینهدهندة اهمیت این آثار است.  خود نشان

هایی ارایه داده هاي خارجی دیگر، ترجمهشد. وي از فارسی، عربی، ترکی، اردو و زبانمی
وي ). «163: 1398شیوه و نوع ترجمۀ فریدریش روکرت شباهت دارد (نک بهجت  است که به

هیچ مؤسسه علمی را بنیانگذاري ، با این وجود در سراسر جهان اسالم از اعتبار و احترام 
). او 164(همان: » گرفتخاصی برخوردار بود و در آن جا مورد قدردانی و سپاس قرار می

ها را تحت الدین محمد رومی سرود و آنبسیاري را با الهام از مضامین جاللهاي حتی غزل
 منتشر کرد.  1»نواي نی«نام  اي بهمجموعه

 __________________________________________________________________________  
١ Lied der Rohrflöte 
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استقبال از  اشاره کرد که در آن بهبوستان معرفت  توان بهترین آثار شیمل میاز برجسته
انگاري این دو اثر بزرگ  کوشد همعطار نیشابوري رفته است. جستار پیش رو می تذکرةاالولیاء

نامه و آثار شیمل زندگی به را بررسی کند. در این راستا نخست براي آشنایی هرچه بیشتر،
پرداخته و  تذکره االولیاءو  بوستان معرفتهاي دو کتاب ویژگی افکنیم. سپس بهنگاهی گذرا می
 شود. ها شرح داده میهاي آنها و تفاوتسرانجام، شباهت

اي در زمینۀ همکنشی بینافرهنگی هاي ارزندهاست که پیش از این، پژوهش بایستۀ یاداوري
گفتمان ادب و فرهنگ «هاي کتاب توان بهآلمان، صورت پذیرفته است. از این میان می ایران و

تأثیرات «هاي اثر حمیده بهجت و مقاله» ارمغان شرق«نوشته حمید تفضلی و  1»پارسی در آلمان
پژوهش علی  3»بازتاب ادبیات شرقی در آلمان«ماري شیمل، نوشته آنه 2»شرقی بر ادبیات آلمانی

-اثر نرجس خدایی اشاره کرد. نیز در بارة آنه 4»نفوذ شرق در زبان و ادبیات آلمانی«و رجائی 
فارسی برگردانده شده، اما تحقیقی روشمند بر  هاي وي بهماري شیمل، هرچند برخی از کتاب

 نمود. آثار او انجام نشده است. از این رو، پژوهشی تطبیقی ضروري می
 

 ماري شیمل آنه -1
جهان گشود.  میالدي در ارفورت آلمان دیده به 1922سال هفتم آوریل یمل در ماري شآنه

هاي شرقی مانند فراگیري زبان اي وافر بهوي در کودکی، بر خالف جو حاکم در آن زمان، عالقه
پژوهش در زمینۀ دین و فرهنگ اسالمی روي آورد. او در  عربی، ترکی و فارسی داشت و به

 5ماربورگاز دانشگاه  1946و  1941هاي شناسی را برگزید و در سال مدانشگاه برلین رشته اسال
دکتراي دیگر خود را  خود را در همان رشته دریافت کرد. شیملمدرك دکترا و فوق دکتراي 

پژوهشی دربارة مفهوم واژة عشق عرفانی در عرفان اسالمی «در زمینۀ تاریخ ادیان با موضوع 
-شناس و عرفانپروفسور اسالم عنوان یک یافت نمود. او بهدر 1954در سال  6»دوران آغازین
هاي بسیاري شناسی و تاریخ ادیان در دانشگاههایی متعدد از جمله عربی، اسالمپژوه، در رشته

کرد،  می تدریس 8و ماربورگ 7نه تنها در شهرهاي آلمان مانند بنکه تدریس پرداخت تا جایی به

 __________________________________________________________________________  
١ Der deutsche Persien-Diskurs  
٢ Orientalische Einflüße auf die deutsche Literatur  
٣ Die Rezeption orientalischer Poesie in Deutschland  
٤ Eindringen des Orients in den deutschen Sprachraum   
٥ Marburg 
٦ Studien zum Begriff der mystischen Liebe in der frühislamischen Mystik 
٧ Bonn 
٨ Marburg 
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تدریس در رشتۀ فرهنگ هند  روارد آمریکا فراخوانده شد تا بهدانشگاه ها به 1967بلکه در سال 
نخستین زن غیرمسلمان بود که افزون بر آن، وي ). 135: 2003بپردازد (نک ویلد،  1و مسلمانان

