نگاهي به »من بادم و تو آتش«
مينا حفيظي
آنه ماري شيمل ٬من بادم و تو آتش )درباره زندگي و آثار موالنا( ٬ترجمه فـريدون
بدرهاي ٬انتشارات توس ٬تهران  ٢٢٢ ٬١٣٧٧صفحه.
عرفان دوستان ايراني در سالهاي اخير بارها نام آنه ماري شيمل را شنيدهاند .او ٬به دليل
ترجمه آثارش به زبان فارسي و سـفرهايي کـه بـه کشـور مـا داشـته و عـالقهاي کـه در
موضعگيريهاي خود نسبت به ايران نشان داده ٬در محافل علمي و سياسي جلب توجه
ـکرده است .از اين رو ٬بيگمان بسياري از خوانندگان اين سطور با زندگينامه وي آشنا
هستند .با اين حال ٬نشر ترجمه اثر دلنشين او با عنوان من بادم و توآتش براي معرفي بيشتر
او فرصت تازهاي پديد آورده است.
آنه ماري شيمل تحقيق در اسالم را از نوجواني آغاز کرد و در  ١٩سالگي به دريافت
درجه دکتري در مطالعات اسالمي از دانشگاه برلين نايل شد .١شـيمل ٬کـه سـالها در
مجاورت مزار موالنا به سر برده ٬همواره با ّلذ تي همراه با حسرت از آن ايام خوش ياد
ميکند و ٬در اين يادکرد ٬قلم او بيشتر ترجمان دل اوست .من بادم و تو آتش نيز ٬با همين
ـکيفيت ٬آميزهاي است از سفرنامه و خاطرات و يـادداشتهـاي تـحقيقي کـه بـه بـياني
شاعرانه و دلنشين به هم پيوند خورده است و خواننده را ٬بي آن که درگـير بـحثهاي
تحقيقي پرارجاع سازد ٬با ديدگاههاي نويسنده درباره موالنا آشنا ميگرداند.
١ـ(ــبدرهاي ٬فريدون» ٬سخن مترجم« ٬ص٥ـ.
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فصل اول کتاب سراسر گزارش خاطرات خانم شيمل از قونيه دهه  ١٩٥٠است .وي٬
چنان در آرزوي زيستن در فضاي عصر موالناست که به ساختار قديم شهر قونيه دل بسته
و از ساخت و سازهاي جديد شهري ناخرسند است؛ گويي طبيعت قونيه و کوچه و بازار
آن ٬با همان صورت اصيل ٬به او در تفسير ابيات مثنوي و ديوان شمس و رمزگشايي اشارات
موالنا ياري ميرساند .در حقيقت ٬نکات تازه در اين اثر بيشتر مربوط به تفسير خاص
شيمل از ابيات و شرح و توصيف و نيز دستهبندي صور خيال موالناست .نبايد از نظر
دور داشت که ٬بر اساس مآخذ موجود ٬چندان مطلب تازهاي نميتوان درباره زنـدگي
موالنا يافت يا ابهامي از نقاط در سايه مانده آن زدود .با اينـهمه ٬ارزش کار پژوهشگران
نگاه از دريچههاي متعدد به احوال موالناست.
خـانم شـيمل ٬در فـصل دوم ٬بـه وقـايعي چـون گـمشدن شـمس ٬کـه از مـهمترين
رويدادهاي زندگي موالناست ٬با دقت نظر خاصي پرداخته و براي اثبات کشـته شـدن
شمس به يافتههاي باستانشناسي دهه  ٥٠در مرمت »مقام شمس« اشاره دارد.٢
مؤلف ٬در فصل سوم با عنوان »بيان شعري« ٬به تحليل سرودههاي موالنا ميپردازد.
هرچند در اين فصل منابع داستانهاي مثنوي بررسي شده ٬محور سخن ديوان شمس است.
شيمل کوشيده است تأثّر موالنا را از شاعران پيشين در جايجاي ديوان شـمس بـازيابد.
اشاره به اين نکته که موالنا در آثار عرفاني و در شعر و ادب فارسي و عربي تتبع داشته
حايز اهميت است .اين امر نشان ميدهد که وي به هيچ روي فقيهي خشک و متعصب
نبوده که پس از آشنايي با شمس يک شبه شاعر و عارف شده باشد بلکه از آغـاز ٬بـا
مطالعه آثار پدرش بهاءالدين ولد و شاـگرد وي برهان الدين محقق ٬بـا مـباني نـظري و
عملي عرفان و تصوف آشنايي يافته و مالقات شمس گام واپسين در اين راه بوده است.٣
شيمل ٬در اين فصل ٬به بررسي اوزان عروضي مورد عالقه موالنا و رديفهاي شعري او
و همچنين صور خيال در سرودههاي او پرداخته و براي يافتن تقدّ م و تأخر غزليات او آنها
را دستهبندي کرده و از تکيهـکالمها و جايگاه شمس تبريزي و صـالحالديـن زرکـوب و
حسامالدين چلپي در سرودههاي وي و مقايسه ديوان شمس با مثنوي سخن گفته است .از
اين فصل به بعد ٬مؤلف ديدگاههاي موالنا در شئون گوناـگون )طبيعت ٬انسان ٬اوليا و انبيا٬
٢ـ(ــمن بادم و تو آتش ٬ص.٢٥-٢٤
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قرآن  ٬سماع ٬مراتب سير و سلوک ٬مقامات و احوال( را ٬که در ديوان شمس و مثنوي و فيه ما

