
  
 

 
 

  
  
  

  
  

و قطعة  »وكيل صدر جهان« در حكايت قصة نامكرر عشق: جستاري
  تازي بهشت

  )ديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نورستاا( 1حافظ حاتمي
  
  
  

  چكيده
عبارتي ادبيات جامع ملـل   مطالعه و بررسي آثار و متون ادبي جهان، از منظر ادبيات تطبيقي يا به

كنـد و،   هاي پنهـان آثـار را آشـكار مـي       يد روابط بينامتنيت، وجوه غامض و اليهچنين از د و هم
شود چـرا كـه هـيچ مـتن، جريـان يـا        ها و تأثير و تأثرات مي عالوه بر آن، موجب كشف پيوند

از » وكيل صـدر جهـان  «ْمتن نيست. قصة  اي اتفاقي و بدون پشتوانة پيشين يا همان پيش انديشه
يكي از عوامل مهم تأثيرگـذار در خلـق قطعـة     چه بسااست كه  وي معنويمثنهاي مشهور  قصه

هـدف ايـن پـژوهش    . اسـت ، اثر فرانسيس تامپسن انگليسـي،  يوز خدايا  تازيِ بهشتمعروف 
اسـالمي و  ـ  نشان دادن اين موضوع مهم، يعنـي ميـزان آشـنايي غربيـان بـا آثـار عرفـان ايرانـي        

ار اوست و همچنين نگاه به مقولة حب و عشق الهـي بـر   اي مانند موالنا و آث هاي برجسته چهره
 .هاي دو مذهب بزرگ و عرفان اسالمي و مسيحي و چگونگي پردازش اين موضـوع  پاية آموزه
تواند الهام و تأثيرپذيري و، در عين  بيانگر نقاط مشابه و مشتركي است كه مي آمده دست نتايج به

  نشان دهد.حال، بازآفريني خالقانة موضوع را به خوبي 

، تـازي بهشـت  ، »وكيل صدر جهـان «، مثنوي معنويپژوهي، تصوف و عرفان،  متنها:  كليدواژه
  يوز خدا
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  مقدمه
هـاي ديـن اسـالم از     خاستگاه و مبناي تصوف و عرفان اسالمي، از حيث نظري، آمـوزه 

كـه از منظـر عملـي نيـز      جمله آيات قرآن كريم، احاديث (اخبار) و روايات است، چنان
و مباني اين مكتب غنـي ريشـه در سـيره و سـنت نبـوي و ائمـة اطهـار (س) و         مبادي

در تـرين عنصـر معرفـت     اصحاب پيامبر اكرم (ص) دارد. از آنجا كه نخستين و برجسته
شناختة اين مكتب نيز همين دلدادگي  و يكي از مفاهيم عشق استحب يا متون عرفاني 

ه فناي عاشق و اتّحاد عاشـق و معشـوق   و شيفتگي به معشوق ازلي است كه در نهايت ب
توان بيانيـة تصـوف و عرفـان اسـالمي را بـا همـة پيشـينه و فـراز و          شود، مي منجر مي

هايي چون آية پنجاه و چهارم سورة مائده و آية هشتاد و پنجم سـورة   فرودهايش، نمونه
وف     نَ آمنُوا من يرتَييا أَيها الَّذ«هاي مشابه دانست:  واقعه و نمونه فَسـ ه ينـن د نكُم عـ مـ د

ونَهبحيم وهبحبِقَومٍ ي أتي اللَّهاين مضمون و تعبير در آيات ديگر قـرآن كـريم نيـز بـه      »ي
و هو معكُم أيـنَ  «) و 16(ق/» و نحنُ أقرَب إليه من حبلِ الوريد«شود:  وفور مشاهده مي

  ).4(الحديد/» رما كُنتُم واهللاُ بِما تَعملونَ بصي
گـذاري   واالترين نوع عشق در كتاب مقدس ـ كـه اسـاس عرفـان يوحنـايي را پايـه      

 نـام » 1آگاپـه «هاي مسيحيت وجود دارد ـ   هاي بسياري از نحله كند و در آرا و انديشه مي
حدوحصر الهي است. بر اساس آن، همة افراد  دارد كه برابر با عشق و محبت كامل و بي

چـه او  «اسـت:   آمده انجيلكه در  و محبت الهي برخوردار شوند، چنان توانند از عشق مي
آورد و بـاران را بـر دادگـران و سـتمكاران      خورشيدش را بر سـر نيكـان و بـدان برمـي    

در عرفان يوحنايي، گاهي از اين نـوع عشـق بـه آتـش      ).45:5 عهد جديد» (بارد فرومي
 ر طور سينا بـر حضـرت موسـي   ي الهي دلق روايت تجبشود و اين درست مطا تعبير مي

  شود: وفور ديده مي . اين تعبير در عرفان اسالمي نيز بهاست (ع)
 در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد

  

 پيدا شد و آتش به همه عالم زدعشق 
 

  )312(حافظ  
 عشــق، جــان طــور آمــد، عاشــقا!

  

 طور مست و خَـرّ موسـي صـاعقا    
 

  )26: 1379(مولوي،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Agape 
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هـاي نخسـتين از    راه گذر تصوف و عرفان سـاده و ابتـدايي سـده   با تأملي كوتاه در 
حجاز، شامات و عراق عـرب بـه ايـران متوجـه اهميـت و جايگـاه برجسـتة سـرزمين         

هـا، باورهـا،    النهرين و تالقي پيروان اديـان الهـي و غيرالهـي و درآميختگـي انديشـه      بين
و گذار بدون تأثير و تأثّر  شويم. بدون ترديد، اين گذر اعتقادات و ديگر مناسك آنان مي

هاي فالسفة نوافالطوني (فلوطين: پـدر عرفـان غـرب) و شـاگردان      است و انديشه نبوده
دينـان   آمونياس ساكاس، پيـروان هـرمس و نسـطوريان همچـون باورهـاي مانويـان، بـه       