زبان  عنوان استاد تاریخ ادیان در دانشکدة الهیات اسالمی دانشگاه آنکارا به به 1954در سال 
و   1963 هاي از کشورهاي اسالمی سفر کرد؛ از جمله در سال بسیاري ترکی تدریس کرد. او به

ایران آمد. براي وي مراسم تقدیري برپا شد و از دانشگاه تهران دکتراي افتخاري  به 1966
بیست و پس از گذران عمري پربار و تأثیرگذار، سرانجام در ماري شیمل آنهدریافت داشت. 

  2.دنیا فروبست در بن آلمان چشم از 2003ششم ژانویه سال 
 (ص)محمدتوان عناوین زیر را نام برد:  شیمل آثار بسیاري دارد، از جمله آثار مهم وي می

 و اسالمتاریخ تصوف ؛ ابعاد عرفانی اسالم؛ موالنا: من نسیم هستم و تو آتش ؛پیامبر او است
بسیاري ترجمه: ماکس هنینگ. همچنین وي متون پیچیدة عرفانی و ادبی ، قرآن مقدمه و شرح

زبان آلمانی و انگلیسی ترجمه کرد. نقطۀ  را از عربی، فارسی، ترکی، اردو، پشتو و سیندي به
شود (نک همان). مروري بر عناوین هاي وي، شناخت دقیق این آثار محسوب میقوت ترجمه

ها در زمینۀ اسالم و عرفان است. دهد که بیشتر آنآثار این نویسنده و مترجم توانا نشان می
نگاشته شده، آثار دیگر شیمل نیز  االولیاء ةتذکرکه با الهام از  بوستان معرفتافزون بر کتاب 

 اند. تحت تأثیر ادبیات شرقی شکل گرفته
 

 االولیاء هتذکررویارویی شیمل با عطار و کتاب  -2
رفته است: نخست آن  االولیاء هتذکراستقبال  بایستۀ یاداوري است که شیمل در سه مورد به

عنوان منبع، استفاده کرده، دوم از ساختار، سبک و شیوة نگارش این کتاب در اثر خود  را به
شیخ فریدالدین عطار  هاي کتاب بوستان معرفت را به الهام پذیرفته و سوم یکی از بخش

). در واقع او این شاعر مشهور را جزو 119-129: 1982اختصاص داده است (نک شیمل 
سوب کرده و این خود مهر تأییدي است بر گرامیداشت عطار از سوي عارفان نامی ایران مح

شمول بودن شیمل موجب عالقه وي به آثار شرقی و نیز پژوه آلمانی. از سویی جهاناین عرفان
-هاي عطار به نگرش جهانهاي موجود در کتابمایهو از سویی دیگر بن  این کتاب عطار شده

نویسندگان دیگر قرار گرفته است (نک سلیمی کوچی و شمول او اشاره دارد و مورد توجه 
 __________________________________________________________________________  

١ Indo Muslim Culture 
 :URLاست.ماري شیمل بر اساس اطالعات ا ن د  ب  (بیوگرافی جدید آلمان) تنظیم شدهبخش آنه2  

https://www.deutsche-biographie.de/pnd11916910X.html#ndbcontent {Stand: 21.07.2018} 
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). اکنون ببینیم از دریچۀ چشم شیمل، عطار چگونه ترسیم شده 421: 1398قاسمی اصفهانی، 
پردازد. سپس در شرح کوتاهی دربارة زندگی و آثار عطار می است. وي نخست در دو صفحه به

گوید: آورد. شیمل میزبان آلمانی می ا بهاو ر نامه مصیبتو  نامه الهیهایی از   نه صفحه بخش
کرد و در واقع در تمامی  قلمداد می» نداي دلتنگی«یا » صداي اشتیاق«عنوان  عطار خود را به«

