
 

 تأثیر موالنا بر فرهنگ، تمدن و اندیشة ملل مختلف

 زاده، دکترای ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد خلخاللیال سلیمان

 المحمدرضا شاد منامن، دکتری ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خلخ

 دبیلبهنام بهاری اودلو، دکترای علوم قرآن و حدیث، هیئت علمی دانشگاه آزاد ار

 چکیده

ا بت که بدیل درعالم شعر و عرفان،جالل الدین رومی معروف به موالناسهای بیاز چهره

و  ای زمانیهصلهها و عرفانش و البته با اشعار ناب و نغزش مرزها را درنوردیده و فااندیشه

ق و متعل ر داردها حضوها و مکانمکانی را از بین برده است؛ به طوری که گویی درتمام زمان

 ی محدودمان خاصتوان به زهاست. اشعار و آثار موالنا را نمیها و تمام فرهنگبه تمام ملت

ن ر ادبیار آثادکرد گویی اشعارش زبان حال مردم هر زمان و هر سرزمینی است. تأثیر موالنا 

 واشعار  سی کهو بزرگان هر سرزمین با هر نژاد و زبان و فرهنگ غیر قابل انکار است. هر ک

شود که یاو م موالنا را مطالعه کند و آن را به درستی درک کند چنان شیفته و مجذوب آثار

رین تیشرق شناسد به همین دلیل است که در چهارسوی دنیا، ازهاست او را می گویی سال

از  ی حقیقیه معنابترین نقطه، یا امپراطوری ایران آن روز، یعنی از هرات، تا قونیه در غربی

وی بر ر مولرب امروز و به طورکلی در بیشتر نقاط جهان آوازة جوالن کمیت اشعاشرق تا غ

های مختلف های مختلف ترجمه و در عرصهجهان و جهانیان آشکار است زیرا آثارش به زبان

ثر ابخش هنردوستان و الگوی پویندگان معرفت شده است. به طوری که در هر الهام

آثارش  ووالنا ماند ردپایی از ادب بعد از وی خلق کرده ارزشمندی که بزرگان عرصة عرفان و

ن گیرد ایای که میان او و بزرگان ادبیات جهان صورت میتوان یافت. در مقایسهرا می

 وری کهطنشین جهان عرفان و ادبیات است به رباید و قلهموالنست که گوی سبقت را می

 اند.  فتهرا پذیر این مهم باور دارند و آنپژوهان ایرانی و خارجی به شناسان و مولویمولوی
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 مقدمه

ا که ما رد بودای در میان مردمان اهل فهم زیاهای اندیشه و افکار موالنا به اندازهشگفتی

ها و رهنگسایر فهای منحصر به فرد وی را در میان برآن داشت تا تاثیرگذاری این ویژگی

ان و ایرانی ها بهها بسنجیم. تا بر همگان آشکار شود که این پیر فرزانه تنسایر زبان و زمان

 ، مکان،ز زمانابرانگیزش فراتر ترکان تعلق ندارد، بلکه این شخصیت ستودنی با آثار تحسین

فان یار عرعها عمل کرده و از همگان دل برده است. موالنا نمایندة تمام فرهنگ و زبان

رگ در رف بزاسالمی و خداوندگار معانی عرفانی مشرق زمین است اما آثار و افکار این عا

ده خته شاقصی نقاط جهان مورد تحسین بزرگان عرصة ادب قرار گرفته و برای همگان شنا

 وخصیت شاست از آنجا که هر کس او و آثارش را بررسی و مطالعه کرده مجذوب عقاید و 

ای هها و زبانشده است؛ برآن شدیم تا ضمن سنجش این تأثیر در میان فرهنگآثار ایشان 

ها و مختلف عالوه بر نشان دادن درک درستی از معنی و مفهوم اشعار وی، اندیشه

خاب ل انتتر کنیم. دلیهای عرفانی این عارف بزرگ را بیش از پیش معرفی و شناختهمشرب

ثار جمة آیر دربارة این شخصیت بزرگ و همچنین ترها و مقاالت کثاین موضوع وجود کتاب

فتگی های مختلف و شیها و فرهنگهای مختلف در اکثر کشورها با زبانایشان به زبان

 بزرگان عرصة ادب و عرفان در شرق و غرب دنیا به این شخصیت جهانی است.

اندیشه و خطاب موالنا درآثارش همة مردم جهان است نه فقط مردم یک ملت و یک کشور. 