فيه بازتاب يافته ٬شرح داده است.
فصل چهارم ٬با عنوان »يک روز بهاري در قونيه« ٬به تل ّق ي موالنا از طبيعت اختصاص
دارد .مؤلف ٬با توصيف بهار در قونيه کوشيده است تا فضاي زندگي موالنا را بازسازي و
در اين فضا بهاريهها و برخي از ابيات او را تفسير کند .مع الوصف با همه تالش شيمل
براي نزديک شدن به فرهنگ شرقي ٬گاه در اين تفسيرها رد پاي نگرشهاي غربي بـه
چشم ميخورد .مثًال در تفسير ابيات زير:
آسمان مني من زمين بـه حـيرانـي
تو
ِ
آب کـرم
زمـين خشکلبـم مـن بـبار ِ
ِ

زمين چه داند کاندر دلش چه کاشتهاي

دل من چه چيز روياني
ـکه دم به دم ز ِ
آب تـو يـابد گـل و گـلستاني
زمين ز ِ

ز تست حامله و حمل او تو ميداني
) ديوان  ٬غزل (٣٠٤٨

يوناني ازدواج زمـين و آسـمان
آورده است» :موالنا از اسطوره کهن
ِ
آـگاهي داشته؛ اما بدان جنبه معنوي و روحاني داده و ] ـآن را[ وصف الحال خويش قرار
داده است« . ٤شايد دليل اين برداشت توجه بـه حـضور مـوالنا در سـرزميني بـاشد کـه
همواره در مسـير نسـيم فـرهنگ يـونان بـوده است .در واقـع نـيز ٬مـوالنا از واژههـا و
اصطالحات رايج يوناني در آثار خويش بهره برده است ٥؛ اما تـصوير »آسـمانـ پـدر« و
»زمينـ مادر« در سرودههاي شاعران ديگر ما نيز ديده ميشود و بـه مـوالنا اخـتصاص
ندارد .بهعالوه ٬اين اسطوره در بسياري از سرزمينهايي که مردم در آنها به کشاورزي
اشتغال داشتهاند )مثًال هند و بينالنهرين( به مقتضاي پيشه آنها )نه به سبب نفوذ فرهنگ
هلني که گاه از نظر تاريخي نيز منتفي است( وجود داشته است.
فصل بعدي با عنوان »ـگـنج نـهان :انـديشههاي مـوالنا دربـاره خـدا و آفـرينش« بـه
انديشههاي فلسفيـ کالمي موالنا اختصاص دارد .مؤلف نظر موالنا را دربـاره جـمال و
جالل خداوند با نظر رودلف اتو تطبيق ميدهد .٦از مسائلي که شيمل در اين فصل بـه
تفصيل بدان پرداخته مسئله عدم در اشعار موالناست.
)(Hieras Gamos