نقش بوده است  زرتشتي، زروانيان، صابئين و حتي بوداييان و... هريك به سهم خود ذي
توان گفت هم حكمت اشراق و هم تصوف و عرفان ايرانـي ـ اسـالمي     اي كه مي گونه به

  از اين معبر مهم بهره برده است. 
هـاي   جز اين نوع عشق، دست كم سـه گونـة ديگـر عشـق و مهـرورزي در آمـوزه      

در زبان يوناني، اگر چه اغلـب بـه   » داشتن دوست«يا همان » فيليا«مسيحيت وجود دارد. 
شود، عشق به همنوع و محبتي است كه مردم نسـبت بـه    ي تعبير ميدوست داشتنِ آزاد

» 2اروس«عشق و محبت به اهل خـانواده و نزديكـان اسـت و     »1استُرگه«يكديگر دارند. 
نيز گاهي جسمي و شهواني و برابر بـا عشـق مجـازي، عشـق رنگـي، زمينـي و گـاهي        

ه بـه مسـئلة    شود و با ت به آن اشاره مي عهد عتيقروحاني است و در متون  المجـاُز «وجـ
  كند: يا گفتة موالنا در بيت زير موضوعيت پيدا مي» َقنطرُة الحقیقة

 سر استسر و گر زآنعاشقي گر زين
  

 عاقبت ما را بدان سر، رهبـر اسـت   
 

  )1/111: 1388(مولوي، 
گريخته نـاظر   ها از آن مي تشبيه عشق و محبت الهي به تازي و يوزي كه شاعر مدت

  صيصة عشق است.بر همين خ
  

  ها هدف، ضرورت، پرسش
پژوهيِ دو اثر ادبيات عرفاني اسـت در دو   هدف اصلي اين تحقيق بررسي تطبيقي و متن

حوزة جغرافيايي متفاوت كه با هم فاصلة زماني و مكاني بسيار دور دارند و به دو زبـان  
رفان ايرانـي ـ   اند؛ يكي وابسته به عرفان شرقي يا ع متفاوت فارسي و انگليسي خلق شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. storge 
2. eros 
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 هـاي مسـيحيت   اسالمي است و ديگري به عرفان مغرب زمين تعلق و ريشه در آمـوزه 

هـاي زبـاني،    نوع خوانش و بررسي متون، افزون بر اينكه بـه شـناخت ويژگـي    دارد. اين
هـاي   كند، به آشـنايي بيشـتر بـا زمينـه     شناسي و... كمك مي ساختاري، محتوايي، ريخت

يـاري  شـناختي مـرتبط بـا متـون      هاي فرهنگي و مردم و مؤلفه تأثيرگذار مذهبي، عناصر
هاي پنهان آثار و سرانجام موضوع تأثير  رساند و همچنين در كشف مفاهيم نهفته در اليه مي

 ي مشترك سهم بسزايي دارد. الگو كهنيا   و تأثّر و ارجاع به يك موضوع، اسطوره

تجلي زباني و مضـموني قصـة    اند از: بازتاب و هاي اصلي اين تحقيق عبارت پرسش
عبـارتي عرفـان شـرقي) در قطعـة      يا به( مثنوي معنوياز دفتر سوم » وكيل صدر جهان«

به قلم فرانسيس تامپسن (عرفان غربي)، ناظر بـه كـدام فرضـية     يوز خدا ياتازي بهشت 
)؟ و با توجه به اينكه هيچ متني بـدون  2ذاتيت يا درون 1ادبيات تطبيقي است (تأثيرپذيري

شـود، عرفـان    اي اتفاقي و بدون گذشـته خلـق نمـي    متن نيست و جريان يا انديشه پيش
هـاي آيـين مسـيح     هاي برخي از نحلـه  ويژه موالنا چقدر از انديشه ايراني ـ اسالمي و به 

هـاي   تأثير پذيرفته است و، در نقطة مقابل، غربيان چقدر با آثار اين مكتب غني و چهره
هـاي   انـد؟ شـيوه   اند و از منابع آنان متأثّر شـده  آشنايي داشته برجستة آن، همچون موالنا،

هـا و چـه    پردازش حب و عشق الهي در ايـن دو نـوع انديشـه و نگـرش چـه شـباهت      
  هايي با هم دارند؟  تفاوت
  

  موالنا و فرانسيس تامپسن
و ترين شاعران مكتب تصوف   ترديد از برجسته ق)، بي672ـ604الدين محمد ( موالنا، جالل

مثنـوي  انـد.   هـاي معنـوي بشـري    ترين سـرمايه  رفان اسالمي است كه آثارش از بزرگع
و  مكاتيب، فيه مافيه، رباعيات، ديوان كبيريا  ديوان غزليات شمسدر شش جلد،  شريف

  آثار مهم اين عارف، شاعر و انديشمند بزرگ است. مجالس سبعه
د پزشكي كاتوليك )، فرزن1907ـ1859، شاعر انگليسي (3فرانسيس جوزف تامپسن

بود كه مدتي، به خواست پدر، تحصيل طب كـرد امـا تـوفيقي نيافـت و از آن حرفـه      
دسـتي و بيمـاري و اعتيـاد گذشـت. در      دست كشيد. بقية عمرش در لنـدن بـه تنـگ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. influence 
2. immanence 
3. Francis Joseph Thompson 
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گريبان بـود، اشـعاري سـرود كـه رنـگ و       و دستي دست هايي كه با فالكت و تهي سال
اري برخـي از شـاعران رمانتيـك انگليسـي، ماننـد      سازيِ آنها حاكي از تأثيرگذ تصوير
هـاي وي، از لحـاظ روح و لحـن، يـادآور اشـعار       ، بر اوست. سـروده 2و شلي 1كيتس

وارش را بـا رؤيـا و جذبـة بهشـت      انـد. او اغلـب اشـعار عارفانـه     الطبيعه مكتب مابعد
ــعر او   ــهورترين ش ــه اســت. مش ــتدرآميخت ــازي بهش ــاعر،   3ت ــن ش ــام دارد. از اي ن