او این  عنوان عطار، به ). شغل او به120: 1982» (شود نهایت مشاهده می آثارش اشتیاقی بی
هایی  هایی بسیار واقعی بیافریند. نیز مدح ها نفوذ کند و شخصیت جان انسان فرصت را داد تا به

آورد از اهمیت بسیاري برخوردارند. بیشتر  هایش دربارة خداوند می که وي در آغاز حماسه
، الطیرمنطقهاي  کند، دربارة آثار عطار است. وي هریک از کتاب مطالبی که شیمل نقل می

دهد و سپس از سبک هنري وي  می را در چند سطر توضیح اشترنامه نامه و  مصیبت، نامه الهی
هاي او که برخالف حکایات سنایی و موالنا کوتاه است، اشاره  حکایت گوید. نیز به سخن می

اي مهم از روایاتی دربارة اولیاء  عنوان مجموعه را به االولیاء هتذکرکند. در همین بخش،  می
هاي پس  که بر نسل  شته شدهسبکی ادبی نگا کند و بر این باور است که این اثر به توصیف می

توضیحی اجمالی  ). اکنون، به119-120: 1982است (نک شیمل،  از آن بسیار تأثیرگذار بوده
دلیل تقدم تاریخی، اثر  پردازیم. نخست، بهمی االولیاء و بوستان معرفت هتذکردربارة دو اثر 

 شود. ماري شیمل معرفی میعطار نیشابوري و سپس کتاب آنه
 

 االولیاء هتذکر -3
فریدالدین محمد  این شاهکار را عارف نامدار اواخر سدة ششم و اوایل سدة هفتم، شیخ

زندگی عطار، در میان بزرگان فرهنگ ایران، «عطار نگاشته شد.  کدکنی نیشابوري معروف به
ترین زندگی است؛ زیرا از جزئیات زندگی شخصی او تقریبا  هیچ اطالعی در دست  ناشناخته
در تاریخ تولد و وفات وي وچهار). حتی : بیست1397کدکنی در عطار، شفیعی» (نیست

). از آثار 467: 1385نظرهایی دارند (نک حلبی، اختالف است، هرچند برخی در این زمینه نقطه
آید که او ایمانی عاشقانه داشته و این عارف وارسته، چنین برمی االولیاي هتذکرو مقدمۀ کتاب 

کدکنی او را یکی از سه ضلع ). شفیعی472کرده است (نک همان: ل میمصلحت حال عم به
دین  لحاظ عرفان ـ که نگاه هنري به عطار به«گوید: داند و میمثلث شعر عرفانی فارسی می

کدکنی در عطار، (شفیعی» است ـ اوج یکی از سه قلۀ شعر عرفانی است در کنار سنایی و موالنا
 نج). وپوچهار و بیست: بیست1397

در شرح زندگی و احوال هفتاد و دو نفر از عارفان مسلمان نوشته را االولیاء  هکرعطار تذ
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-شود و با شرح احوال حالج پایان میشروع می(ع) است که با شرح زندگانی حضرت صادق
نامۀ برخی از برداران و کاتبان پس از عطار، زندگیمرور، نسخه یابد. قابل مداقه است که به

اند و تذکره االولیاء حاضر، شرح حال نود و این کتاب افزوده و مشایخ صوفیه را به بزرگان
معرفی یک عارف  آخرین ایشانند. هر بخش به(ع) شود که حضرت باقرهفت تن را شامل می

که کند تا جایی هایی از زندگانی، بلکه کرامات ایشان را توصیف می تنها بخش پرداخته و نه
گوید کتابش  اش می دایرةالمعارف عارفان تشبیه کرد. عطار در مقدمه ثر را بهشاید بتوان این ا

هاي دیگر نوشته شده بودند. بنا بر گفتۀ  اي است از روایات و مطالبی که در کتاب مجموعه
کرده است. این کتاب درواقع  کنندة این روایات تأکید می عطار، وي بر نقش تعلیمی و هدایت

-س ل می (همان: سی طبقات الصوفیهابونصر سر اج یا  اللمععربی مانند  اي است از متونترجمه
درست است که اینجا «کدکنی معتقد است ویک). فهم این اثر گاهی بسیار دشوار است. شفیعی