هایش به تمام مردم آزادة جهان شود. او و اندیشهافکار او به قشر خاصی از مردم محدود نمی

آور رش پیامتعلق دارد. موالنا شاعری است که روحی به وسعت گسترة جهان دارد. او و آثا

او  ها و آثارصلح دوستی برای جهانیان هستند و اینک مردم جهان تحت تأثیر افکار و اندیشه

برای دور ماندن از قیل و قال زندگی روزمره و رهایی از مشکالت و غم و اندوه خویش به 

های خویش را به برند و او همچون آموزگاری مهربان تمام تجربیات و آموختهآثار او پناه می

است پس کند زیرا او در کنار مردم و با آنها زندگی کرده زبان خود مردم برای آنها بازگو می

فهمد به این دلیل با آثار نظم و نثرش شنود و درد آنها را خوب میصدای آنها را خوب می

کند و گاه کار کند و پا به پای آنها گاه شادمانی میدهد و آنها را آرام میروح آنها را جال می

های او کشد؛ با وجود این، دوستداران و آشنایان موالنا حکایتبه گله  شکایت و حکایت می

های او محزون ها و سوزکنند و همپای او با شکایات و درد دلرا به گوش جان نیوش می



 
هایش مسرور، و این است آن تأاثیر جهان شمول موالنا که حد و مرزی شوند و با شادیمی

 دهد.ندارد و تمام مردم را به اتحاد و یگانگی و دوست داشتن سوق می

 گذرا در زندگی»های مختلف همین بس کهمدن ملتدر بیان تأثیر موالنا بر فرهنگ و ت

ز مرگ پس ا است باید سنجید؛ چه، تأثیر آنهاارزش انسان را با آثاری که به میان آورده

تحاد و اکند بلکه در ماند و تنها در این دنیا نیست که مفهوم پیدا میانسان نیز باقی می

 ز تأثیرامرو ز زمان حیات خود تا بههمبستگی افراد بشر نیز نقش مهمی دارد. موالنا که ا

د که رارداراست در رأس هنرمندان و متفکرانی قخود بر روی افراد بشر را از دست نداده 

 1369ان ،جمعی از نویسندگ«)اندهای جدید در دنیای اسالم را بنیان گذاردهسیستم ارزش

ای چهره ز ویاست که ا (. این میزان تأثیرگذاری اندیشه و افکار موالنا بر مردم جهان13:

وی  است به طوری که پس از گذشت چندین قرن، نه خود و نه راه و روشجهانی ساخته

 انگیز و قابل تحسین همگان است. نزد اهل فن منسوخ نشده و همچنان شگفت

یسه ر مقاهای شعری و شخصیتی شعرا را در مقیاسی بزرگتر با یکدیگپس اگر بتوان ویژگی

سید و بیقی رنوعی مقایسة تطتوان بهباشد میها ز مکان و هویت اجتماعی آنکرد که فراتر ا

ن ای در میاصلهها را درنوردید و نزدیکی اندیشه را مشاهده کرد. به طوری که گویی فافاصله

ها را ها بعد مسافتدهد که نزدیکی اندیشهاست. این ارتباط فرهنگی نشان مینبوده 

 کند.تر میا به هم نزدیکها رتر و انسانرنگکم

 پیشینة پژوهش    

ما در اود دارد های فراوانی وجدر باب پژوهش دربارة موالنا و آثار و اشعار و افکار او  نمونه

های ها و مقالهنامهها، پایانمورد موضوع تحقیق ما اثری مستقل یافت نشد؛ لیکن کتاب

اکان است که در این تحقیق نیز کممختلفی در موضوعات نزدیک به پژوهش حاضر نوشته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند که از آن جمله میمطالعه و استفاده شده

هایی در مورد افکار و اشاره کرد. این کتاب شامل مقاله« هایی دربارة مولویبررسی»کتاب 

الدین جاللاهلل صفا و عالمه آثار موالناست که جمعی از نویسندگان، از جمله دکتر ذبیح

است.  اند و در تهران چاپ شدهنوشته 1354همایی و سایر استادان بزرگ ادبیات، در سال 

هایی دربارة موالناست که واصف باختری در که باز مجموعه مقاله« نردبان آسمان»کتاب 

که ویلیام چیتیک و آنه ماری شیمل « میراث موالنا»افغانستان چاپ کرده است. کتاب 

موالنا؛ دیروز تا امروز، »د و دکتر مریم مشرف به فارسی ترجمه کرده است.  یا کتاب اننوشته



 
که دکتر توفیق « فراتر از فسون و فسانه»، اثر فرانکلین لوئیس و نیز کتاب «شرق تا غرب