جـاي مانـده اسـت     بـر   6اشـعار نـو  و  5هـاي هماننـد   ترانه، 4اشعارهايي مانند  همجموع
هـاي   ترين مضمون سـروده  كاتوليك برجسته هاي معنوي مذهب ). آموزه1064(تراويك 

انگليس كـه بيشـتر بـه لـذات جسـماني،       1890دهد. در شعر دهة  تامپسن را تشكيل مي
خت، شـعر تامپسـن سرشـار از مفـاهيم     پردا غنيمتي مي هاي دم مرگ و نابودي و انديشه

انـد و جايگـاه او را در ادبيـات     ديني و معنويت بود. گروهي نبوغ شـعري او را سـتوده  
مجموعــة  7بنجــامين فــرانكلين .)3انــد (تامپســن  داده انگلــيس پــس از شكســپير قــرار 

  منتشر كرده است.  1917در  8گزيدة اشعار فرانسيس تامپسنهاي او را با عنوان  سروده
  
  تازيِ بهشتو قطعة » وكيل صدرِ جهان«قصة 

قصة وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بـيم  «حكايت موالنا با عنوان 
» عاشق بخارايي«به » جان، باز عشقش كشيد روكشان، كه كار جان سهل باشد عاشقان را

  ود:ش آغاز مي 3685بيت شمارة  زا مثنوي معنويمعروف است و در دفتر سوم 

ــان    ــدر جه ــدة ص ــارا بن  در بخ
 مدت ده سال سرگردان بگشـت 

  

 متهم شد، گشت از صـدرش نهـان    
 گه خراسان، گه كُهستان، گاه دشت

  

  )3686و  3685ب/3: 1379(مولوي،  
  »:الكالم يجرُّ الكالم« و به حكم  مثنويهاي  و مطابق ديگر قصه
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ستهاماين نخواندي كالكالم اي م 
  

ـ   رَّه  جونٍفي شُ رُّ الكـالم   جـ جـ 
 

  )1598/ ب 6(همان 
  يابد. تا پايان دفتر ادامه مي 1»داستان در داستان«به صورت 
، كه در داسـتان، از او بـا عنـاويني ماننـد     بخارا گان صدر جهانِاي از بند هبندغالم و 

گيـرد و ده سـال از    در مظان اتهامي قرار مـي  شود، عالم بخارا، صدر اجل و... هم ياد مي
ي، سـرگردان دري و  بـه  شود. پـس از ايـن مـدت در    به آنجا سرگردان و متواري مياينجا 

شود و آتش شوق و دلدادگيِ برگشـت و خـدمت بـه صـدر جهـان در       طاقتش طاق مي
   كشد: سراسر وجودش زبانه مي

ــتياق   ــال او از اشـ ــسِ ده سـ  از پـ
 گفت: تابِ فُرقتم زيـن پـس نمانـد   

  

ــي    ــت ب ــراق  گش ــام ف ــت ز اي  طاق
 د خَالعـت را نشـاند؟  صبر كي دان

  

  )3688و  3687ب(همان   
ــل، ــد  وكي ــان بن ــه دوري از صــدر جه ــد هســتي ك ــاره بن ــرده اش را پ ــاره ك ــود،  پ ب
گيرد به بخارا و نزد مخدومش بـازگردد. موالنـا در درون    ميتصميم شناسد و  سرازپانمي

هـا   اين داسـتان كند. يكي از  هاي زيبا و گوناگوني را بيان مي ها و تمثيل اين قصه داستان
است. پس از آن، داسـتان روح القـدس و   » صورت آدمي بر مريم پيدا شدن روح القدس به«

  دهد: گونه اشتياق خود و وكيل صدر جهان به بخارا را نشان مي كند و ايهام مريم را رها مي
 شـــمع مـــريم را بِهِـــل افروختـــه

 دانِ تيـز  صـبر و در آتـش   سخت بي
  

 رود آن ســوخته كــه بخــارا مــي    
 كن گريـز  رو سوي صدر جهان مي

  

  )3769و  3768(همان ب  
كننــد و او را بــه  را ســرزنش مــي وكيــل  شــيفتگي و دلــدادگي و نزديكــان دوســتان

اي  كوشـند چهـره   خواننـد. آنـان مـي    مـي  نشيني از تصـميم فـرا   انديشي و عقب مصلحت
  رحم از صدر جهان ترسيم كنند و مانع برگشت وكيل شوند: خشمگين و بي

 نگر پـس را بـه عقـل و پـيش را    در
ــهچــون بخــارا مــي  اي!روي؟ ديوان

 همچو پروانه مسـوزان خـويش را    
 اي خانــه اليــق زنجيــر و زنــدان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Episodic 
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 خايـد ز خشـماو ز تو آهـن همـي
  

 جويد تو را با بيست چشـم او همي
 

  )3814ـ3812ب(همان 
اي از  هـره آور ناصحان، كه ب بود و سخنِ سرد و ماللت جزم شدهوكيل عزم و ارادة اما 

هـا را از   در اين بخش از داستان، موالنا بهترين توصـيف . كرد عشق نداشت، در او اثر نمي
رسـد.   فزاينده به بخارا مي شوقِشادماني و وكيل با عشق و مرگ عاشقان بيان كرده است. 