قلمرو زبان ارجاعی و بیان منطقی نیست، اما در همین زبان عاطفی و هنري هم؛ ظرایفی وجود 
هاي بسیاري در حوزة  دانسته اندیشیدن بسیار نیاز دارد و به هدارد که فهم آن ظرایف، گاه ب

توان از سبکی واحد سخن گفت.  نمی االولیاء ةتذکر(همان: سی). در بارة » معارف اسالمی
عطار بدون رعایت نظم و ترتیب، مشایخی را که با یکدیگر ارتباط معنوي دارند، پشت سر هم 

رح حال هریک از ایشان، با چند جمله مسجع که وهشت) که معموال شآورد (همان: شصت می
شود هایی شگفت آورده میشود. بعد از آن، حکایتمعرف درجۀ او در تصوف است، آغاز می

گیري هاي عرفانی خود مرتبط ساخته، مطابق باورهایش نتیجهها را با اندیشهو سپس عطار آن
د آورده است که در تمدن اسالمی وجو ). او چنان شاهکاري به473: 1385کند (نک حلبی، می

 همتایی ندارد.
 

 بوستان معرفت -4
کتاب. دوم، ساختار  دیدگاه نگریست: نخست، نگاهی کلی به توان از سهمی بوستان معرفت به

باشد. شیمل اثر، آنچه تأمل برانگیز است، نام آن می اثر و سوم، محتواي آن. در نگاهی اجمالی به
نامیده است. واژه معرفت  )Gärten der Erkenntnis(ت بوستان معرفکتاب خود را 

)Erkenntnis) که از مصدر (erkennenشناختن «معنی  ) در زبان آلمانی مشتق شده، به
) در متون عرفانی کاربرد دارد. مشاهده Gnosisاست که مترادف با واژة التین گنوزیز (» عمیق
دو واژة بوستان و معرفت از تشبیهات  شناس در انتخاب عنوان و تلفیقشود که این شرقمی

توضیح است که عنوان دوم این اثر در چاپ  متداول در زبان فارسی استفاده کرده است. الزم به
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هاي بعد این عنوان  بود که در سال» هایی از عرفان اسالمی متن« 1982نخست، در سال 
با محتواي اثر تناسب دارد. تغییر یافت. بدیهی است عنوان اخیر بیشتر » کتاب چهل صوفی«  به
گزیدة پیش رو، یک گلچین «کند:  گونه معرفی میماري شیمل کتاب خود را در مقدمه، این آنه

کوشیم  هاي عرفان است و ما می شود و فراتر از آن رفته، گردشی در میان باغ محسوب می
 ).9:  1982» (انتها است هایی از یک پدیده را آشکار کنیم که بی گوشه
اند و او  ید این نکته را در نظر داشته باشیم که مخاطبان و خوانندگان شیمل چه کسانیبا 

خواهد اصوال با چه هدفی کتاب خود را تدوین نموده است. نویسندة بوستان معرفت می
اند، یا آگاهی کمی دارند،  اطالعرا براي مخاطبانی که یا از عرفان اسالمی بی» انتها اي بیپدیده«

. شیمل کوشیده در مقدمۀ کتابش دربارة عرفان؛ شرحی جامع ارایه دهد. براي این شرح دهد
معرفی عارفان بنام و  را شرح داده و سپس به» تصوف«و » عرفان«شکل موجز  مهم، او نخست به

پردازد. همچنین دربارة معنی عشق در تصوف،  اند، می وجود آمده نیز آثاري که در این رابطه به
ها و هاي مختلف تصوف سخن گفته و ارتباط تصوف با نوافالطونی فان و شاخهسیر و تطور عر

آورترین عرفا مانند: شیخ اشراق یا سهروردي،  نام شناس، به دهد. این شرقهلنیسم را شرح می
موالنا، عطار، سنایی و جامی هم  کند و به القضاه همدانی اشاره می برادران غزالی و عین

اي  چشمی دارد و عارفهزمان حال هم گوشه دهد. وي حتی به می بخش کامل را اختصاص یک
 نماید.  معاصر را که اهل ترکیه بوده، معرفی می

