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مطال��ب مندرج در اين كتاب به حدي قابل بحث و نقادي 
است كه مجال هيچ مقدمه پردازي متعارف را به منتقد نمي دهد 
و او را وادار مي س��ازد كه نقد خ��ود را بي پرواي مقدماِت الزم 

آغاز كند. 

يک
نخس��تين مطلبي كه در اين اثر بايد بررسي شود، عنوان 
اين كتاب اس��ت. عنوان كامِل كتاب كه بر پيش��اني اثر نقش 
بس��ته، معناي زندگي از نگاه موالنا و اقبال اس��ت. خواننده با 
مطالعه پيش گفتار مترجم متوجه مي شود كه اين عنوان زاييده 
انديش��ه و ذوق مترجم اس��ت و نويس��نده اصلي نام ديگري 
ب��راي آن برگزيده اس��ت. نامي كه نويس��نده ب��راي اين اثر 
 Rumi,s Impact on Iqbal,s Religious) برگزي��ده
Thought) تأثير انديش��ه هاي ديني موالنا بر اقبال اس��ت. 
اس��تدالل مترجم ب��راي چنين تغييري اين اس��ت كه »آن چه 
در اين تحقيق بيش��تر مورد بحث قرار گرفته، اصل زندگي يا 
به بيان بهتر، چگونه زيس��تن از نگاه مولوي و اقبال است كه 
طبيعتًا دين نيز س��هم عم��ده اي در آن دارد. از اين رو، عنوان 
معن��اي زندگي از نگاه مولوي و اقب��ال را جامع تر از نام اصلي 
يافته. به خصوص اين كه آنان گرچه در دين انديشه گمارده اند، 
ول��ي پيش از هر چيز، زندگي انديش ان��د. بنابراين بايد ديد كه 
مقصودشان از دين چيست. دين انديشي آنان، نه به اين معناست 
ك��ه بايد زندگي را فداي دين ك��رد، بلكه دين را براي زندگي 
مي خواهند؛ يعني عمر را بس��تري مي دانن��د كه دين به عنوان 
بخ��ش قابل توجهي از عنصر زندگي در آن جريان دارد.«1 اما 
به راس��تي مي توان چنين نامي را براي اي��ن اثر برگزيد و اين 
عن��وان مي تواند مطالب متنوع فصول مختلف اين اثر را تحت 
پوش��ش خود دربياورد؟ البته نگارنده بر آن نيس��ت كه عنوان 
اثر لزومًا بايد حاكي از محتواي تمام مطالب آن باش��د. سخن 
اصل��ي در اين  جا آن اس��ت كه با توجه به ني��ازي كه مترجم 
براي چنين تغييري احس��اس كرده، عنوان جديد تا چه پايه از 

عنوان اصلي گوياتر است. آن چه از مطالعه فصول مختلف اين 
اثر برمي آيد نشان از آن دارد كه نويسنده، نه قصد پرداختن به 
معناي زندگي به معن��اي متعارف آن را دارد و نه ابزارهايي را 
برای پرداختن به اين مبحث در اختيار دارد. مباحثي كه وي در 
اين اثر بدان مي پ��ردازد � حتي در جاهايي  كه عناوين فصول 
حاكي از پرداختن به مباحث وجودي و اموري پيرامون معناي 

زندگي اس��ت � به حدي دور از اين مباحث اس��ت كه مخاطب 
آشنا با مسأله معناي زندگي ورود در چنين حيطه اي را احساس 
نمي نمايد. از اين رو، بجا بود كه مترجم كه چنين نامي را براي 
كتاب برگزيده روايت خود را در مطابقت با فهم اهل فن از اين 
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عنوان روشن مي ساخت. 
نگارنده اين س��طور واقف اس��ت كه معناي زندگي طيف 
وس��يعي از مباحث را شامل مي شود و ارائه محدوده مشخصي 
براي آن دش��وار است، اما از س��وي ديگر مي داند كه كم ترين 
توقع خواننده چنين اثري آن اس��ت كه بداند معناي زندگي به 
چه نحو مراد شده و با چه رهيافتي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اگر مترجم معتقد اس��ت كه طرحي كه نويسنده در اين نوشته 
دنبال مي كند، به معناي زندگي ارتباط دارد و يا اساس��ًا معناي 
زندگي اس��ت، بايد وجه آن را روشن كند. مهم ترين چيزي كه 
بايد در اين جا روش��ن ش��ود، ارتباط ميان فصول مختلف اين 
نوشته اس��ت. اما آن چه در اين اثر مش��اهده نمي شود، ارتباط 
منطقي و عقل پس��ند ميان فصول و محتواي هر فصل اس��ت. 
براي مثال روش��ن نيست كه چه ارتباطي ميان مطالب بخش 
نخست كه بيشتر به مباحثي شبه روان شناختي پيرامون »خود« 
مي پ��ردازد و فصول بعد كه عمدتًا صبغ��ه متافيزيكي و ديني 
دارد وج��ود دارد. البت��ه نگارنده منكر آن نيس��ت كه در برخي 
مقاطع اين اثر مباحثي مرتبط با معناي زندگي مطرح شده؛ اما 
اين اندازه براي تغيير نام كتاب كافي نيس��ت و به نظر مي رسد 
ب��ا توجه به تن��وع مباحث 
كتاب و توجه نويسنده به 
بحث تطبيقي و مقايسه اي 
عنوان اصلي گوياتر است.

دو
پ��س از اي��ن بح��ث 
به  ك��ه  اس��ت  شايس��ته 
مطالب من��درج در مقدمه 
اين  در  بپردازيم.  نويسنده 
نويسنده  مبس��وط  مقدمه 
از مدعيات  حجم عظيمي 
بالدلي��ل و ش��عارگونه را 
ردي��ف ك��رده و ف��ارغ از 
از  ارتب��اط مي��ان مطالب 
ه��ر دري س��خني گفت��ه 
تعل��ق  ك��ه  وي  اس��ت. 
نس��بت  آش��كاري  خاطر 
ب��ه اقب��ال دارد، بي آن كه 
كثيري از فيلسوفان بزرگ 
مسلمان را در خاطر آورد، 
اع��الم مي كند كه »اقبال 
بزرگ تري��ن  بي تردي��د 
فيلس��وف مس��لمان قرن 
اخير اس��ت و فلس��فه اش 

داراي محتوا و پيامي بي نظير است كه در تاريخ انديشه بشري 
سابقه نداشته«.2 معلوم نيست كه نويسنده چنين ادعاي بزرگي 
را ب��دون آوردن كمت��ر دليلي چگونه مي خواه��د به مخاطبان 
خود بقبوالند. در بزرگي انديشه اقبال ترديدي نيست، اما او را 
بدون دليل بزرگ ترين فيلس��وف مسلمان دانستن كاماًل قابل 
ترديد اس��ت؛ به ويژه اين كه وي را واجد انديش��ه هايي بدانيم 
كه در تاريخ انديش��ه بشري بي سابقه بوده است. البته كسوت 
»احياگر« و »فلسفه ش��ناس« و »اس��الم پژوه« بر قامت اقبال 
به مراتب برازنده تر از بزرگ ترين فيلسوف است و خوب بود اگر 
نويس��نده چنين انديشه هاي بي سابقه اي را در آثار اقبال سراغ 
داش��ت، خوانندگان را نيز مطلع مي س��اخت. حديث ش��يدايي 
نويسنده نسبت به اقبال و بيان چنين مدعيات بالدليلي به اين 
موضع ختم نمي ش��ود و در هر فرصت مناس��بي از پرده بيرون 
مي افت��اد. براي مث��ال وي در فصل پاياني اي��ن كتاب ادعاي 
بس��يار گزافي مي كند كه مسلمًا اگر خود محمد اقبال الهوري 
زن��ده بود و آن را مي ديد، به نويس��نده ت��ذكار مي داد. عبارت 