سایة »است. کتاب در  هاشم پورسبحانی در مورد زندگی، آثار، افکار و اقران موالنا نوشته

« گویدمولوی چه می»اهلل طاهری و  قدرت« روایت سر دلبران»نامداریان، تقی پور« آفتاب

الدین همایی و صدها کتاب دیگر که هر یک بخشی از زندگی و آثار موالنای بزرگ را جالل

ها و اند؛ نیز مقاالت متعدد که هر ساله در کنفرانسمورد تحلیل و بررسی خود قرار داده

توان به مقالة کنند از آن جمله میعارف بزرگ ارائه می نشریات مختلف، دوستداران این

در نشریة قند پارسی  1386از خانم شیمل که در سال « تأثیرات موالنا در شرق و غرب»

نوشتة اطلس اثناعشری در سال « مولوی منادی صلح و دوستی»چاپ شده است، مقالة 

« ولوی در مثنوی معنویهای مزندگی عقالنی و معنوی بر اساس آموزه»و مقالة  1386

اند و چاپ  کرده 1395زهرا طاهری و محمدامیر مشهدی و عبداهلل واثق عباسی در سال 

بررسی سبک فکری مولوی با تکیه بر واژة درد و کاربردهای آن در مثنوی از »نیز  مقالة 

 کرد.رازانی و امانی اشاره

 روش تحقیق

است دهای انجام شلعات اسنادی و کتابخانهتحلیلی بر پایة مطا-این تحقیق به روش توصیفی

آوری بندی، مقایسه و تحلیل محتوایی صورت گرفته است. ابزار گردکه از طریق طبقه

ها مهناایانب و پهای اطالعاتی کتااطالعات نیز از طریق بررسی و استخراج اطالعات از پایگاه

 است.  حلیل انجام گرفتهبرداری شده و مقایسه و تو مجالت علمی و پژوهشی یادداشت

 بحث اصلی

شماری را در آوران بیاست و نامایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی و تأمالت اشراقی بوده

عرصة عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده که یکی از این بزرگان عالم عرفان، موالنا 

است و در متولد شدههجری قمری در بلخ  604الدین محمد بلخی است که در سال جالل

هجری قمری همراه خانواده بلخ را ترک کرده، پس از سفری دوازده ساله در  614حدود 

است. وی که در کودکی تحت تعلیمات پدر بود پس از پدر، از تعالیم قونیه ساکن شده 

الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی بهره برد. در این میان از استادانی چون سید برهان

الدین چلبی و صدرالدین قونوی نیز برخوردار های صالح الدین زرکوب و حساممصاحبت

ها در کنار هوش سرشار و ذوق و قریحه گشت. این سفر، این تعلیمات و این مصاحبت

بدیل در ای بیالدین محمد بلخی را تبدیل به چهرهخدادادی و البته مطالعات فراوان، جالل



 
ادی و مهارت خویش را هم در نثر و هم در نظم به اثبات عالم عرفان کرد به طوری که است

دانست و شعر هم در نظر او موالنا نثر را برای بیان احساس نارسا می»است. هرچند  رسانده

توان صرفا شاعر (، اما با وجود این، موالنا را نه می91:1395سبحانی،«)هنر سخن گفتن بود

توان به یکی نه صوفی، زیرا در هر صورت تنها میکرد، نه عارف و دانست، نه نویسنده خطاب

مانند. وی هم در ها ناگفته میکرد و سایر ویژگیهای منحصر به فرد وی اشارهاز ویژگی

شاعری، هم در نویسندگی و هم در عرفان، اسلوب خاص خویش را دارد. لطف سخن موالنا 

ای به پیر آستان عرفان یژهنظیر او در سرودن شعر به فارسی و عربی شهرت وو چیرگی بی

است وی در کنار اشعار سروده داده است، اما موالنا فقط به زبان فارسی و عربی شعر نمی

هایی به زبان ترکی نیز دارد، اماتبحر او تا جایی است که  دکتر سبحانی در فارسی مصرع

گویند. اشعار یونانی عربی او هم در حدی است که امروز بدان عامیانه می»اند: این باره گفته