شمار آورد. یکی از مواردي که جنبۀ علمی این  توان بوستان معرفت را کتابی علمی بهمی
ت که در اي جامع در آغاز کتاب و توضیحات بسیاري اسکند، آوردن مقدمه کتاب را پررنگ می

کند که با دین اسالم آشنایی ندارند. براي نمونه  خوانندگانی می پاورقی آمده و کمک فراوانی به
توضیحات نویسنده دربارة این واژگان تخصصی اشاره نمود: شرك، نیت و رکعت.  توان به می

هد. این دیکی دیگر از این موارد اطالعات دقیق تاریخی است که او در اختیار خواننده قرار می
غناي اثر افزوده است. نیز نویسنده تمام اطالعات  اند، اما همان اندك، به اطالعات اگرچه کم

کند تا جنبۀ علمی کار خود را  داند، بیان می موثقی را که دربارة سال تولد و وفات عرفا می
عموم  یادآوري است که در تاریخ ادبیات آلمانی، ادبیات مذهبی که براي گسترش دهد. بایسته

اي داشت و  ها بود، جایگاه ویژه شد و هدف آن کمک و تقویت روحی انسان مردم نوشته می
گفتند. مترادف این واژه  می (Erbauungsliteratur) »ادبیات ارباوونگ«آن در اصطالح  به

مشتق  (erbauen)» ارباون«از مصدر » ارباوونگ«است. واژة » ادبیات تهذیبی«در زبان فارسی، 
تزکیه، تهذیب، «است. معناي مجازي آن » برپا کردن، آباد نمودن و سازندگی«معناي  به شده که
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اطالق کرد » بخش ادبیات تهذیبی تسلی«آن  توان به است. نیز می» اعتالي معنوي و دلگرمی دادن
ها  وجود آمد. یکی از آن هاي مختلفی به ). در ادبیات ارباوونگ گونه36: 1377(نک بهجت، 

نوشته شدند و  عهد جدیدو  عهد عتیقبود که با الهام از سبک روایی کتب » هاتذکره«
ترین  گشتند. مهمرا شامل می 3»تذکرة رهبانان« و 2»نامۀ شهدا زندگی«، 1»سرگذشت قدیسان«

نوع این ادبیات، سرگذشت قدیسان است. این آثار بازگوکنندة وقایع تاریخی در زندگی 
کشیده و  تصویر  ایشان را به» کرامات«العاده یا در اصطالح  ارققدیسان نیستند، بلکه کارهاي خ

هاي ارباوونگ از قرن دوازدهم میالدي ). تأثیر عرفان در کتاب26کند (نک همان:  توصیف می
ها آالم حضرت  شود و بعد از عصر اصالحات مذهبی نیز کتاب دعاهایی که موضوع آن دیده می
چه  ). بنابر آن30و  27یابد (نک همان:  لیکی ترویج میاست تحت تأثیر عرفان کاتو (ع)مسیح

 توان در زمرة ادبیات ارباوونگ آلمانی قرار داد.  را می بوستان معرفتگفته شد، کتاب 
خواننده امکان انتخاب یکی  نویسد که شاید تنوع متون به شیمل در پایان مقدمۀ کتابش می

هاي  خداوند مانند نفس هاي رسیدن به هرا«کند:  هاي تصوف را بدهد و اضافه می از گونه
آن  چیز شاهدي وجود دارد که اشاره به در همه«گوید: او سپس در قالب شعر می» هاست انسان

 ).16: 1982(شیمل، » دارد که او یکی است
معرفی عرفاي مسلمانی که اهل ایران، هند، افغانستان،  ماري شیمل در اثر خود بهآنه 

-ها شرح میپردازد. هفت تن از عارفانی که وي دربارة آنو مصرند، می پاکستان، ترکیه، عراق
اند. اینان بقرار زیرند: رابعه عدویه، ذوالنون مصري، بایزید دهد، در کتاب عطار نیز آمده

بسطامی، حسین بن منصور حالج، ابوبکر شبلی، ابوعبداهللا بن خفیف و ابوالحسن خرقانی. 
دیگري نیز در کتاب بوستان معرفت آمده است که براي ما جز این هفت تن، ذکر کسان  به