كند و در  دارند. وكيل هيچ توجهي نمي دوستان دوباره او را از مالقات با مخدوم برحذر مي
كرد، خود را  جهان بيهوش شده بود و چيزي درك نمي ركه از شدت شوق ديدار صد  ليحا

  كرد. در آغوش ارباب ديد كه از تقصيرش گذشته بود و با مهر و محبت از او استقبال مي
هاي هماننـدي   هاي وكيل از بهترين نمونه كنندگان و پاسخ تحذير دوستان و سرزنش

  ن است:اين قصه با سرودة فرانسيس تامپس
ــويش ــون خ ــا در خ  اهللا اهللا درمي
ــي  ــزا بگريخت ــردي وز ج ــدر ك  غَ
ــل  ــا صــد حي ــي ب ــال بگريخت  از ب

 ام، آبـم كَشَـد   گفت: من مستسـقي 
 هــيچ مستســـقي بِنَگريـــزد ز آب 
 گــر بياماســد مــرا دســت و شــكم
 مــن پشــيمانم كــه مكــر انگيخــتم

  

 تكيه كم كن بر دم و افسون خويش [...] 
ــاز چــون آوي  ــودي، ب ــته ب ــي؟!رس  خت

ــل؟ [...]  ــا اج ــا ي ــي آوردت اينج  ابله
 دانـم كـه هـم آبـم كُشـد      گر چـه مـي  

 گر دو صد بارش كند مـات و خـراب  
 عشقِ آب از من نخواهد گشت كـم... 
ــريختم ــراد خشـــــم او بگـــ  از مـــ

  

  )3893ـ3875(همان ب
ماند  اي مي واره است و نسبتاً طوالني، به غزل 1هرچند در قالب قصيده تازي بهشتقطعة 

اي بسيار نغز و احساسي ـ عاطفي و در عين حال با قـدرت تأثيرگـذاري فـراوان      شيوه كه به
شود. زبان شاعر در اين قطعه، همچون ديگر آثار تامپسن، نـرم و لطيـف و سايشـي     بيان مي

هاي مذهبي و عرفاني شـاعر و تجلـي و بازتـاب آنهـا در شـعر از       ها و دانسته است. آگاهي
  در اين زمينه توان و مهارت فراوان دارد.  اختصاصات سبكيِ اوست و او

اي گريزان از معبود و فراري از ريسـمان   فرانسيس تامپسن در اين شعر خود را بنده
دهد. او، كه بنا بر اعتقاد مسيحيان، نمايندة  محبت، احسان و عشق حضرت حق نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ode 
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كنـد،   حمـل مـي   نوع گناهكار بشر است و بار سنگين گناه نخستين ابناي بشر را با خود
كوشد سر را از چنبرة ريسمان محبت الهي بيرون كشد امـا لطـف و عنايـت، مهـر و      مي

شفقت و حب خداوند، كه در تمام ذرات كائنات و وجود عالم خلـق جـاري و سـاري    
است، همچون صيادي ماهر و چابك، پيوسته و با شتاب تمام در پي اين انسان گناهكارِ 

  گريزان است. 
بافته مشبك بـود،   هاي سرخ، كه از احسان و مهربانيِ درهم هاي دل، با پرده ياري دريچهبرابر بس

دانستم اين محبت او است كـه در پـي    چون گنهكاران مطرود تضرع نمودم، زيرا كه هرچند مي
باشـم، بايـد جـز او نداشـته باشـم       منست، باز از اين سخت در هراس بودم كه اگر او را داشته

  )405(مينوي 

ساني كه همة عمر، شب و روز، از دست و دامان نوازشگر مادري مهربـان بـه هـر    ان
خبر است كه ايـن عشـق و حـب الهـي ـ كـه        اي است بي گريزد و دنبال چاره گوشه مي

سويه است ـ همچون كيميايي است كه بايد وجود ضعيف او را كامـل كنـد و جـاني      دو
بـا تـو هـر چيـز غـدر      «رسد كه:  ندا مي دوباره به كالبد او ببخشد. همواره به درون وي
ندهد، تا تـو حـق را    هيچ چيزت پناه مي» «خواهد كرد، تا كه با من تو غدر خواهي كرد

ايـن تـازيِ   ». كني خرسند كند خرسند، تا تو حق را نمي هيچ چيزت نمي«، »ندهي پناه مي
ارزش باز  و بيعشق الهي و اين صياد چيره و دانا او را از دوستي و ميل به وجود ناچيز 

بخش كند تا بدين شكل، پس  خواهد كه تمام عشقش را از آنِ خالق هستي دارد و مي مي
از فناي في اهللا، به بقاي باهللا و اتحاد عاشق و معشوق نايل آيد و وجودش كامـل شـود.   

رسد كه: هر آنچه بـه ظـاهر و در انديشـة     سرانجام اين شخص گريزان به اين نتيجه مي
و گرفته شده است از روي مهر و محبت بوده و نه به قصـد آزار و زيـان، و   كودكانه از ا
  ).413ـ404است (همان  ترين ذخيرة وجودي چنين شخصي  اين بزرگ

  
  تازيِ بهشتو قطعة » وكيل صدرِ جهان«شناسي قصة  ريخت

هاي ادبيات عامـه   ها و داستان با بسياري از قصه» وكيل صدر جهان«طرح و پيرنگ قصة 
كند و مخدوم  ادبيات كالسيك شباهت و قرابت دارد. قهرمان داستان اشتباهي مي و حتي

يابد. قهرمـان در پـي اشـتباهش     كند اما ماجرا با پاياني خوش فيصله مي بر او غضب مي
گيرد و از معصوميت اوليه به نقطـة بحـران و كسـب     كاري بس خطرناك را به عهده مي
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گردد و سير داستان بـر بسـتر    ميت ثانويه بازميرسد و خيلي زود هم به معصو تجربه مي
شناسـانة والديميـر پـراپ و ديگـر      رود كـه بـا خـوانش روايـت     چنين اتفاقي پيش مـي 

پژوهان ساختارگرا مطابقت دارد. داستان عقده يا گره خاصي نـدارد. بـه عبـارت     روايت
كـه مـاجرا    گيـرد  اي و سنتي با پاياني خوش قرار مـي  هاي كليشه ديگر، در گروه داستان

هاي تودرتو، ضمن داستان اصلي، فراز  براي حدس مخاطب است. موالنا با طرح داستان
كند تا از كرختي و مالل قصه بكاهد. نخستين جدال ايـن   و فرودهايي ايجاد و ظاهر مي