مؤلف در نامگذاري برخي از فصول از عبارات موالنا در فيه ما فيه و گاه ابيات وي بهره
٤ـ( ـ همان ٬ص٦٥ـ.
٥ـ(ــمولوي ٬جاللالدين ٬کليات شمس تبريزي  ٬به کـوشش بـديعالزمـان فـروزانـفر ٬امـيرکبير ٬تـهران  ٬١٣٦٣غـزل
٦ـ(ــشيمل ٬همان ٬ص٨٤-٨٣ـ.
شماره .١٢٠٧
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پر فرشته« که برگرفته از عـبارتي در
برده است؛ از جمله ٬در فصلي با عنوان » ُد ِم خر و ِ
فيهـماـفيه است .در اين فصل ٬ديـدگاه مـوالنا در مسـئله پـيچيده اخـتيار کـه انسـان را بـه
حيوانصفتي يا فرشتهخويي سوق ميدهد بيان شده و ٬به اقتضاي موضوع ٬از مسائلي
چون امانت الهي ٬دنيا ٬انسان کامل و نفس در آثار موالنا گفتگو شده است.
شيمل ٬در فصل » قرآن  ٬پيامبران و اوليا« به مقايسه مثنوي و قرآن روي ميآورد .او مثنوي

را نوعي تفسير قرآن ميداند .چه ٬در بسياري از ابيات آن ٬يا عين آيه قرآن ذـکر شده يا بدان
اشاره رفته است .مؤلف پيامبراني را که موالنا در اشعار خود از آنها ياد کرده برشمرده و
هر يک را مظهر و نماد معنايي دانسته است .وي ٬در بحث از اوليا ٬به شمس و حـالج
پرداخته است.
فصل »نخودها بـر نـردبان روحـاني« بـه تـحليل يکـي از داسـتانهاي مـثنوي ٧و نـيز
بهرهـگيري موالنا از صور خيال مربوط به خور اـکيها اختصاص دارد.
مؤلف ٬در فصل آخر با عنوان »سماع« ٬ضـمن بـررسي آن در سـرودههاي مـوالنا٬
تجربههاي شخصي خويش را از مراسم سماع صوفيان فرقه مولويه در قونيه ٬به کيفيتي
شاعرانه ٬گزارش و وصف کرده است.
مترجم در معادليابي و انتقال مفاهيم عرفاني و نيز تـوصيفهاي شـاعرانـه مـؤلف
موفق بوده است .بدرهاي نه تنها ارجاعات مؤلف را يافته و متن آنها را عينًا در پانوشت
نقل کرده که به خطاهاي شيمل و گاه برداشتهاي نادرست او از مآخذ نيز اشاره کرده
است .افزون بر اين ٬هرگاه مؤلف بدون دادن مأخذ به مطلبي اشاره دارد ٬منبع آن را نيز
يافته است . ٨با اينهمه ٬جاي شگفتي است که مترجم نام اصلي اثر را ناديده انگاشته و
در صفحه عنوان و مقدمه يا در جاي ديگر از آن سخني نگفته و معلوم نکرده است که اثر
در چه زماني و به چه زباني نوشته شده است .به هر روي ٬ترجمه فارسي از روي برگردان
انگليسي اثر با

عنوان )I Am Wind, You Are Fire (Boston 1992

صورت گرفته است.
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