الدین یحیی  القضاه همدانی، شهاب آشنایند: عبداله انصاري، ابوحامد غزالی، عین ایرانیان نام
الدین عربی، فخرالدین عراقی، محمود شبستري، ابوالمجد  سهروردي، روزبهان بقلی، محی

 ین رومی و عبدالرحمن جامی. الد مجدالدین سنایی، فریدالدین عطار، جالل
برداشت کرده، در واقع  االولیاء هتذکرهایی که شیمل مستقیم از متن اصلی  برخی از بخش

ترجمۀ بسیار زیبایی از این اثر است. باید گفت الزمه ترجمه ادبی، داشتن استعداد و مهارتی 
می و ادبیات ). افزون بر آن، شیمل فرهنگ اسال546: 1398خاص است (نک کمالی و سایر 
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شناخت. او توانسته است متن فارسی را که نثر مسجع است، در زبان آلمانی نیز عرفانی را می
هاي  راستی باید اقرار کرد که وي توانایی بسیاري در ترجمۀ متن نثر مسجع برگرداند. به به

زبان آلمانی  هآمده و او ب االولیاء هتذکرمشکل و پیچیده دارد. نمونۀ زیر که در وصف رابعه در 
 دهد: برگردانده، هنر ترجمۀ بسیار خوب او را نشان می

آن مخدرة خدر خاص، آن مستورة ستر اخالص، آن سوختۀ عشق و «
اشتیاق، آن شیفتۀ قرب و احتراق، آن ثانیۀ مریم صفیه، مقبول رجال، رابعه 

 ). 77: 1397(عطار، » العدویه...
“Jene vom Schleier der Elite Verhüllte, jene vom Vorhang der 

Aufrichtigkeit Verschleierte, jene von Liebe und Sehnsucht 
Verbrannte, jene in Nähe und Glühen Bekannte, jene in Vereinigung 
Verschwundene, jene von den Männern Angenommene, die zweite 
Maria die Reine... ” (Schimmel 1982: 18). 

در  تذکره االولیاءدر چهار صفحه و در  بوستان معرفتدر  رابعه عدویهندگی شرح ز
روایت  شده وبوستان معرفت همان ترتیب در  چهارده صفحه آمده است. چند سطر نخستین، به

 بوستان معرفت)  آمده، در 79-80هفتم، چهلم، پنجاهم و پنجاه و یکم که در کتاب عطار (ص 
برداشت شیمل از بخش ابوالحسن  توان به). نیز می19-21: 1982نیز نقل شده است (شیمل، 

حدود پنجاه و شش  اثر عطاراشاره کرد. شرح زندگی این عارف در  االولیاء هتذکرخرقانی در 
نویسد. در همین نوشتار، او صفحه است، اما او در کتاب خود تنها سه صفحه درباره وي می

کند. براي نقل می االولیاء ةتذکرطور مستقیم از  بهویکم را ام و سیهاي چهارم، سیروایت
قلم شیمل در  ام درباره ابوالحسن خرقانی از کتاب عطار و سپس ترجمه آن بهنمونه روایت سی

 زیر آمده است:
بالین نرسید و گفت: چهل سال، نماز  نقل است که چهل سال سر شیخ، به« 

واست. اصحاب شاد بامداد بر وضوي نماز  خفتن کردم. ناگاه بالش خ
نیازي خداي شدند. گفتند: شیخا! چه افتاد؟ گفت: بوالحسنو استغنا و بی

 ).727: 1397(عطار، » بدید امشب
“Charaqani legte seinen Kopf vierzig Jahre lang nicht auf ein 

Kissen, und während dieser Zeit verrichtete er das Morgengebet mit 
der Waschung des Abendgebetes. Eines Tages verlangte er plötzlich 
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ein Kissen. Seine Gefährten freuten sich und fragten: O Meister, was 
ist geschehen? Er sagte: Abul-Hasan hat letzte Nacht das 
Nichtbedürfen und die absolute Bedürfnislosigkeit Gottes gesehen” 
(Schimmel, 1982: 69). 