» يافتـة شخصـيتي واحـد    كشمكش رواني و بين دو پاره از نفس انشـقاق «داستان از نوع 
خارِ برگشت به درگاه مخدوم در وكيل صدر جهان.  ل گرفتن خار) است: شك93(پاينده 

هاي ديگري نيز، مانند آنچه قهرمان داسـتان بـا دوسـتان و نزديكـانش بـراي       البته جدال
كنـد، يكـي پـس از ديگـري ظـاهر       برگشتن يا برنگشتن به درگاه صدر جهان تجربه مي

كه دانة معني را در آن ريخته باشـند  داند  اي مي شوند. از آنجا كه موالنا قصه را پيمانه مي
در زمان روايـي قصـه اسـتفاده    » تلخيص«و از نظر او اصل و حقيقت معناست، از شيوة 

كرده و حوادث را خيلي زود و در ابياتي معدود بيان كرده است. البته شاعر در روايتش، 
ايند قطع موقـت  براي تقويت معنا و مفهوم، با شيوة نقلِ داستان در داستان و تعليق و فر

  نيز بهره برده است.  » وقفه«وقايع داستان اصلي و با ذكر چند تمثيل، از شيوة 
هـا در خـالل    پردازي اين داستان به شيوة غيرمستقيم و با معرفي شخصيت شخصيت

).  عـالوه بـر آن،   11گوها و كُنش و اعمال داستاني اسـت (عابـديها    و داستان و با گفت
بار با صفت متهم گشتن، نگفتـه اسـت؛    ت سياه قهرمان، جز يكموالنا مطلبي از شخصي

شخصيت خاكستري و شك وي و اشتياق بـه برگشـتن بـه بخـارا نيـز چنـدان در مـتن        
  اند.  بازتاب ندارد و بيشتر ابيات دالّ بر شخصيت سفيد قهرمان

توانـد ماننـد حكايـت موالنـا      نه حادثه دارد و نه راوي، پس نمـي  بهشت تازيشعر 
گونه باشد يا وجه روايي داشته باشد. موالنا قصه را از زبان سوم شخص مفرد يـا   روايت

از زبـان اول شـخص مفـرد بيـان      بهشت تازيكه قطعة  كند، در حالي داناي كل بيان مي
هـاي احساسـي و عـاطفي آن     شود تا، عالوه بر درگيري فزايندة ذهن مخاطب، جنبـه  مي

  يز مضاعف شود.تر و در نتيجه تأثيرگذاري آن ن محسوس
و آثار عرفاني ديگر،  معنوي مثنويهاي  ، همچون ساير قصه»وكيل صدر جهان«قصة 
است و صـدر   اي تمثيلي و نمادين ارائه شده است. موالنا وكيل را سالك دانسته به شيوه
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صراحت اشاره  جهان را معشوق و محبوب او. شاعر به برخي از نمادهاي اين حكايت به
  كند: مي

 اري در بخاراي دلـشجز به خو
  

ــد مشــكلش   راه ندهــد جــزر و م
  

  )3792ب(همان 
اي  موالنا بخارا را (مانند سمرقند در داستان پادشاه و كنيزك از دفتـر اول) بـه شـيوه   

نمادين و در مفهوم رمزيِ دل قرار داده است كه عرش و حرم و جايگاه حضرت معبود 
كه در منابع گونـاگون پيوسـته ذكـر شـده     » قلوبهم ألجلىلمنکسرة اأنا عند «است: همان 

است. موالنا در اين حكايت همچنين عشـق و دلـدادگي خـود را بـه شـمس تبريـزي،       
كـه در قطعـة تامپسـن هـم      ). چنـان 438كوب  صورتي تمثيلي، نشان داده است (زرين به

اشاره كرد؛ تـاج  » تاج شاخ سرو«توان به  رمزهاي متعددي وجود دارد كه براي نمونه مي
تواند در برابر تاج خار (مصيبت، مرگ و نيسـتي)   از نمادهاي كريسمس است و مي گل

ناپذير به خدا و نجات عيسي مسيح باشد. انتخاب رنگ در  قرار بگيرد و نماد عشق پايان
نيز ريشه در نمودهاي رمزي آيـين مسـيحيت دارد. ايـن رنـگ، در     » جامة ارغواني تيره«

يمان و فضيلت است. خدايِ پدر نيز جامة ارغـواني  نمادشناسي، رنگي مقدس و نشانة ا
پوشد كه ناظر بر پادشاهي و قدرت است. لباس مريم مجدليـه نيـز بـه همـين رنـگ       مي

شاخ در متون ادب  دهندة ندامت و رنج بسيار و عشق به فرزند است. سرو است كه نشان
  فارسي نيز بارها تكرار شده است.

آن دمندة صور را بر فـراز ديـدگاه ازليـت ببيـنم، جامـة      دم مرا بس است كه  وليكن همين يك
  )412ارغواني تيره در بر، و تاجي از شاخ سرو بر سر (مينوي 

شناسـي يـا فقـه اللغـه      يكي از تعابير زيبا از عشق، نزد عرفا و صوفيان، از منظر واژه
ب نسبت دادن عشق به عشَقه است؛ البته از نظر معنوي نيز ميـان عشـق و عشـقه تناسـ    

  وجود دارد. 
اند و عشقه آن گياهي است كه در بـاغ پديـد آيـد در بـنِ درخـت. اول       عشق را از عشقه گرفته

رود تا جملـة   پنجه در زمين سخت كند. پس سر برآرد و خود را بر درخت پيچد و همچنان مي
درخت را بگيرد و چنانش در شكنجه كشد كه نم در ميان رگ درخت نماند و هر غـذا كـه بـه    