مذكور چنين است: 
 »اقب��ال، مولوي را راهبر خ��ود مي داند، اين امر به دليل 
احترامي است كه او براي منبع الهام خويش قائل است، وگرنه 
او به دليل برخورداري از ميراث علمي بيشتر و آگاهي كامل از 
انديشه غرب به مراتب از مولوي برتر است و جايگاهي ممتاز 

و خاص خويش در تاريخ تفكر دارد«.3
  وي چشم انداز انديشه اقبال را بسيار گسترده تر از مولوي 
مي داند4 و بر آن اس��ت كه مولوي بدون دس��تاوردهاي اقبال 
كامل نيس��ت.5 معلوم نيست كه نويسنده چگونه از تأخر زماني 
اقبال نس��بت به موالنا توانسته به چنين نتايج شگرفي برسد. 
اگ��ر صرف تأخ��ر و مطالعه آثار بيش��تر مي توان��د غنا و عمق 
بيش��تري به انديش��ه انديش مندان دهد؛ بنابراين تمام كساني 
كه پ��س از اقبال آمده اند و مطالعاتي نموده اند كه وي قادر به 
آن نبوده از وي برترند. اين سخن نويسنده شكل پيچيده اي از 
مغالطه تجدد (argumentum ad novitatem) است. 
در واقع نويس��نده ابتناي انديش��ه هاي اقبال را بر انديشه هاي 
تازه ت��ر دليل برتري وي بر موالنا مي داند. براي نش��ان دادن 
چنين برتري اي تنها راه ممكن توس��ل به اس��تدالل اس��ت و 
پرداخت��ن ب��ه تقدم و تأخ��ر راه به جايي نخواهد ب��رد. بايد از 
نويسنده پرس��يد كه حكم به برتري اقبال به موالنا چگونه بر 
شما واضح شده است؟ اگر به نحو پيشيني صرفًا به جهت تأخر 
يكي بر ديگري اس��ت كه سخن ش��ما مصداق مغالطه مذكور 
اس��ت. اگر به نحو پسيني است و مبتني بر شواهد و قرائن، آن 
داليل كدام اس��ت؟ از سوي ديگر در عبارت مذكور بيان شده 
كه راهبر خواندن موالنا نزد اقبال ريشه در احترام وي به منبع 
الهامش دارد؛ »وگرنه ...« .مطلبي كه نويسنده پس از »وگرنه« 
مي آورد نش��ان از آن دارد كه انديشه هاي موالنا بدان نحو كه 
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مش��هور است و خود اقبال نيز مكرر در مكرر بيان داشته است 
نقش اساس��ي را در افكار او ايفا نمي كند و اين بيش��تر لطف و 
احترام اقبال به موالناس��ت. نگارنده اين سطور بيش از آن كه 
در پي تبيين آن باشد كه ميزان تأثيرپذيري اقبال از موالنا در 
چه اندازه اس��ت، به دنبال فهم اين مدعاي نويس��نده و يافتن 
قرائني در اين باب در آثار اقبال است. به راستي از كدام بخش 
از سخنان اقبال اين مطالب استفاده مي شود؟ نويسنده در اين 
اث��ر مدام مدعيات بزرگي را مطرح مي كند و بي آن كه به دنبال 

اثبات آن باشد به سراغ مدعاي بعدي مي رود.
 

سه
نويسنده در بخش ديگري از اين مقدمه براي اين كه روشن 
س��ازد كه چرا اقب��ال، موالنا را به عنوان مرش��د خود برگزيده 
اس��ت، چهار وج��ه را بيان مي كند: عش��ق، ش��ناخت و توجه 
مولوي نس��بت به قرآن و پيامب��ر)ص(؛ ديدگاه هاي متعالي و 
بسيار ارزنده اش به عنوان عالمي ديني؛ انديشه هاي بي نظيرش 

به عنوان شاعري عارف؛ برتري او به عنوان فيلسوفي اصيل. 
نكاتي در باب اين اظهارنظر گفتني است: 

اواًل هيچ يك از اين امور چهارگانه مختص موالنا نيست و 
بسياري از بزرگان تاريخ فرهنگ اسالمي واجد آن مي باشند؛ 
ثانيًا اين موارد كاماًل به صورت كلي بيان ش��ده و به حكم 

كليت مبهم مي باشند؛ 
ثالث��ًا با توجه به انتقاد موالنا از فلس��فه و فيلس��وفان وي 
را فيلس��وفي اصيل خواندن چه معناي مي تواند داش��ته باشد. 
تعابير وي در باب اين جماعت به راستي تحقير بسياري در خود 
دارد. وي از تعابيري چون مفلس��ف، حكيَمك، فلسفَيك براي 
تخفيف اين گروه اس��تفاده مي كند. از ُخرد كننده ترين تعابيري 
ك��ه موالنا در باب اهل فلس��فه به كار گرفته تعبير » فلس��فِي 
منطقِي مس��تهان« است كه اوج نفرت وي را از آن چه موسوم 
به فلسفه است نش��ان مي دهد. اين تعبير را در داستاني به كار 
مي ب��رد كه اصل آن به جاي فيلس��وف منطق��ي، زنديق بوده 
است. اصل داس��تان در تفس��ير ابوالفتوح رازي آمده و موالنا 
جاي زنديق، فيلس��وف را نش��انده اس��ت. برخي از نقل ها اين 
زندي��ق را محمد بن زكرياي رازي دانس��ته اند. اين جابه جايي 
بيان گر اين هماني و دست كم قرابتي است كه موالنا و بسياري 
از مخالفان فلسفه ميان زنادقه و فالسفه قائل بودند و به همين 
خاط��ر اهل آن را مس��توجب ه��ر طعن و لعني مي دانس��تند. 
مواجهه وي با فلس��فه ش��بيه بيماري خطرناكي اس��ت كه در 
كمين انسان هاست و در آن اليه هايي از زخم ها و ناپاكي هاي 
آدمي آش��كار مي ش��ود كه در حالت ع��ادي گمان وجودش را 
نمي برد. اگر اين حاِل پيچش و ترديد به تعبير صوفيه به مقام 
تبديل ش��ود و اين اح��وال دوام يابد؛ فرد، مبتالي فيلس��وفي 

است.