(. این تسلط موالنا بر 93:1395سبحانی،«)او هم به زبان عامیانه قرن هفتم هجری است

های متعدد یکی از عوامل موفقیت و ماندگاری وی است و نشان از استعداد خدادادی و زبان

 های گوناگون دارد زیرا از همان دوراننظیرش در آموختن علوم و زبانعزم و ارادة بی

بود و همیشه در پی آموختن و  کودکی ارزش و اهمیت آموختن را با تمام وجود درک کرده

شعر مولوی در دو حوزة شعر »کرد. کسب علم بود و همگان را نیز به آموختن، دعوت می

ترین نمونة شعر فارسی است ترین و برجستهحکمی و تعلیمی عرفانی و غزل عارفانه بدیع

های عمیق و انگیز و اندیشههای او که ناشی از عشق شوروآوریکه به سبب ابتکار و ن

« ای ممتاز در ادب فارسی داردهای روحی و عرفانی اوست چهرهتجربه

 (.33:1388)پورنامداریان،

گوید،گاه از عشق و شراب و مستی و گاه از موالنا در اشعارش گاه از طبیعت سخن می

است برای نشان دادن تبحرخود در علوم متفاوت ردهنامالیمات روزگار، اما هیچ وقت سعی نک

خاطر کند که مخاطبانش را رنجیدهای استفادهاز اصطالحات علمی یا اصطالحات صوفیانه

کرد با زبان مردم نیز سخن کند و از آنجا که همیشه با مردم و در میان آنان زندگی می

برای همگان قابل درک باشد کرد تا سخنش گفت و از حکایت و داستان استفاده میمی

هایی که مخاطبانش ممکن بود در آثار پیش از مولوی با آنها آشنا ها و داستانخاصه حکایت

برجنبه تفریحی و »داد و باشند اما در اینجا نیز با درایت خویش تغییراتی در آنها می

عتقد است: باره م(. موالنا در این380:1388)پورنامداریان،« افزودها میجذابیت آن



 
توان با مثال، آن را معقول و آیند میچیزهایی را که در نگاه اول نامعقول به نظر می»

کند ، اما آنجا که احساس می«شودمنطقی کرد و چیزی که معقول باشد محسوس نیز می

گوید. همین آزادی مخاطبان خاص دارد، به زبان رمزی که خاص عرفان است سخن می

هاست که موجب شده موالنا و آثارش از جانب تمامی شکنیا و سنتهعمل و هنجارگریزی

 ها و ادیان مورد اقبال و پذیرش قرار بگیرد.فرهنگ

متیازات اارزد، زیرا از الدین محمد مولوی از کسانی است که سخن گفتن دربارة او میجالل»

شان ه درخوی، که وجه اشتراکش با نوابغ است،گوناگونی ابعاد شخصیت اوست،که همیش

و  کبیر است و متعالی. او روحی پرتالطم و احساساتی تند و شورانگیز دارد که دیوان

قوی  ای عمیق و دانشی فراوان و ایمانیگاه آن است و نیز از اندیشهغزلیاتش جلوه

جب رگ موبینیم. اهمیت این دو اثر بزاست که بازتابش را در مثنوی معنوی میبرخوردار

 )جمعی« ه شودیات و زبان فارسی مولوی به عنوان شاعری بلند پایه نامبردشده در حوزة ادب

 (.46:1369از نویسندگان،

 بود به کرده شخصیت موالنا و افکار و اشعارش از همان ابتدا در میان مردم محبوبیت پیدا

من  هلوی/مثنوی معنوی مولوی / هست قرآنی به لفظ پ»گوید:طوری که جامی دربارة او می

دهد که یاین شواهد نشان م«. جناب / هست پیغمبر ولی دارد کتابویم که آن عالیگنمی

روش  شخصیت مولوی شخصیتی معنوی و کتاب او)مثنوی( نیز کتابی واالست و در آن به

ل ردم اهمهای مختلف آورده طوری که هم برای ها و داستانقرآن برای بیان مطلبی مثال

 بخش است.ست هم برای مردم عادی، زیبا و لذتدانش و اهل تفکر و تامل جذاب ا

 آوریم.هایی میحال به اختصار از تأثیر موالنا بر ادبیات چهار سوی عالم نمونه

 تأثیر موالنا بر ادبیات ایران و ترکیه

در تأثیر موالنا بر ایران و ترکیه همین بس که در ترکیه بزرگانی چون عبدالباقی گولپینارلی 

است.  ه شرح آن به نثر ترجمه کرده و چندین کتاب دربارة مولوی نوشتهمثنوی را به همرا

اهلل ترین شرح مثنوی به زبان ترکی است، فیضاالبیات،که عظیمانقروی، صاحب فاتح

اهلل داستان مثنوی را به ترکی تالیف کرده است، فیض 55رحیمی، صاحب گلزار حقیقت،که 

ای منظوم به زبان ترکی از مثنوی دارد. در ایران، مال هادی سبزواری ساجد اولکو، ترجمه