بـرد تـا آنگـاه كـه درخـت خشـك شـود         رسد، بـه تـاراج مـي    سطة آب و هوا به درخت ميوا
  )418؛ به نقل از: مينوي 6: 1374(سهروردي، 
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ترجمة  149ـ147( تازي بهشتنسخة انگليسي قطعة  132ـ130تامپسن در سطرهاي 
 مينوي) به اين موضوع اشاره دارد:

هاي خـويش   بهار و ناپژمرنده، كه جز گل ميشهاي است، ولو ه راستي عشقه ببينم! آيا عشق تو به
  )411گلي را بر دستبندي نشسته نتواند ديد؟ (مينوي 

و همچنـين   الطبيعـه  هاي تامپسن را ابتدا بايد با نگاهي بـه مـاوراء   كه گذشت، سروده چنان
الهام و تأثيرپذيري اين شاعر از نوعي عرفان مسيحي مطالعه و بررسي كـرد و پـس از آن، بـه    

هاي ديگر و از  هاي مطالعات تطبيقي و بينامتني از عرفان رپذيري، اقتباس، الهام و ديگر جنبهتأثي
  اي مانند موالنا پرداخت. هاي برجسته جمله عرفان ايراني ـ اسالمي و چهره

در متون ديگر ادب فارسي، قبل يا بعـد از موالنـا،   » وكيل صدر جهان«مضمون حكايت 
را ملهم و مأخوذ از حكايتي در ضـمن شـرح    مثنوي معنويصة سابقه دارد. فروزانفر اين ق

عـوفي دانسـته و آن حكايـت را     االلباب لبابحال ابن مسعود از آل برهان در جلد نخست 
). حكايت عوفي بـا ايـن عبـارت    431كوب  ؛ زرين308مبسوط شرح كرده است (فروزانفر 

بن عمر مسـعود ـ رحمـه اهللا ـ در آن     و الدين محمد ا امللـةالصدر االجلّ نظام «شود:  آغاز مي
چينيِ  خالصة اين است كه: سخن». درج و دري آن برج و ثمر آن شجر و پسر آن پدر بود...

نامادريِ محمد ابن عمر برهاني، نزد پدرش، برهان اسالم، موجب كدورت خاطر و انزجـار  
افكند و مدتي آنجا ماند. پدر از پسر شد. پسرِ مغضوب و رانده رحل اقامت از بخارا به مرو 

و كار به ترك » سر رضا آمد«پس از آن، با وساطت قمرالدين ملك آموي و ديگران، پدر به 
  ).178ـ175خصومت و در نهايت برگشت پسر به آغوش پدر در بخارا كشيد (عوفي 

(ذيـل واژة   نامـه  لغـت و دهخـدا در   الشـعرا تـذکرةبيت زير را دولتشاه سمرقندي در 
  اند. ق.) نسبت داده776به سلطان اويس جالير (ز. ») خواجه«

 اي بودم گريزان گشته از خواجهغالم خواجه
  

 در آخر پيش او شرمنده با تيغ و كفن رفتم 
 

  )357(الغازي السمرقندي 
نيـز ضـبط   » پس افكندم كفن بر دوش و پيشش با كفن رفتم«مصراع دوم به صورت 

  :شده است. اين بيت از غزلي است با مطلع
ـتم  ز دارالملك جان روزي به شهرستان تن رف

  

ـتم     غريبي بودم اينجا چند روزي با وطـن رف
 

  )357(همان 
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سـطر دارد و در   182در چـاپ انگليسـي    بهشـت  تـازيِ يـا   خدا يوزقطعة معروف 
سطر جاي گرفتـه اسـت. ايـن سـروده نُـه عنـوان ماننـد         200ترجمة مجتبي مينوي، در 

نبردهاي پنهان «عنوان نخست  متن سطرها گزينش شده است: هاي زير دارد كه از نمونه
در «؛ عنوان سـوم  2»شود قلب انسان يا زندگي [سرانجام] تسليم مي« ؛ عنوان دوم1»ابديت

هرگز با داشتن او چيزي كـم  «عنوان چهارم ؛ 3»درپيچ ضمير خويشتن هاي پيچ نشيب راه
ذهـن و زبـان شـاعر، پـانزده سـطر       در اينجا، براي آشنايي با اين سـروده و  و... 4»ندارم

مجتبي مينوي آمده است و در ادامه نيـز   ينخست آن با ترجمة تقريباً آزاد و ادبي و زيبا
  به سطرهايي از آن پرداخته خواهد شد: 

  گريختم؛ از وي به سراشيبِ شبان و روزان مي
 گريختم؛  هاي ساليان مي از وي اندر طاق

  خويشتن؛درپيچ ضمير  هاي پيچ در نشيب راه

  گريختم؛ اندر درون دمة اشك و از وي همي

 گشتم. در جويبار خنده از وي نهان مي

 شتافتم؛ مي هاي اميد بر سوي روزنه به

 و يا خويشتن را، سر اندر نشيب،

 انداختم. هاي هراس مي انگيز دره اندر بن ظلمات هول

 من بودند. هاي نيرومند كه در پي بودند، در پي (تا مگر برهم) از آن پاي

  هاي پوينده، ليكن آن پاي
  با تگاپوي خالي از تعجيل،

  هاي شمردة محكم، گام
  سرعت مستمر بي تشويش،

  پافشاري با طُمأنينه،
  كوبيد در پي من زمين همي

  مستمرتر ز پاي او بانگي
  كوفت: درِ گوشِ دلِ مرا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The hid battlements of Eternity 
2. Whether man's heart or life it be which yields 
3. I fled Him, down the labyrinthine ways 
4. Lest, having Him, I must have naught beside 
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  با تو هر چيز غَدر خواهد كرد«
  »غدر خواهي كردتو تا كه با من 

  )405ـ404مينوي ( 
، ايـراد و  بهشـت  تـازي يا حتي عنـوان اصـلي آن، يعنـي    » خدا يوز«برخي بر عنوان 
كاربرد نه تنها در غرب بلكه در متون  هايي از اين اند، در حالي كه نمونه اشكال وارد كرده