هر که را در دل شک و 
پیچاني است

فلس��في  او  در جهان 
پنهاني است

الحذر اي مؤمنان کان 
در شماست

ب��س عال��م  در ش��ما 
بي منتهاست

دو  و  هفت��اد  جمل��ه 
ملت در توست

وه که روزي آن برآرد 
از تو دست

هرک��ه او را ب��رگ آن 
ايمان بود

از بیم  همچ��و ب��رگ 
اين لرزان بود

ب��ر بلیس و دي��و زان 
خنديده اي

که ت��و خ��ود را نیک 
مردم ديده اي

يكي از تصاوير مهمي 
كه موالنا از اهل عقل بيان 
كوراني  تصوي��ر  مي كن��د، 
اس��ت كه به م��دد عصاي 
راه  خداداد،كوران��ه  عق��ِل 

مي يابند ولي فراموش مي كنند كه اين عصا هديه الهي است و 
آن را خواسته يا ناخواسته بر سر وي مي كوبند و آن را در جهت 
نفي او و يا فروكاست وي به مرتبه اي مادون استفاده مي كنند. 
اين يكي از ترديدها و پيچش هايي است كه در درون شخص 
واقع مي ش��ود و گاه به كوري دائمي مي انجامد. اين فراموشي 
خدا به فراموش��ي خود نيز مي انجامد. با اين توضيحات موالنا 
را فيلس��وفي اصيل خواندن نتيجه نا آشنايي با مشي و مشرب 

اوست. 
رابعًا اين كه نويس��نده مكرر از تأثيرپذي��ري اقبال از نگاه 
موالنا به قرآن سخن مي گويد هيچ دردي را از مخاطب درمان 
نمي كن��د. وي بايد به روش��ني معلوم كند كه تفس��ير موالنا از 
قرآن داراي چه مختصاتي اس��ت ك��ه اقبال را بدان عالقه مند 
كرده اس��ت.  يكي از معضالت بزرگ اين نوش��ته، در ش��يوه 

پيشبرد مباحث است. 

چهار
نويسنده مطالب مهم و مدعيات عظيم خود را بعضًا با چند 
نقل قول ساده به انجام مي رساند. براي مثال، وي براي آن كه 
نش��ان دهد موالنا از عالمان ديني برجس��ته به ش��مار مي آيد، 
تنه��ا به دو نقل ق��ول از خليفه عبدالحكيم بس��نده مي كند و 
يا ب��راي اين كه موالنا را ش��اعري عارف بنماي��د، به دو نقل 
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قول از نيكلس��ون و آربري اكتفا مي كند.6 اساسًا در اين نوشته 
نقل قول ها بار مباحث را به دوش مي كش��ند و نويسنده به جاي 
ارائه تحليل هاي خود بريده هايي را از نوش��ته هاي ديگران در 
كنار يكديگر مي نش��اند. نحوه اس��تفاده نويسنده از نقل قول ها 
به گون��ه اي اس��ت كه مخاط��ب در بيش��ترينه م��وارد متوجه 
نمي ش��ود رأي شخص نويسنده چيس��ت و منتقد نمي داند كه 
اگ��ر موضع نقل ش��ده را نپذي��رد و نقد كند، چه كس��ي را نقد 
كرده اس��ت و به تعبير متعارف سر چه كسي را تراشيده است. 
در مقاطعي كه نويسنده مي كوش��د ديدگاه هاي خود را مطرح 
كند، به صرف ش��عار دادن و عبارات كليشه اي بسنده مي كند. 
ب��راي مث��ال وي بي آن كه در پي اثبات مدعاي خود باش��د، با 
هيجان��ي خاص اع��الم مي كند »به جرأت مي ت��وان گفت كه 
ن��ه تنها در ايران، بلكه در كل تاريخ س��رزمين هاي اس��المي 
چهره اي همتراز مولوي نمي يابيم كه هم ش��اعر و عارفي واال 
مقام باش��د، هم پيشواي ديني بزرگ ديني و هم متفكري بلند 
مرتب��ه. از اين حيث فقط غزالي با وي قابل مقايس��ه اس��ت. 
ولي نه انديش��ه اش بدان گستردگي اس��ت و نه بينشش بدان 
ژرفا. نيكلس��ون مي گوي��د...«.7 در اين نوش��ته بيش از آن كه 
شخصيت ها توس��ط نويسنده تحليل ش��وند، تجليل و تعظيم 
مي ش��وند و زحمت تحليل بر عهده نيكلس��ون و اريك فروم 
و خليفه عبدالحكيم اس��ت. گزاره ه��اي تجليل گونه به دانش 
مخاطب نمي افزايد. مقايس��ه موالنا و غزالي در چند س��طر و 
آن هم از طريق نقل قول هاي ش��عارگونه هيچ چيزي را روشن 

نمي كند و به اثبات نمي رساند. 

پنج
بر نگارنده اين س��طور مكشوف نيست كه چرا مترجم در 
جايي از اين نوشته در مقابل اين همه سخنان بيهوده واكنش 
نشان نمي دهد و با عدم انتقاد به نحوي با وي هم آوايي مي كند. 
برخي عبارات ترجمه فارس��ي نيز اندك��ي نامأنوس مي نمايد. 
ب��راي نمونه بايد از مترجم كتاب پرس��يد ك��ه اين عبارات به 
چه معناست: »مولوي به عنوان شاعري عارف داراي ديدگاهي 
بي چون و چراس��ت«.8 و يا »... استعمال كلمه نفس يا روح به 
معناي خود بش��ري از سوي مولوي ناشي از »اصطالح شناسي 
مطلق« اس��ت، حال آن كه به كار گرفت��ن اصطالح »من« از 

سوي اقبال سر در اصطالح شناسي جديد دارد«.9 
 

شش
يكي از مشكالت ديگر اين اثر، انتساب ديدگاه هاي عجيب 
و غريب به موالناست. نويسنده آن چه را خوش مي دارد كه در 
انديش��ه موالنا باشد به او نسبت مي دهد و به هيچ روي پرواي 
آن را ندارد كه نش��اني آن انديش��ه ها را در آثار موالنا نش��ان 
دهد. در مقطعي از اين نوش��ته طوايف مختلفي از انديشه هاي 

مختلف، بي آن كه قرابتي به موالنا داشته باشد، به وي نسبت 
داده مي شود: 

 »مولوي، به عنوان متفكر، نه تنها به لحاظ گس��تردگي و 
بينش ژرفش، بلكه از جهت پيش��تازي در بسياري از جريانات 
جديد فكري، به ش��دت مورد احترام اس��ت. او دو شيوه تفكر؛ 
يعن��ي اراده گراي��ي و تكثرگرايي معنوي را ب��ه هم مي آميزد؛ 
چني��ن انديش��ه اي يادآور نيچه، ش��وپنهاور، برگس��ون، لوئيد 
مورگان، ويليام جيمز و جيمز وارد در دوره بعد از كانت اس��ت. 
او هم چني��ن از ديگ��ر ش��يوه هاي فكري مانن��د عمل گرايي، 
فردگرايي، نظريه تكام��ل بالنده، و تجربه ديني تركيبي واحد 
پديد مي آورد؛ اين امر از او متفكري ساخته است جامع معارف. 
ديدگاه وي در باب تكامل نقشي بزرگ در تاريخ انديشه فلسفي 
و علمي دارد... به همين سان انديشه اش در زمينه فرونولوژي 