سخنان موالنا را از دیدگاه مکتب فکری خودش، که همان حکمت الهیه است، تجزیه و 

جلد شرح کرده و دکتر عبدالحسین  15است. عالمه جعفری، مثنوی را در تحلیل کرده 



 
ای محققانه برای ات خدا و سرّ نی که شیوهپله تا مالقکوب، صاحب بحر در کوزه، پلهزرین

های مثنوی ارائه کرده ای از داستاناست و استاد فروزانفر که گزیدهدرک مثنوی ارائه داده 

گوید، دکتر شریعتی، دکتر موحد، نامه و مولوی چه میاست. عالمه همایی،صاحب مولوی

تعالمی، دکتر شمیسا، استاد دکتر سبحانی، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، دکتر محمد اس

اند. هایش داد سخن دادهکریم زمانی، استاد مطهری و ... در ستایش او و آثار و اندیشه

کرد و ترجمة آثار وی ابتدا از ترکیه شروع شده درست است که مولوی در قونیه زندگی می

چهارسوی دنیا  اما به زودی نام و آوازة این عارف بزرگ در سراسر جهان پیچید و آثارش در 

 ترجمه و شرح شد و بسیاری از ادبیان بزرگ را مجذوب خویش کرد.

 تأثیر موالنا بر ادبیات آمریکا 

های مختلف در مشرق و مغرب، پیرامون شخصیت وآثار هایی که به زبانها و ترجمهشرح

دهد که وی و آثارش در میان تمام ادیان و تمام مولوی نوشته شده است نشان می

ساز آشنایی غرب با موالنا بوده ها قابل احترام هستند. شرح انقروی از مثنوی زمینهگفرهن

است. البته امروزه در جهان شعر، مولوی و تحقیق دربارة او رونقی مجدد پیدا کرده »است. 

 Christian scienceدر روزنامة  1997فوریه  25ای که الکساندر مارکز در در مقاله

monitor  است. ترین شاعران در آمریکا معرفی شدهست آثار مولوی پرفروشانوشته

ها و کل مثنوی مولوی که قبال هایی از غزلهای گوناگونی از بخشتحقیقات متعدد و ترجمه

است.کتاب های اخیر نیز دوباره رونق گرفته نیکلسون و آربری انجام داده بودند در سال

حقیقات در مورد مولوی است که با دقت فراوان، مفصل فرانکلین لوئیس از جمله آخرین ت

المعارف است. این کتاب دایرهاند در آن تحلیل شدهاند و نوشتههر چه دربارة مولوی گفته

گرایی در عصر حاضر، به ای دربارة رواج مولویجامعی دربارة مولوی است که پس از مقدمه

س جدا از تحقیقات دقیق و متنوع و کند.کتاب لوئیمنابع عرفانی پیش از مولوی اشاره می

گاه تکراری دربارة مولوی در گذشته و حال که هر بخش از آن برای گروه خاصی از 

خوانندگان جذاب و قابل اطمینان است، اثری است که توجه به مولوی را، به ویژه، در زمان 

ر موالنا، افکار و (. همه اینها نشان دهندة تأثی25:1388دهد )پورنامداریان،ما  نیز نشان می

های او در چهارسوی دنیاست. آوازة عرفان و افکار موالنا تا جایی پیش رفته که در اندیشه

است. ویلیام چیتیک، متخصص عرفان مولوی در آمریکا، مرکزی به نام موالنا برپا شده 

است  آمریکا چندین کتاب و مقاله در زمینة معرفی و شناساندن آثار و افکار موالنا نوشته



 
)کتاب اصول و مبانی عرفان مولوی، طریق صوفیانه عشق، من و موالنا و...و مقالة موالنا و 

است. فرانکلین شیخ اکبر و...(. وی غرب را با این آثار خویش، با عرفان اسالمی آشنا ساخته 

پژوه غرب شهرت ترین مولویلوئیس )مؤلف موالنا؛ دیروز تا امروز، شرق تا غرب( برجسته

است. جان پرتر براون؛ دبیر و مترجم سفارت آمریکا در امپراطوری عثمانی بود و از فته یا