» سـگ صـياد  «توان به كاربرد عبارت  ادب عرفاني فارسي وجود دارد كه از آن جمله مي
  ). 390ـ389اشاره كرد (همان  مثنوي معنويحضرت موسي (ع) در  براي اژدهاي

موالنا صكامـل   ةشير استعار ،ر خيال برگرفته از عالم حيوانات را بسيار دوست دارد و در اين واديو
شـير   عشق ممكـن اسـت   رماند. را مي غم ةغرد وگل جان مي ةاست كه در بيش[حلّاج]  عشق منصور
همچنـين بـه    عشـق . انـد  باشد كه شيران در آن سـاكن  وارونه، مرغزاري در تصويري ،يا سياه، پلنگ

عشق را همچون  طبيعي است كه موالنا. است نهنگ عشق بيشتر اوقات شود.  صورت اژدها ظاهر مي
رمـي اسـت كـه در    ست كه عشق كا او ةاين انديش ،تر از همه غريب د.رباي را درمي بازي بيند كه دل

  ).80د (شيمل سازد تا خود از او بروي كند و او را از درون نابود مي درون درخت آدمي زندگي مي

 بهشـت ، شاعر برجسته و نابيناي انگليسي قرن هفـدهم و صـاحب اثـر    1جان ميلتون
تعبيرات زيبايي دارد كه شايد بـر انديشـه و    3»بر نابينايي او«، در قطعة معروف 2گمشده

هـاي فـراوان و    شد. با توجـه بـه اشـاره   تأثيرگذار بوده با تازي بهشتسخن تامپسن در 
تـوان يـك دورة كامـل ادبيـات مـذهبي       را مـي  بهشت گمشـده هاي ديني،  بازتاب آموزه
 انجام داده است.  5الهي كمديدر  4شبيه به كاري كه دانته  شمار آورد، كاتوليك به

اين دنياي ام، پيش از سپري شدن نيمي از عمرم در  نگرم چگونه شمع زندگاني آن هنگام كه مي
اي كه پنهان كردنش همچون مرگ اسـت   استعداد و سرمايهشود و  تاريك و پهناور، خاموش مي

است؛ هرچند روح و روان من آمادگي بيشتر دارد كـه آن [بضـاعت] را    حاصل  در وجود منْ بي
او مبـادا  كنم] كه  پردازم و [فكر مي درست به محاسبه مي ...][ در خدمت آفريدگارم به كار گيرم

پرسم: آيا خداونـد بعـد از     سادگي و عاشقانه مي به از من برگشته باشد و عتاب و سرزنشم كند.
آنكه نور [چشمان] ما را گرفت و نابينايمان كرد، هنوز از ما انتظـار خـدمت و عبـادت روزانـه     

نه به  خداونددهد: كه  دارد و زود پاسخ مي ام مرا از اين وسوسه بازمي دارد؟ اما صبر و شكيبايي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Milton 
2. Paradise Lost 
3. “On His Blindness” 
4. Dante Alighieri 
5. Divine Comedy 
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ار سبك طاعت و يوغ خدا كه ب طاعت انسان نياز دارد و نه به آن نعمت و بخشش خود. كساني
بنـدگان   كننـد. جـالل و شـكوه او شـاهانه اسـت.      آورند بهتر به او خدمت مي جا مي را بهتر به 

اقيـانوس   آورند و بر بلنداي زمين و جا مي بدون اينكه دمي بياسايند، با شتاب فرمان او را بهزيادي، 
  ).7 1گذارند (براون اند. آنها نيز خدمتگزارند و روزگار را تنها به قيام و انتظار پشت سر مي دوان

هاي سبك فرانسيس تامپسن انديشه و ديدگاه خياميِ حاكم بر آثار  يكي از برجستگي
را غنيمت شمردن و   وي و از جمله اين سروده است: باور نقد وقت يا دريافت حال، دم

پس از توصيف مرگ و نفخة صور در  176و  175دست در سطرهاي  ضوعاتي از اينمو
  شود: ديده ميتازي بهشت قطعة 

توانم [...] آيا كوزة وجودت چنين شكسته اسـت؟   دانم و معني صور او فهميدن، همي نام او مي
  )412ها چنين پريشان گشته است؟ (مينوي  پاره آيا خَزَف

ــايع آر  اســتداننــده چــو تركيــب طب
 گر نيك آمد شكستن از بهر چه بـود؟ 

 اي كــه در هــم پيوســت اجــزاي پيالــه
 چندين سر و پاي نازنين از سر دست

  

 از بهر چه اوفكندش اندر كـم و كاسـت   
 راسـت؟  ور نيك نيامد اين صور عيب كه

 دارد مســـت بشكســـتن آن روا نمـــي 
 بر مهر كه پيوست و به نام كـه شكسـت  

 

  )128وشن (خيام، به نقل از: اسالمي ند
هـاي مسـيحيت و    فرانسيس تامپسن، هم بنا بر آنچه در موضوع انواع عشق در آموزه

سنت ادبيات اروپايي گذشت و هم مطابق آنچه موالنا و ديگر عرفـا و صـوفيان دربـارة    
انـد، بـه ايـن نـوع      عشق مجازي و عشق زميني و عشق رنگي در برابر عشق الهي گفتـه 

  است: ر برابر عشق آسماني و الهي اشاره كردهعشق و پستي مقام و منزلت آن د
چگونه توقع تواني داشت كسي بر تو مهر افگند، چون داني كه جز من كس نيست كـه هيچـي   

داني تو تا  را به چيزي گيرد؟ نداني كه عشق بشري را شايستگي بشري بايد؟ [...] دريغا كه نمي
اي را دوسـت   افت كه چون تـو فرومايـه  چه حد هر مهر و عشقي را ناسزاواري! آيا كرا تواني ي

  )413ـ412دارد، جز من، جز من و بس؟ (مينوي 
دو موضوع مهم در اينجا در خور توجه است: نخست، نگـاه ايـن شـاعر بـه مقولـة      