)روان شناسي مبتني بر شكل جمجمه( ارزش مند است«.10 
 به راس��تي براي تش��ريح نسبت يا عدم نس��بت موالنا با 
اين چنين انديش��ه ها و انديش منداني به نوشتن كتاب مستقلي 
نيازمنديم. نويس��نده كه گمان مي ب��رد بزرگي امثال موالنا در 
همآوايي با چنين ديدگاه هايي اس��ت با سخاوت تمام هرچه را 
از ديدگاه هاي جديد مي شناس��د به نحوي با او مرتبط مي سازد. 
از ديدگاه هاي فلسفي و روان شناختي كه بگذريم، معلوم نيست 
كه چرا نويسنده پاي موالنا را به حريم علوم تجربي و نظرياتي 
چون نظريه تكامل باز مي كند؟ عجيب تر اين كه او موالنا را در 
اين زمينه داراي نقش بزرگي مي شناسد. كاش نويسنده اندكي 
از هيج��ان خود مي كاس��ت و به مدلل ك��ردن مدعيات خود 
مي پرداخت و كمتر گرد غرائب مي گشت. در كجاي آثار موالنا 
مي توان انديش��ه اي در باب فرونولوژي )روان شناسي مبتني بر 
ش��كل جمجمه( پيدا كرد. اساسًا در ميان پاره اي از مسلمانان 
عالقه رو به تزايدي در نس��بت دادن انديش��ه هاي اسالمي و 
انديش مندان مس��لمان به آخرين يافته هاي علم تجربي وجود 
دارد. پ��اره اي گمان مي برند حقانيت انديش��ه ها در اين روزگار 
در گ��رو هم آوايي ب��ا يافته هاي علمي جديد اس��ت.  اين نگاه 
بيمارگونه حتي به تفاس��ير جديدي ك��ه از آيات و روايات نيز 
ارائه مي ش��ود سرايت كرده و پاره اي براي نشان دادن صحت 
متون مقدس، اهتمام ويژه اي براي نش��ان دادن وفاق آن ها با 
دستاوردهاي جديد دانش بشري دارند. غافل از آن كه استفاده 
مت��ون مقدس و آثار بزرگاني چ��ون موالنا از دانش هاي عصر 
خود در راس��تاي هداي��ت خلق و رهنموني ايش��ان به حقايق 
معنوي از طريق امور محس��وس اس��ت و ن��ه اتخاذ ديدگاهي 
علمي و دفاع از تئوري اي خاص. نس��بت دادن نظريات خاص 
علمي به آثاري كه قصد اوليه و بالذاتش��ان هدايت خلق است 
مش��كل بزرگي را در س��ر راه چنين متون��ي به وجود مي آورد. 
مشكل مزبور اين است كه با تغيير نگرش هاي علمي و ابطال 
آن چه آخرين دس��تاوردهاي بشر دانسته مي شود، حقانيت اين 
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مت��ون نيز فرو مي ريزد. براي مثال اگ��ر كتاب خدا را قائل به 
نظريه )الف( كه حاوي آخرين دستاوردهاي علم بشري است، 
بداني��م و به ج��ّد از آن دفاع كنيم و از زمين و آس��مان براي 
درستي اين انتساب دليل بياوريم و پس از مدتي متوجه شويم 
كه آخرين دس��تاورد علم بش��ري نظريه )ب( است كه كاماًل 
نقيض تئوري قبلي اس��ت، بايد با انتس��اب پيشين چه كنيم؟ 
روشن است كه هيچ عاقلي از ما نمي پذيرد كه كتاب مذكور با 
هر دو تئوري هماهنگ باش��د و از سوي ديگر نمي توان دائمًا 
نظريه پيشين را قرباني تئوري پسين كرد. به نظر نمي رسد كه 
براي نمودن عظمت كس��ي چون موالنا نياز باش��د كه وي با 
نظريه تكامل هم آوا باش��د، خاصه كه هيچ قرينه اي نيز در آثار 
وي در اين باب وجود ندارد و نويسنده نيز اشاره اي بدان ننموده 
اس��ت. از نسبت دادن موالنا با نظريه هاي تجربي كه بگذريم، 
در مطابقت و مقايس��ه انديشه هاي وي با انديش مندان جديد، 
اعم از فيلس��وف و روان ش��ناس و ... نيز بايد كمال احتياط را 
داشته باشيم. صرف برخي از شباهت هاي ظاهري كافي نيست 
كه دو متفكر را با هم مقايس��ه كنيم و آنان را هم رأي بدانيم. 
در چنين مقايس��ه هايي بايد حتمًا مباني طرفين مورد بررس��ي 
ق��رار گيرد، وگرن��ه هرآينه احتمال افت��ادن در دام قياس هاي 
بال وجه وج��ود دارد. برخي از متفكران م��درن از جمله نيچه، 
برگسون، شوپنهاور و ... كه در اين اثر با موالنا مقايسه شده اند 
و بعضًا انديشه هايش��ان در ش��رح ديدگاه هاي وي مطرح شده 
اس��ت، كاماًل از حيث مباني معرفت ش��ناختي، جهان شناختي، 
انسان شناختي و ... با او تفاوت دارند و مقايسه آنان با يكديگر 
به هيچ روي شرط تحقيق نيست؛ خاصه اين كه نويسنده در بند 
آن نيست كه وجوه تشابه و تمايز آنان را با ذكر قرائن و داليل 
بنمايد. در ميان اين انتس��ابات غريب و مقايس��ه هاي عجيب 
نويس��نده ديدگاهي را به موالنا نسبت داده كه مدتي است در 
ميان مولوي پژوهان محل بحث جدي است و آن قائل بودن يا 
قائل نبودن موالنا به تكثرگرايي و پلوراليسم است. تكثرگرايي 
در معنايي كه امروز از ناحيه فيلس��وفان مطرح مي شود ميراثي 
اس��ت كه پ��س از كانت به ج��اي مانده اس��ت. وي با جدايي 
افكندن ميان واقعيت في نفسه اشياء )نومن( و پديدارهاي آن ها 
)فنومن( اين مس��أله را مطرح كرد كه ما دسترسي به واقعيت 
نداريم و به آن تنها از طريق پديدارها مرتبطيم، از اين رو، بهره 
هر كس از واقعيت به داش��تن پديداري خاص راجع است و از 
اين نظر كس��ي را نمي توان واجد علم به حاق واقعيت دانست. 
به اعتقاد وي بر چش��مان ذهن انس��ان ها همواره عينكي قرار 
دارد ك��ه جهان واقعيت را با آن مش��اهده مي كند. تكثرگرايي 
از دل چنين انديش��ه اي برمي آيد. در تكثرگرايي معرفتي گفته 
مي شود كه چون هيچ كس نمي تواند مدعي وصول به واقعيت 
في نفس��ه باشد، بنابراين، ما نمي توانيم بي ترديد بيان كنيم كه 
كدام منظر صحيح اس��ت و كدام ناصحيح، چرا كه هيچ منظر  

نهاي��ي اي وجود ندارد كه از طريق آن بتوان ديگر ديدگاه ها را 
رصد و ارزيابي كرد. اين مبنا در تمام انواع تكثرگرايي، از جمله 
تكثرگرايي ديني و معنوي تس��ري دارد. اما موالنا به هيچ روي 
چنين مبنايي را نمي پذيرد. او هرچند معتقد اس��ت كه شيش��ه 