چون خیلی عرفانی است، »گوید: یاد کرده است. او می« مثنوی شریف»مثنوی تحت عنوان 

های (. البته در این میان نباید از نقش رمان632:1385لوئیس،:«)پذیردترجمة دقیق نمی

است( غافل لت عشق و رمان پنهان که برنده جایزة بزرگ موالنا شدهجذاب الیف شافاک )م

مردی از آن همة ساکنان کره »هایش مولوی را شد. دکتر سبحانی در یکی از مصاحبه

گر کرة دیگری کشف شود و اشعار موالنا را به زبان مردم »است و معتقد است: گفته«زمین

 (.1393)همشهری،« داش خواهند شآنجا ترجمه کنند آنان هم شیفته

 تأثیر موالنا بر ادبیات آلمان

شناس سرشناس آلمانی)صاحب پژوه، خاورشناس و مولویخانم آنه ماری شیمل، اسالم

اش با عنوان های من بادم و تو آتش، شکوه شمس و میراث مولوی و...(، در مقالهکتاب

ر آلمان و انگلیس چنین گفته تأثیرات موالنا در شرق و غرب در بارة تأثیرات آثار موالنا د»

تاکنون به تأثیرات ترجمة هامر پورگشتال و روکرت از رومی در ادبیات آلمانی بسیار »است: 

با ترجمة رومی آغاز گردید،  19ام اما این تأثیرات نه تنها در ادبیات آلمانی از قرن پرداخته

است. در بار قابل مشاهده  بلکه همچنین در ادبیات انگلیسی از همان زمان نیز برای اولین

هایی از مثنوی به زبان انگلیسی هستیم و به دلیل اینجا ما شاهد اولین ترجمه از قسمت

پرداز مکتب دیالکتیک، ترجمة هامر پورگشتال و روکرت از مثنوی، هگل، فیلسوف و نظریه

هام نیز به رومی عالقمند گردید و بعضی از عناصر اولیه تفکرات خویش را از وی ال

رومی »(. این تأثیر تا جایی بوده که هگل او را246:1386قند پارسی،«)گرفت

های تولوک با مولوی آشنا شده و اند هگل از طریق نوشتهچنان که گفته»است.گفته«برتر

معارف و تعلیمات موالنا بر پیدایش آراء هگل در باب دیالکتیک تاریخ مؤثر بوده، تا جایی که 

مونیست ایران، موالنا را هگل شرق لقب یکی از اعضای حزب ک

(. شیمل نیز به تأثیر مثنوی در میان آثار شعرای دیگر  641:1385لوئیس،«)استداده

توان هیچ آثار منظومی را در ادبیات فارسی نمی 18و  17در قرون »گوید:تأکید کرده و می

نامه اقبال را که در همچنین شیمل، جاوید«. یافت که بی تاثیر از مثنوی نوشته نشده باشد



 
است. ویلیام هیستی، آن موالنا نقش راهنمای آسمانی اقبال را داشت به آلمانی ترجمه کرده 

، ترجمة انگلیسی غزلیات موالنا را «جشن بهاران در دیوان جالل الدین»در کتابش با عنوان 

در اذهان مردم بر اساس ترجمة آلمانی روکرت ارائه داده و آنها را جایگزین رباعیات خیام 

ای موالنا را شاعری معرفی کرد که نیازمند مترجمی چون است. کلود فیلد، طی مقالهکرده 

ها با او آشنا شوند. هرمان اته، در زمینة ادب فارسی تحقیقاتی فیتزجرالد است تا انگلیسی

شاعر ترین موالنا نه تنها بزرگترین شاعر عارف اسالم، بلکه بزرگ»گوید:کرده است و می

 (.642:1385لوئیس،«)وحدت وجودی دنیاست

 تأثیر موالنا بر ادبیات فرانسه

جمه انسه تربه فر شناس فرانسوی، که بیشتر آثار موالنا راویترای مرو ویچ، بزرگترین موالنا

ویژه،  ش، بهاست. هانری کربن، از پژوهشگران مشهور فرانسوی،  که از موالنا و آثارکرده

فرهنگ  یشه وگرفته و از آنها به عنوان منابع گریزناپذیر شناخت اند مثنوی تأثیر زیادی

القة عوالنا متبار هست که به کند. صالح استیته، نویسندة فرانسوی لبنانیاسالمی یاد می

ه ین را بلعارفاداند. کلمان هوار، مناقبوافری داشته است و او را از شاعران مرجع خود می

ست ی به داش دربارة موالنا اطالعاتموریس بارس در سفرنامهفرانسوی ترجمه کرده است. 

 ، عالوه بر(. دکتر تجدد، در پی شناساندن موالنا در فرانسه637:1385آورده است)لوئیس،

ا نیز به فرانسه غزل از دیوان شمس ر 100اینکه زندگینامة موالنا را به فرانسه ترجمه کرده،

ندان ارادتم پژوهان فرانسوی و ازر نیز از مولویاست. همسرش ژان کلود کاریترجمه کرده 

 موالناست.