ويژه در مقولة عشق خالق به مخلوق، بر اساس تعـاليم آيـين مسـيح و خـالف      عشق، به
  سنت فلوطين و پيروان اوست: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brown 
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رسـميت   سياري از فيلسوفان (ارسطو، اسپينوزا و...) عشق خدا بـه آدميـان را بـه   فلوطين مانند ب
شناسد بلكه معتقد است: تنها عشق آدميان به خدا پاية زندگي راسـتين اسـت. بـه عبـارت      نمي

طرفه و آن هم از جانب مخلوق به خدا  ديگر، فلوطين جريان عشق ميان خالق و مخلوق را يك
آفرينـد   چ عشقي به بندگان ندارد و از روي عشقْ مخلوقـات را نمـي  داند. خداي فلوطين هي مي

  ).159سري  كند (خادمي كواليي و بزرگي قلعه بلكه از فرط پري فيضان مي

است كـه معشـوق، بـر    » غيرت عرفاني«يا » غيرت عشق«نكتة اساسي ديگر موضوع 
يـن مطلـب   خواهد تمام عشق و دلدادگي عاشق تسليم حضرت او باشد. ا اساس آن، مي

خـورد (مولـوي،    چشـم مـي   جاي آثار موالنـا بـه   نيز هم در قطعة تامپسن و هم در جاي
  ).1772ـ1763ب/ 1: 1379

صراحت آمده و  هاي دين مبين اسالم، كه در آياتي از قرآن كريم به يكي ديگر از آموزه
نزد عرفا و صوفيان نيز به رسـميت شـناخته شـده اسـت، دعـوت و فراخوانـدن خداونـد        

صـورتي،  گانش را به دعا و راز و نياز و توسل هميشگي به درگاه اوست كه، در چنين بند
سَتِجب َلُکْم «دهد:  او پاسخ مي

َ
ُکُم ادُعوني أ ي َفـإّني «) يا: 61(غافر/ »َوقاَل َرُبّ َو إذا َسَأَلَك ِعبادي َعِنّ

جیُب َدعَوَة الّداِع إذا َدعاِن َفلَیسَتجیبوا لي َو لُیؤِمُنو
ُ
ُهـم َیرُشـُدوَن َقریٌب أ ايـن   ).187(بقـره/  »ا بـي َلَعَلّ

  خورد: چشم مي مضمون در سطرهاي پاياني  قطعة تامپسن نيز به
بصـرِ نـاتوان كـه تـويي، مـنم       اند [...] گولِ بي ها در كنار من آرميده برخيز، دست مرا بگير و بيا، پاي

  )413راني (مينوي  پيش ميراني، تا تو حق را ز  جويي! دوستي را ز خويش مي كس كه تو همي آن

  كه: پايان سخن اين
 يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

  

 شنوم نامكرر اسـت  كز هر كسي كه مي 
  

  )96(حافظ 
  
  گيري نتيجه

 تازي بهشـت و  مثنوي معنوياز دفتر سوم » وكيل صدر جهان«با مطالعه و بررسي قصة 
هـاي   هـا يـا شـباهت    اننـدي هاي فرانسـيس تامپسـن، هم   از مجموعه سروده يوز خدايا 

پردازي، نگاه به  هاي مختلف مانند گزينش موضوع و عنوان، مضمون گوناگوني در مقوله
هـاي ديـن    هاي نمادين، تجلي و بازتـاب آمـوزه   مقولة عشق و حب الهي، نماد و انگاره
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خـورد كـه    اسالم و مذهب كاتوليك مسيحيت و ديگر اختصاصات سبكي به چشـم مـي  
ذاتيـت آثـار و متـون     بر يكي از دو فرضية مهم تأثّر و تأثيرپذيري يا درون تواند ناظر مي

هـا بـا ميـراث ادبـي شـرق       ادبي از منظر ادبيات تطبيقي باشد. اگرچـه آشـنايي اروپـايي   
عنـوانِ خاسـتگاه بسـياري از     هـم بـه   ،اي دور و دراز دارد و جايگاه و تأثير ايران پيشينه
گرفـت،   هاي شرقي به غرب، را نبايد ناديده عبر افسانهعنوان م ها و حكايات و هم به قصه

تر است همين موضوع تشابهات و استقالل متون يا همان  آنچه در اين دو متن محسوس
  درون ذاتيت است.

همان روايت عـوفي  » وكيل صدر جهان«گونه كه اشاره شد، منبع و مأخذ قصة  همان
گونه يـا اقتبـاس سـاده گـذر كـرده و       تقليداست اما موالنا از بيان  االلباب لبابدر كتاب 

داستان را بازآفريده است. با توجه به روابط بينامتنيت آثار و متون ادبي، اين فرضيه نيـز  
را در  مثنويداستان  تواند مطرح باشد كه شاعر انگليسي نيز منبع و مأخذي چون اين مي

اي از ايـن روايـت را    نمونه اختيار داشته و، با وفاداري در محور عمودي پيكرة ادبي اثر،
، »تقليـد «جـاي   بـه » بـازآفريني «در اين مـورد، بهتـر اسـت از اصـطالح     بازآفريده است. 

زايشي ديگر اسـت كـه بـا زبـان و     » بازآفريني«چرا كه  كرد استفاده» اقتباس«يا » ترجمه«
يابد و محتوايي متناسب بـا فهـم و انديشـه و باورهـاي      ساختار نثر معاصر همخواني مي

در روش بازآفريني، خالق اثر مجاز است از موضوع كهن يـا معاصـر الهـام    «زمانه دارد. 
هايي كه در  بگيرد و هرگونه تغييري در موضوع پيشين ايجاد نمايد، اما با همة دگرگوني

مشاهده  هايي از اثر گذشته در اثر جديد او قابل  كند يك رگه و نشانه اثر پيشين ايجاد مي
  ). 171ور (پاي »و درك است
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