كبودي بر چش��مان بيش��ترينه انسان هاست، اما معتقد است 
اين كبودي از بين رفتني اس��ت و با مجاهدت با نفس و قرار 

گرفتن در س��ايه اولياي الهي و عشق حقيقي 
رفع مي شود. فيل در اتاِق تاريِك موالنا نيز با 

شمعي در كف هر كس قابل ديدن است؛ ولي در مبناي كانتي 
تاريكي وصف دائم اين اتاق اس��ت و هيچ ش��معي نيست كه 
بتواند افراد را به واقعيت امر داللت كند. اين كه نويس��نده اين 
اثر و طايفه اي از موالنا پژوهان برجس��ته معاصر و حتي برخي 
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از فيلس��وفان دين عص��ر حاضر 
خواس��ته اند از انديشه هاي موالنا 
پلوراليسم استخراج كنند، ناشي از 
عدم دقت كافي در مباني اوس��ت 
و بس��نده كردن به ش��باهت هاي 
صوري كه در گذشته به فريبندگي 

آن اشاره شد.
 

هفت
گفته ش��د كه نويسنده مكرر 
در مك��رر ب��ه آوردن نقل قول ها 
اهتم��ام دارد. گاه برخ��ي از اي��ن 
منقوالت وي را مرعوب ساخته و 
وي را به بيان مدعياتي وا مي دارد 
كه عجيب است. براي نمونه، وي 
در بح��ث از ويژگي ه��اي تحقيق 
خ��ود به نح��وي نامفه��وم چنين 
مي نويسد: »بر انديشه مولوي اين 
برچس��ب خورده كه با »تمثيالت 
غالب��ًا  و  م��الل آور  دراز،  و  دور 
پيچيده بيان ش��ده و به طور منظم 
معروف  درنيام��ده.«  توضي��ح  به 
اس��ت كه مول��وي داس��تان ها و 
حكايات طوالني را به كار مي گيرد 
... .«11 از نامفهوم��ي عب��ارت كه 
بگذري��م مدع��اي نويس��نده كه 
باز متك��ي به نقل قولي اس��ت از 
كس��ي كه با انديش��ه هاي موالنا 
و س��بك آثار وي آشناست بسيار 
بعيد به نظر مي رس��د. نويس��نده 
باز هم معل��وم نمي كند دليل خود 
و قائ��الن به اين نظر چيس��ت و 
صرف��ًا در مقام بيان اهميت نقش 
خود براي سامان دادن به انديشه 
موالناست. آن چه نويسنده مثنوي 
موالنا را به خاط��ر آن مورد طعن 
قرار مي دهد، س��بك خاصي است 
كه به اين اثر تشّخص داده است. 
اين چنين نظِم پريشاني را پاره اي 
از دانش مندان اس��المي در كتاب 
الهي نيز نشان داده اند. »سيوطي 
در اس��باب النزول در سبب نزول 
آي��ه 88 از س��وره اس��راء )يا بني 
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اس��رائيل( راويان��ي را ن��ام مي برد كه از طري��ق ابن عباس از 
رس��ول اكرم)ص( نقل كرده اند كه سالم بن مشكم با جماعتي 
از يهود به خدمت پيامبر)ص( رفت و گفت: چگونه از تو پيروي 
كني��م حال آن  ك��ه قبله ما را ترك ك��رده اي و كتابي هم كه 
آورده اي، آن طور كه تورات متناس��ق اس��ت، تناس��ق )نظم و 
نس��ق( ندارد. كتاب��ي بياور كه مأنوس و متعارف باش��د وگرنه 
ما هم نظير اين  كه تو آورده اي مي آوريم«.12 اما اگر به راس��تي 
كت��اب الهي تبويب و تنظيمي چون آن چه يهود مي خواس��تند 
داش��ت، هي��چ گاه آن لطف كنوني را داش��ت؟ اگر قرار بود هر 
مبحثي در قرآن كريم در فصل مجزايي مورد بحث قرار گيرد، 
اين همه زيبايي و زندگي و صرافت طبع و فيضان كه در طرح 
معجزه آساي كنوني قرآن هست از بين مي رفت و مثاًل بخش 
آي��ات احكامش هيچ فرقي با يك بخش از قانون اساس��ي يا 
جزايي كه نوعًا مالل آور و كم خواننده است، يا حداكثر يكي از 
رساالت فقهي گذش��ته يا حال، پيدا نمي كرد و بخش داستان 
پيامبران��ش نفس گير و افس��انه پردازانه و پ��ر از اطناب به نظر 
مي آمد. مگر قصه هاي تورات بيشتر به اين شكل نيست؟ آيا به 
اين شكل بودنش را خيلي مهم انگاشته اند؟ يا خيلي هنرمندانه 
و معجزه آسا قلمدادش كرده اند؟ يا آيا نفوذش در نفوس بيشتر 
بوده؟ اش��كال اين روش فرضي، يعن��ي موضوع به موضوع و 
ظاهراً منطقي و منس��جم كتابي چون قرآن فراوان است. مثاًل 
اگ��ر آياتي در اثبات يا وصف وحداني��ت خداوند مي آمد، ديگر 
ترغيب به دعا يا وصف احوال مؤمنان و رس��تگاران از آن جدا 
مي افت��اد و نيز ترهيب از كف��ر و بي ايماني. يا اگر آياتي درباره 
پيامبر اس��الم)ص( مي آمد، ديگر نمي توانس��ت با ذكر حديث 
پيامبران س��لف و محنت ها كه كش��يده اند و ش��كيبايي ها كه 
نموده اند به او تس��الي خاطر دهد، چرا كه حديث هر پيامبري 
در ج��اي خود آمده بود.13 مثنوي ني��ز به تبعيت از كتاب الهي 
نظم��ي چنين دارد و يكي از اس��رار باقي ماندن آن و خواندني 
بودن وي همين اس��ت. به عكس آن چه نويسنده ادعا مي كند، 
اين س��بك بيان مطالب به هيچ روي مالل آور نيس��ت؛ زيرا تا 
خوانن��ده بخواهد از مطلبي احس��اس ماللت كن��د، گوينده به 
مطلبي ديگر منتقل مي شود و اين تنوع مطالب خاطر مخاطب 
را تازگي مي بخش��د. يكي از اش��كاالت اساس��ي بس��ياري از 
ش��رح هاي موضوعي مثنوي ني��ز همين مي باش��د. در چنين 
ش��روحي به قصد موضوع بندي مطالب مثنوي سخنان موالنا 
از بافت اصلي خود خارج ش��ده و در ارتباط با موضوعي خاص 
تشريح مي شود. نويسنده چنين شروحي بايد توجه داشته باشند 
كه پيش از پرداختن به گ��ردآوري مطالب هم موضوع در پي 
ش��ناخت معناي ابيات در موضع خاص خود باش��ند كه در غير 
اين صورت معناي اصلي فوت مي شود. چه بسيار ابياتي كه از 
اين كتاب به جهت خارج ش��دن از بافت اصلي اش معناي خود 

را از دست داده اند.