 تأثیر موالنا بر ادبیات انگلیس

ارد و پژوهی هماوردی ندرینولد الن نیکلسون، دانشمندی از غرب که در عرصة مولوی

 های مثنوی است. تصحیح وی تا به امروز از بهترین و معتبرترین نسخه

ی ادامه پژوهیبوده که کارهای استادش را در زمینة مولوآرتور جان آربری، شاگرد نیکلسون 

ه آن کیه باست. گریس الیسون، اولین زن انگلیسی بود که پس از استقرار جمهوری ترداده

نویسد که است و درکتابش میکشور سفر کرد و از اقامت خود در ترکیه گزارشی داده 

 (.640:1385وئیس،است)لشیفتة آهنگ موزون و غریب مولویان چرخنده شده

 تأثیر موالنا بر ادبیات هند



 
نا را ل موالشبلی نعمانی، دانشمند بزرگ هندی در ادب فارسی شیفتة موالنا بود و شرح حا

ستم،که رن بیبه روش امروزی نوشته است. اقبال، بزرگترین شاعر و متفکر جهان اسالم در ق

 دانست.پس از او آمده است موالنا را مرشد خود می

ن به زبا کلسوندا چاندرا پاندیا، شاعر هندی است که تمامی مثنوی را از روی تصحیح نیوینو

ندی هزبان  است. جاگادیساچاندرا واکاسپاتی، شرح احوال موالنا را بههندی ترجمه کرده 

ورد اب بیاتوانست در برابر لطف سخن مثنوی تاند: اورنگ زیب، نمیاست. حتی گفتهنوشته 

 (.614:1385افتاد )لوئیس،ات آن به گریه میو از شنیده ابی

 تأثیر موالنا بر ادبیات افغانستان

ا و هفغاناز آنجا که بلخ در افغانستان امروزی است و در مرز تاجیکستان قرار دارد ا

هن خود ار میها به تصور اینکه این شهر زادگاه موالناست او را هموطن و مایة افتختاجیک

ود ما او خات است با وجود اینکه تفکرات عارفانة بیدل از موالنا متفاودانند؛ به طوری که می

انستان دم افغسرا نزد مرترین شاعرکهندانست و در کنار موالنا محبوبرا مدیون موالنا می

ست و ارفته اهلل خلیلی، از شاعران بزرگ افغانستان، تحت تأثیر موالنا قرارگاست. خلیل

پ در کابل چا« از بلخ تا قونیه»رد که تحت عنوان اشعاری در ستایش موالنا دا

 (. 574:1385است)لوئیس،شده

 تأثیر موالنا بر ادبیات پاکستان

زشک پرشی، اقبال، مایة الهام آثار بزرگی دربارة موالنا در پاکستان شد. محمد نذیر ع

 ایقریشی، ترجمهاست. محمدشاه دینجلدی بر مثنوی نوشته  17پاکستانی، که شرحی 

د انشمناست، همچنین فیض احمد اویسی، دمنظوم از مثنوی به زبان پنجابی منتشر کرده

 است.اهل تسنن، شرح دو جلدی از مثنوی دارد که آن را به زبان اردو ترجمه کرده

 تأثیر موالنا بر ادبیات روسیه

و در نیکوالی وایلویچ برگ، شاعر و خبرنگار روس و اس ان، دیپلمات روسی که هر د

 امفیان اند. همچنینراسمات مولویان بوده و شیفته آن شده و مقاالتی در این باره نوشتهم

فته و ای در قسطنطنیه رخانهاستپانویش لودف، استاد رشتة تاریخ کلیسا، به دیدن مولوی

 (.640:1385است )لوئیس،مشاهدات خود را نوشته 

 تأثیر موالنا بر ادبیات عرب



 
ثنوی ماست که به آموختن و تحصیل ام دارالمثنوی تأسیس شدهای به ندر بغداد موسسه

 اختصاص داشت

 ترینزهداشت و تا اهلل حاجی با جزیک، سنت دارالمثنوی یا مدرسه مثنوی را زنده نگاهفیض

 مریدان تفادةشرح مثنوی به زبان عربی را تألیف کرد. چنگی دده بن احمدالمولوی، برای اس