 
 االولیاء و بوستان معرفت  ههاي تذکرها و  تفاوتشباهت -5

هاي ساختاري و ها و تفاوتباید دانست که حتی با نگاهی اجمالی ولی دقیق، شباهت
شود و قابل ذکر است که ها اشاره میبارزترین آن محتوایی دو اثر کامال  هویدا است. در ادامه به

 بناي مقایسه بر ایجاز خواهد بود: 
و استانید را نیز « گوید: زند. او در مقدمه میعطار از آوردن اسناد سر باز می 1.  5

بیفکندیم. و سخن بود که در یک کتاب نقل از شیخی بود و در یک کتاب نقل از شیخی دیگر 
). اما 5: 1397(عطار، » جاي آوردم جاي آوردن، به خالف آن. ... آن قدر احتیاط که توانستم به به

کوشد تا مستند سخن بگوید و بر بار علمی کتاب خود یوه اندیشمندان غرب میش شیمل به
دهد. دلیل  بیافزاید. درواقع در مقایسه با عطار اهمیت بیشتري به مستندها و وقایع تاریخی می

 منابع اصلی در سدة معاصر بوده است. این امر، دسترسی سهل وي به
شرح احوال هر عارف پرداخته  اي کوتاه، بهدمهمعموال پس از مقتذکره االولیاء در   2.  5
شود. در بوستان معرفت نیز، شیمل ها و کرامات وي ذکر میشود. سپس روایات، گفتهمی
آوردن منابع  مقدمه، خود را به جاي الزام به همین گونه عمل کرده است با این تفاوت که به به

ان یک بخش اختصاص داده است. در هر هریک از عارف دارد. او نیز بهاستفاده شده ملزم می
بخش ضمن بازگو نمودن اطالعات مختصري از زندگی آن عارف و نگرش او، آثار وي را نیز 

هایی از اشعار و نیز  اي از روایات موجود دربارة آن عارف ، قطعه کند. سپس گزیدهبررسی می
 شود.  سخنان قصار وي نقل می

هفتاد و دو نفر است که از امام صادق(ع) آغاز شده  ولیاءتذکرة االتعداد عارفان در    3.  5
شود. او خود گفته است که ذکر انبیاء، صحابه و همه اهل بیت را  و با منصور حال ج ختم می

). اما عرفایی که 5: 1397شد (نک عطار، نیاورده است زیرا کتاب از حد اختصار خارج می
کند که این تعداد  باشند. وي اقرار می ل تن میپردازد چهشیمل به شرح حال و کار ایشان می

جایی که  پرداخته نبوده، بلکه برحسب اتفاق رخ داده است و از آن بنا بر نقشۀ قبلی و از پیش 
ها و  مرحله که بین انسان داشتن و چهل روز، چله تعداد چهل عدد چهل در سنت اسالمی به
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 عنوان مقدمه ي خوب براي کتابی است که بهنظر شیمل، عدد خداوند حایل است، اشاره دارد، به
 ). 16: 1982شود (نک شیمل  و مروري کلی بر عرفان محسوب می

زبان عطار، زبانی فخیم و پرمایه است. او قلم شیوایی دارد و نگارش دقیق و استوار    4.  5
آورد. هرچند بیش از هشتصد سال از نگارش وي خواننده را جذب کرده بر سر شوق می

جز معدودي واژگان عربی یا مهجور فارسی، باقی کلمات براي  گذرد، اما بهمی االولیاءکره تذ
کند تا هرچند مطالبش براي مخاطبان فهم است. شیمل نیز تالش میخوانان آشنا و آسانکتاب

ها چندان سهل نیست، اما زبانی ساده و آسان داشته باشد تا خواننده نماید و درك آنبیگانه می
گمان دانش گستردة شیمل در زمینۀ علوم اسالمی و درك وي از  یشترین بهره را ببرد. بیب

هاي عرفانی را خوب توضیح دهد و حق کالم را ادا او کمک کرده تا بتواند موضوع عرفان، به
 نماید.
دربارة زنان، عطار در کتاب خود تنها شرح حال و زندگانی رابعه را آورده است که    5.  5

نامۀ دیگران  شرح زندگی است، اما هنگامی که به االولیاء هتذکر» هاي ترین فصل برجسته«از 
نقش مهم زنان در عرفان اسالمی  پردازد از برخی از زنان نیز سخن گفته است. شیمل به می