 
هشت

در بحث از منابع استفاده شده توسط نويسنده در شناخت 
انديش��ه هاي موالن��ا بايد گف��ت كه وي به آن مي��زان كه به 
گفته هاي ديگران اتكا دارد، ب��ه آثار خود موالنا اهتمام ندارد. 
وي چون بسياري از محققان روزگار ما در بررسي انديشه هاي 
موالن��ا تنها ب��ه مثنوي مي پردازد و از ديگر آثار وي اس��تفاده 
نمي كند. وي براي عدم اس��تفاده خود از ديوان ش��مس دليلي 
را ذكر مي كند كه در عين مش��هور بودن نادرس��ت است. البته 
اتكاي وي در اين باب نيز به نقل قول هايي از نويسندگان ديگر 
اس��ت. او معتقد است كه اگر بخواهيم ديدگاه او را در خصوص 
مس��ائل بزرگ زندگ��ي و دين م��ورد مطالعه ق��رار دهيم، از 
غزل هاي��ش راه به جايي نمي بريم و باي��د به مثنوي او رجوع 
كرد. او ديوان ش��مس را حاوي حس و حال شخصي و تمايل 
عاطف��ي موالنا مي داند و بر آن اس��ت ك��ه از آن نمي توان در 
بحث از انديشه هاي موالنا استفاده كرد.14 اين ادعاي نويسنده 
چنان كه گفته ش��د قول مشهوري است كه با مداقه در ديوان 
ش��مس نادرستي اش معلوم مي شود. در ديوان شمس نيز چون 
ديگر آث��ار موالنا چنان كه برخي از محققان برجس��ته معاصر 
نش��ان داده است »آفاق عاطفي او به گس��تردگي ازل و ابد و 
اقاليم انديشه او به فراخناِي وجود است و اگر در خالل آثارش 
دقت كنيم، مي بينيم كه مس��ائل جزئي و شخصي به هيچ وجه 
در ش��عرش انعكاس ندارد. »م��ِن« او حاصل يك جهان بينِي 
روش��ن و پوينده نسبت به هستي و جلوه هاي آن است... او در 
يك سوِي وجود، »جاِن جهان« را احساس مي كند و در سوي 
ديگ��ر آن »جه��ان« را و در فاصله »ج��ان« و »جاِن جهان« 
اس��ت كه انسان حضوِر خود را در كائنات تجربه مي كند... هم 
در مثنوي و هم در ديوان نمونه هايي از انديشه عرضه مي كند 
كه وقتي خواننده با آن انديش��ه ها روبه رو مي شود نگاهش به 
جه��ان و قلمرو هس��تي دگرگون مي گردد.«15 در بس��ياري از 
غزليات ش��مس ديدگاه هاي موالنا در باب خدا، انسان، مرگ، 
عش��ق و اموري از اين دست مطرح شده و او به هيچ روي در 
حيطه عواطف و احساسات شخصي خود نمانده است. برخي را 
گمان بر آن است كه موالنا در اين اثر تنها در باب عشق خود 
به ش��مس و بيان احساس��ات خود داِد سخن داده، در حالي كه 
بس��ياري از غزليات اين ديوان حاوي انديشه هاي بلندي است 
و هيچ تحقيقي در انديش��ه هاي موالنا بدون استفاده از اين اثر 
كامل نيست. از سوي ديگر نويسنده اين اثر از ديگر آثار موالنا 
از جمله فيه ما فيه نيز بهره اي نبرده و براي تبيين انديشه هاي 
او ب��ه آثار نزديكان موالنا از جمله مقاالت ش��مس تبريزي و 
مع��ارف بهاءولد مراجعه نكرده و براي تش��ريح افكار وي تنها 
به برخي از ش��ارحان دست چندم توجه نموده است. دايره تأثير 
مش��هورات بر نويسنده كتاب آن را از طريق تحقيق كه مدعي 
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آن اس��ت دور نم��وده و بعضًا او را در حيط��ه ارجاعات نيز به 
اشتباهات نابخشودني افكنده است. براي مثال، وي دو شعر را 
كه در افواه عوام به جامي و ش��يخ بهايي منتس��ب اند و در آثار 
هيچ يك از آن دو يافت نشده اند، به عبدالرحمان جامي نسبت 

مي دهد. عبارت وي در اين باب چنين است:
 »جامي درباره مثنوي مولوي گفته اس��ت: »هست قرآن 
در زبان پهلوي«. او هم چنين درباره موالنا گفته است »نيست 

پيغمبر ولي دارد كتاب«.16 
 

نُه
در بخش نخس��ت اين اثر نويس��نده به جاي آن كه در پي 
استخراج انديشه هاي موالنا در حيطه روان شناختي باشد در پي 
تحميل ادبيات روان شناسي جديد بر موالناست و گاه وي را در 
مباحث مختلف اين دانش به نحوي مي گرداند تا بتواند مطلوب 
خود را بيابد. ادعاهاي عجيب و غريب نويس��نده پايان ندارد و 

هر از مدتي يكي از آن ها بر ذهن مخاطب به صورت شطحيات 
صوفيانه جلوه گر مي شود. وي در اظهارنظري نامدلّل و عجيب 

مي نويسد: 
 »مولوي با بياني روش��ن مي گويد كه خود متعالي انسان 
كه ذات واقعي و پايدار اوس��ت موجودي غير مخلوق اس��ت، 

يعني قديم و واقعي است، بنابراين الهي نيز هست«.17    
 اي��ن عبارت به چه معناس��ت؟ يعني چ��ه كه خود واقعي 
انس��ان موج��ودي غيرمخل��وق اس��ت؟ موالن��ا را چ��ه قائل 
ب��ه جس��مانية الحدوث ب��ودن نف��س بدانيم و چ��ه قائل به 
روحانية الح��دوث بودن آن، در هر صورت غير مخلوق بودن 
خ��ود وجهي ندارد. نويس��نده هيچ ارجاعي نيز ب��ه آثار موالنا 
نمي ده��د و مانند ديگر موارد مطالب خ��ود را از ديگران نقل 
مي كن��د. اين بار اين مدعا را از خليف��ه عبدالحكيم � كه خود 
در نس��بت دادن سخنان بالقرينه به موالنا آيتي بزرگ است � 
نقل مي كند. البته اصل سخن را نقل نمي كند و خواننده متوجه 
نمي ش��ود كه مدعاي نويس��نده مذكور بر چه استداللي مبتني 
است. البته كتابي از اين نويسنده به نام عرفان مولوي، سال ها 
پيش به زبان فارس��ي ترجمه شده است كه حاوي نظر وي در 
اين باب اس��ت. در اين اثر آمده كه »پس از يكي دانستن روح 
انسان و خدا، صوفيان پا فراتر نهادند و مسأله خلق را تا آن جا 
كه به روح مربوط مي ش��د، تمامًا ان��كار كردند و با انكار خلق، 
انكار خدا به منزله خالق همراه شد. مولوي در يكي از غزليات 

خويش اين سخن را آشكارا و بي ابهام بيان مي كند: 
مي گفت در بیابان رند دهل دريده

صوفي خدا ندارد او نیست آفريده
مثنوي مش��حون از اين اش��ارات اس��ت. يك جا هنگامي 
كه كلمه »زاده« را براي انس��ان به كار مي برد، بی درنگ گفته 
خويش را تصحيح مي كند و مي گويد: زاده گفتيم و حقيقت زاد 
نيس��ت. و نيز در س��خن از اوليا مي گويد: جاِن باقيشان نروييد 