ز املی اکاست. ابراهیم الدسوقی، ترجمه و شرح عربی شرح کردهاهل سوریه مثنوی را به 

می، است.السید محمد جمال الهاشمثنوی را به زبان عربی در شش دفتر ارائه کرده 

 (.598:1385است )لوئیس،های مثنوی را به زبان عربی منتشر کردهای از داستانگزیده

 گیرینتیجه

شته ه با گذگویی دانست کترین شاعر پارسیموفق توان موالنا را بزرگترین وبه جرئت می

رفان و عسال( از زمان حیاتش همچنان استوار بر ستیغ عرصة  700سالیان دراز)بیش از 

ست هری اادب ایستاده است و در فرهنگ و تمدن بشری نامی جاوید دارد. او  همچون جوا

تواند ن نمیار و زنگار زماشود و غبگذرد بر ارزش و اعتبارش افزوده میکه هرچه زمان می

-نا آنهای موالدرخشش او را تیره کند و از ارزش و بهای آن بکاهد. عظمت افکار و اندیشه

 ارد کهدای برای دوستداران فضل و دانش گیر و سخنان و آثارش چنان جاذبهچنان عالم

بیرق  سایة مرزها را از میان برداشته، نژاد،کیش و ملیت را یکی ساخته و همگان را زیر

ریکا و و آم است. استقبال و ترجمة آثار موالنا و در جای جای دنیا)ترکیهوحدت جمع کرده

، کسلواکین و چآلمان و فرانسه و انگلیس و هند و پاکستان و افغانستان و ایتالیا و لهستا

 نابی چون القهای مختلف و برابر ساختن او با شکسپیر و دادروسیه و سوئد و...(  به زبان

م ا، الهار آنهرومی برتر و هماوردی او با نیچه و اقبال و... و برتری و پیشی گرفتن وی ب

ها و تگرفتن هنرمندان در خطاطی و نقاشی و موسیقی، گواهی بر تأثیر موالنا بر مل

های دیگر است. شاعر عارفی که هیچگاه محصور زمان و مکان نیست و سمبل تمدن

آنها  دردهای و از زیرا با مردم و میان آنها بوده، با زبان مردم آزاداندیشی و جاودانگی است

با  های خویش راسخن گفته، پشت پا به مقام و مادیات دنیوی زده و تمام دانش و تجربه

ده و گی رسانوارست ها رهایی داده و بهها و وابستگیبستگیمردم در میان نهاده، آنها را از دل

 همواره چراغ راه جویندگان معرفت است. 

 منابع 



 
: کالم، پاکستان الدین بلخی میان صوفیه و علمای(، موالنا جالل1380اهلل، )ـ ابالغ، عنایت

 موسسة علمی دارالمعرفه ابالغ.

: انتشارات ن، مصحح تحسین یازیچی، تهرانالعارفی(، مناقب1362الدین، )ـ افالکی، شمس

 دنیای کتاب.

 نستان.(، نردبان آسمان، افغانستان:  انجمن نویسندگان افغا1358ـ باختری، واصف،)

 (، در سایة آفتاب، تهران: نشر سخن.1388ـ پورنامداریان، تقی، )

ی عالی هایی دربارة مولوی، تهران: ناشر شورا(، بررسی1354ـ جمعی از نویسندگان، )

 فرهنگ و هنر.

گ و : وزارت فرهن(، موالنا از دیدگاه ترکان و ایرانیان، تهران1369ـ جمعی از نویسندگان، )

 ارشاد اسالمی.

 نوس.های فلسفه، ترجمة عرفان ثابتی، تهران: ققبخش(، تسلی1386دوباتن،آلن، )-

 وس.ت،تهران: ای(، من بادم و تو آتش، ترجمة فریدون بدره1389شیمل،آنه ماری، )-

 (، روایت سر دلبران، تهران: نشر علمی.1392اهلل،)ـ طاهری، قدرت

چه، اقبال، (، مولوی، نی1370الدین، )ـ عبدالحکیم، خلیفه،اکرام، سید محمد، سید نعیم

 ترجمة محمد بقایی، تهران: نشر حکمت.

سن الهوتی، حمة (، موالنا،دیروز تا امروز، شرق تا غرب، ترج1385لوئیس،دین فرانکلین، )-

 چاپ دوم،تهران: نشر نامک.

 امیر کبیر.  (، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران:1357الدین محمد، )موالنا، جالل -

الزمان فروزانفر، (، دیوان شمس، تصحیح بدیع1387الدین محمد بلخی، )ـ موالنا، جالل

 تهران: نشر نگاه.

 خیال. از فسون و فسانه، تهران: پرنیان (، فراتر1395پور سبحانی،توفیق، )ـ هاشم

 مقاالت

-251ی:،تهران، قند پارس«تأثیرات موالنا در شرق و غرب»(،1386شیمل،آنه ماری، ) -
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