اشاره کرده و گلچین خود را با شرح احوال و زندگی رابعه عدویه آغاز نموده و با توصیف 
 برد.  پایان می آیوردي، عارفۀ اهل ترکیه، بهزندگانی سامحه 

کند. از جمله آن عطار در مقدمه، براي گردآوري چنین کتابی دالیلی بسیار ذکر می   6.  5
که ارواح مقدس آنان، یابد؛ براي اینکه بعد از قرآن و حدیث، سخنی باالتر از سخن ایشان نمی

نمودند؛ یادگاري از وي را از وي طلب می او را مدد نمایند؛ حضور دوستانی که چنین اثري
ـ  8: 1397برجا ماند تا هرکه برخواند، گشایشی یابد و او را دعاي خیر کند و ... (نک عطار، 

هایی از عرفان اسالمی را براي خوانندگان اروپایی ناآشنا با ). اما شیمل بر آن است تا گوشه4
 این وادي، بشناساند. 

 
 گیرينتیجه

ها گوییم، اندیشمندانی که میان ملتسخن می» دهکدة جهانی«در دنیاي امروز از که هنگامی
اند، از ارزش واالیی برخوردارند. نیز، از دیرباز تاکنون، همآوایی در پلی ارتباطی ساخته

است. از میان هاي متفاوت بودهشناخت ملل و فرهنگ زمینۀ ادبیات، بهترین و مؤثرترین راه
اندیشی ادبی میان ایران و آلمان، بسیار چشمگیر  اند، همگر تأثیر گرفتهمللی که از یکدی

اند. در آلمان، این  اند شایان مداقهاست و ادیبان بزرگی که در این راه، گام برداشته
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رسد. متفکران، شاعران و نقطه اوج خود می هاي ادبی، در دورة رمانتیک بهتأثیرپذیري
ادبیات  وجوي قبله آمال خویش بودند، بهجست ر شرق بهپردازان این دوره، که دنظریه
را در شرق دید؛ گوته، با » واالترین عنصر رمانتیک«زمین گرایشی ویژه داشتند. شلگل خاور

-اي جهانهمگانی که اندیشه دیوان شرقی ـ غربی خویش را به» ادبیات جهانی«ابداع انگارة 
قلمداد » صلح جهانی«را » شعر جهانی«آور، شمول دارند، هدیه کرد و روکرت، مستشرق نام

 نمود. 
-در عصر حاضر نیز ادیبانی بر پایۀ همین تفکر و انگاره و تحت تأثیر ادب و شعر مشرق

پژوه شناس و عرفانماري شیمل، اسالماند. از این میان، آنهزمین، آثار خود را بنا نهاده
سیار کرد تا اسالم و عرفان اسالمی را عنوان تالی اندیشمندان گذشته، تالشی ب آلمانی، به

هدف راستین خویش، آثاري درخور  جهانیان بشناساند. این متفکر معاصر، براي نیل به به
 تأمل و توجه تدوین کرد

عطار نیشابوري الهام پذیرفته  تذکره االولیاءوي که از  بوستان معرفتدر این جستار، کتاب  
هاي این دو اثر نمایان و ها و شباهت، تفاوتاست معرفی و بررسی شد. در این راستا

اندیشی ادبی ایران و آلمان  که شیمل، روند رویارویی و همواکاوي شد. دستاورد سخن این
طور کامل از عطار الهام پذیرفت و  را که چندي متوقف شده بود، از سر گرفت. او به

هاي ندگانی، کرامات و گفتهکه مانند او زکتاب وي. تا جایی اي پدیدآورده شبیه بهنسخه
را ترجمه و  تذکره االولیاءهایی از طور مستقیم بخش  عارفان را شرح داد و حتی گاهی به

تعداد عارفانی کمتر پرداخت و چون  نقل نمود. با این تفاوت که شیمل در حجمی اندك، به
. همچنین او توانست منابع و اسناد معتبر ارایه کردریشه در دنیاي معاصر داشت، تا می

 هایی اختصاص داد. عارفان هند، پاکستان و مصر نیز بخش به
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