و نزاد«.18 
 خليف��ه عبدالحكيم و به تبع وي نويس��نده اين كتاب در 
اين باب مبتالي اشتباهات بزرگي شده اند. اواًل در سراسر آثار 
موالن��ا بيت »مي گفت در بياب��ان...« وجود ندارد و اين بيت با 
ضبطي متفاوت در قس��مت پرسش و پاس��خ هاي ديوان شاه 
نعمت اهلل ولي نقل شده است. بيت مذكور در ديوان شاه نعمت 

اهلل چنين است:
مي گفت در بیابان رندي دهل دريده

عارف خدا ندارد او نیست آفريده
 ثانيًا خليفه عبدالحكيم براي تثبيت موضع خود تفس��يري 
از اين دو مصرع مثنوي ارائه داده كه به هيچ روي ساختار كالم 
آن را تحم��ل نمي كند. در مص��رع »زاده گفتيم و حقيقت زاد 
نيست« و ابيات پيش و پس آن موالنا دو تلقي مختلف از خلق 
احوال را مورد بررس��ي قرار مي  دهد كه ريش��ه در دو رويكرد 
مختل��ف در خلق الهي دارد. وي از مخاطب مثنوي مي خواهد 



ك��ه ميان تجلي در مكتب عارف��ان و خلقت در ميان متكلمان 
تفاوت قائل شود و منظور وي را از زادن مطابق رويكرد تجلي 

درك كند.19 بيت ماقبل اين مصرع چنين است:
آن موالید از تجلي زاده اند

الجرم مستور پرده ساده اند
 در توضيح مصرع »جان باقيش��ان نروييد و نزاد« نيز دو 
مطلب حائز اهميت است. اواًل در تمام نسخ معتبر مثنوي ضبط 
اين بيت »جان باقيتان نروييد و نزاد« است و بنابراين در معنا 
تفاوت مهمي ايجاد مي ش��ود. اگر »باقيشان« بود مي توانست 
اشاره به اولياي الهي باشد؛ ولي در اين ضبط مجالي براي اين 
تفس��ير باز نمي شود؛ ثانيًا اگر اين مصراع را در بيت مربوطه و 
ابيات قبل و بعد نگاه كنيم، باز هم اين معنا كاماًل دور از ذهن 
به نظر مي رسد. در اين مقطع موالنا خطاب اولياي الهي را به 

اجزاي عالم ماده آورده و مي گويد:
نَغمه هاِی اندروِن اولیا            

اَواًل گويد: که ای اَجزاِی ال!
هین ز الِی نفی، َسرها بَرَزنید            

اين خیال و َوهم، يک سو افكنید
ای َهمه پوسیده َدر َکْون و َفساد            

جاِن باقیتان، نَرويید و نَزاد
َگر بِگويم ِشّمه ای زان نَغمه ها            

جان ها َسر بَرَزنَند از َدخمه ها
 اص��اًل مصرعي كه خليف��ه عبدالحكيم نقل 
ك��رده، ربط��ي به موض��وع مورد بحث��ش ندارد. 
بنابراين مي ت��وان گفت نويس��نده اين كتاب بي 
آن كه در س��خنان كم مايه نويسنده كتاب عرفان 
مول��وي تدقيق كند، س��خن وي را چون حقيقتي 
محتوم ذكر كرده اس��ت. سخنان عجيب نويسنده 
كه در متابعت از خليفه عبدالحكيم در اين نوشتار 
آمده پاياني ندارد و در هر مبحث دس��ت كم يكي 
از آن ها را مي توان نشان داد. براي مثال، در بحث 
از »بدن يا خود متعين« نويس��نده ادعاي عجيب 

ديگري مي نمايد.20 وي مي گويد:  
 مولوي بدن را خوِد متعين مي داند. به نظر او 
بدن علت به وجود آمدن ذهن نيس��ت، بلكه ذهن 
آن را آفريده تا وس��يله اي براي كار كردن بر امور 
مادي يا عارضي باش��د... ابيات زير ديدگاه مولوي 

را به خوبي بيان مي دارد:
باده در جوشش گداي جوش ما
چرخ در گردش گداي هوش ما

باده از ما مست شد، ني ما از او 
قالب از ما هست شد، ني ما از او

 نويس��نده از تعبير »قالب از ما هس��ت شد« 
بي آن كه نيازي به تحقيق بيش��تر احس��اس كند، 
حكم به ق��ول عجيبي مي نمايد ك��ه پذيرش آن 

مح��ذورات عقلي فراواني دارد. اگر مراد از قالب در اين جا بدن 
مثالي باش��د، راهي براي پذيرش سخن نويسنده وجود دارد و 
قائالن ديگ��ري نيز دارد؛ اما اگر مراد از قالب در اين جا همان 
بدن عنصري باشد چنين ادعايي نيازمند قرائن بيشتري است و 
تتبع در آثار موالنا چنين شواهدي را در اختيار ما قرار نمي دهد. 
از س��وي ديگر از آن جا كه موالنا قائل به جس��مانية الحدوث 
بودن نفس است چگونه نفس يا به تعبير نويسنده ذهن مي تواند 
بدن را خلق كند. در نظريه جسمانية الحدوث بودن نفس تن 
از معدات خلقت نفس اس��ت و اين نفس اس��ت كه در آغوش 
تن قرار مي گيرد و ت��ن حكم مادري دارد كه او را مي پرورد و 
مرگ نيز در اين  ميان چيزي جز وضع حمل اين مادر نيست. 
استاد حسن زاده آملي در باب اعتقاد عارفان و به ويژه موالنا، به 

جسمانية الحدوث بودن نفس چنين مي نويسد:
را  نف��س  ش��امخ،  عرف��اي  گفته اي��م  »چنان ك��ه   
جس��مانية الحدوث و روحانية البقا مي دانند و صدرالمتألهين 



شماره 165 تير 1390 104

نيز بر همين عقيدت اس��ت. مالي رومي در دفتر سوم مثنوي 
گويد:

ِل هر آدمی خود صوَرت است            اَوَّ
بعد از آن جان، کاو َجماِل سیرت است 

ِل هر میوه ُجز صورت کی است؟            اَوَّ
ت که َمعنِیّ وی است بعد از آن لَذَّ

و نیز در همان دفتر گويد:
آن ِدراز و کوَته اوصاِف تن است            

رفتِن ارواح، ديگر رفتن است 
تو َسَفر کردی ز نُطفه تا به َعقل           

نه به گامی بود، نه منزل، نه نَقل  
 اين ناظر اس��ت به كريمه  »و لََقد َخَلقنَا االنس��اَن ِمن 
ُس��الٍَة ِمن طيٍن ثُمَّ َجَعلناُه نُطَفًة في ق��راٍر َمكيٍن ثُمَّ َخَلقنا 

النُّطَفَة َعَلقًة«.21 
 حتي اگر موالنا را قائل به روحانية الحدوث بودن نفس 
نيز بدانيم تنها مي توانيم از ِقران نفس و بدن در نش��ئه ناسوت 
س��خن بگوييم، چنان كه در برخي از ابيات داستان پير چنگي 
مالحظه مي ش��ود. در ميان ش��ارحان مثنوي نيز كسي به اين 
وجه عجيب اين ابيات را تفسير ننموده است. مرحوم فروزانفر 

در باب اين دو بيت چنين مي نويسد:
 »بدن بي آويزش جان، خلعت وجود نمي پوشد و همين كه 
تعلق جان از تن گسسته شد، تمامت اعضا از كار فرو مي مانند 

و ماده انس��اني به مواد ارضي كه موات و جماد 
است باز مي گردد. پس »ما« در اين ابيات جان 
انسان يا حقيقت ثابت شخصي است كه مصدر 
همگي و تمامي فعليات و حركات بدني اس��ت، 
زنبور نموداري از اين معني و خانه هاي مومين 
مثالي است براي اندام ها و نيروهاي جسمي كه 

شيريني زندگاني از جان مي يابند«.22 
 

ده
ه��ر صفح��ه از اين كت��اب مي تواند محل 
بحث و بررسي قرار گيرد و غرائب آن به حدي 
اس��ت كه نوشتن نقد كامل بر آن و نشان دادن 
لغزش گاه هاي آن مس��لمًا به نوشتن كتابي چند 
برابر آن نيازمند اس��ت. نويس��نده دائمًا در كار 
جع��ل اصطالح و اس��تناد ديدگاه ه��اي بي ربط 
به موالناس��ت. ب��راي مث��ال، وي در بحث از 
جاودانگي دو اصط��الح »جاودانگي تدريجي« 
و »جاودانگي مشروط« را جعل مي كند. در واقع 
آن چه نويس��نده جاودانگ��ي تدريجي مي خواند 
چيزي جز س��ير مراتب تكامل از جماد تا انسان 
نيس��ت. وي ب��دون اين كه به تف��اوت فاحش 
ميان تكام��ل تدريجي و جاودانگ��ي تدريجي 
متفطن باش��د، براي انديشه هاي موالنا در اين 
باب عناوين شگفت انگيز مي تراش��د. گويي نويسنده قصد آن 
را ن��دارد ك��ه با زبان متع��ارف اهل علم س��خن بگويد و باب 
مفاهمه را بگش��ايد. مس��أله به اين جا ختم نمي شود و سخنان 
وي م��دام يكديگر را نقض مي كنند. براي مثال نويس��نده كه 
موالن��ا را قائ��ل به جاودانگي ش��خصي مي داند ب��ي آن كه از 
داللت »جاودانگي تدريجي« بر جاودانگي غيرش��خصي آگاه 
باش��د، او را تؤام��ان به چنين قولي معتق��د مي داند. اگر موالنا 
را قائل به جاودانگي ش��خصي دانستيم، نمي توانيم او را قائل 
به »جاودانگي تدريجي« بدانيم، چون در جاودانگي ش��خصي 
حفظ تشخص اصل است. با توجه به اين كه نويسنده خودي را 
روح مي داند پرس��ش اين است كه اين خودي در جماد و نبات 
و حيوان كجاس��ت تا ش��رط جاودانگي شخصي محقق شود؟ 
نويسنده در بحث از جاودانگي مشروط نيز مطلب عجيب تري 

را به موالنا نسبت مي دهد. وي در اين باب مي نويسد: 
 »جاودانگي نصيب هر خودي نمي شود. مولوي معتقد به 
جاودانگي مش��روط است؛ يعني اين كه ناميرايي نفس با كردار 

نيك و خودسازي حاصل مي شود«.23 
 از س��خنان نويسنده استفاده مي ش��ود كه موالنا قائل به 
عدم جاودانگي برخي از انسان هاس��ت؛ بدين خاطر كه آنان به 
كمال الزم دس��ت نيافته اند. اما بايد گفت اگر كس��ي قائل به 
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تجرد نفس باش��د به هيچ روي نمي تواند قائل به چنين س��خن 
س��خيفي ش��ود. صرف تجرد نفس كافي است كه فرد پس از 
مفارقت از بدن در يكي از نش��ئات هس��تي به جاودانگي نائل 
ش��ود. بي ترديد موالنا از قائالن به تجرد نفس اس��ت و قرائن 
بس��ياري در آثار وي در اين زمينه وج��ود دارد. يكي از داليل 
موالنا ب��ر تجرد نفس ع��اري ب��ودن آن از ويژگي هاي عالم 

طبيعي است.
جاِی َتغییرات اوصاِف َتن است            

روِح باقی آفتابی روَشن است 
ٌة«             بی ز َتغییری که »الشرقیَّ

ٌة« بی ز َتبديلی که »الغربیَّ
و

پیِش تو ِشسته تو را خود پیش کو؟            
پیِش َهسَتت جاِن پیش اَنديش کو؟

َگر تو خود را پیش و َپس داری ُگمان            
بَسته ی ِجسمی و َمحرومی ز جان 

زير و باال، پیش و پس، وصِف َتن است           
بی ِجَهت آن ذاِت جاِن روَشن است

 ديدگاهي كه نويس��نده به موالنا نسبت مي دهد، بعضًا در 
نوش��ته هاي فيلسوفان مش��اء و بزرگاني چون ِكندي و فارابي 
و بوعلي س��ينا يافت مي ش��ود و در همان جاها نيز محل بحث 

جدي است.
 

يازده
يكي ديگر از مش��كالت اي��ن اثر، تفاس��ير بي ضابطه از 
آيات كالم الهي اس��ت. نويسنده بيش از آن كه به داللت آيات 
بيانديش��د، به اين مي انديش��د كه از آيات ق��رآن براي تثبيت 
مواضع خود استفاده كند. براي نمونه در بحث از آيه شريفه »َو 
َكُبنَّ َطَبقًا َعنأْ َطَبق «24 وي به همان بحث  الأَْقَمِر إَِذا اتََّسَق  لََترأْ
عجيب جاودانگي تدريجي باز مي گردد و معناي آيه را مطابق 
با اين ديدگاه بيان مي كند. اين در حالي است كه صدر و ذيل 
آيه نش��ان مي دهد كه حالي به حالي شدن در اين آيه اشارت 
به حيات انساني دارد و به مراحل مرگ و برزخ و قيامت راجع 

است و نسبتي با قول مورد دفاع نويسنده ندارد.25 
مالحظات نگارنده اين س��طور در ب��اب اين اثر چند برابر 
آن چه بيان ش��د، مي باش��د، اما هر چه در اين اثر غور بيشتري 
نمود به اين س��خن نظيري نيشابوري بيش از پيش معتقد شد 
كه »ُكشته از بس به هم افتاده كفن نتوان كرد« و از اين رو به 
همين مقدار بسنده كرد. نگارنده ضمن نگارش اين نقد هماره 

به ياد اين حكايت سعدي شيرازي در گلستان بود:
 »ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند. صاحبدلي 

بر او بگذش��ت، گفت: تو را مش��اهره چند اس��ت؟ گفت: هيچ. 
گفت: پ��س اين زحمت خود چندين چرا همي دهي؟ گفت: از 

بهر خدا مي خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان«.26
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