
 
 
 

 هاي کلمن بارکس از مولوي در آمریکا ترجمه 
 

 سایمن پتن  بوگر وامید آزادي 
 

 1مصطفی حسینی ۀترجم
 

به موالنا یا مولوي به فارسی و رومی به انگیسی، مشهور  )  672 -604د بلخی (الدّین محمّ جالل 
از   بلخاست  صوفیه    مشایخِشاعر و  تاجیکستان  ، واقعکه در  دنیا    کنونی، 2در  و در    آمدبه 

در  ــ  قونیه اصلیدرگذشت  ــ  ددارقرار    امروزيترکیه    که  آثار  ازاو    .  دیوان    عبارتند 
  ، اند. اوّلی)، که هردو به فارسی سروده شدهمثنوی(از این پس   مثنوی معنویو غزلّیات شمس  

از غزلیّمجموعه بر  اي  بالغ  بر شش دفتر    26000ات،  او، مشتمل  است؛ دوّمی، شاهکار  بیت 
سال در  پدرش  مرگ  از  بعد  مولوي  است.  را هجري    628 حجیم  صوفیان  ارشاد  و  تربیت 

به سرایش   هجري  642 اسرارآمیز در سال  با شمس تبریزيِمالقات  از    پسعهده گرفت و  بر
را   مثنویکه  است؛ چنان  ارسیپادب کالسیک  شاهکارهاي    ةشعر روي آورد. آثار او در زمر
 .اند«قرآنی به زبان پهلوي» دانسته 

مترجمانِ بیست  و  نوزده  قرون  بسیاريطی  مولوي      زبانرا  آثار  اروپائی  به  ترجمه  هاي 
بود که شعر   1980  ۀدر ده)  -1937( 3انگلیسی کلمن بارکس  هايِ ترجمه  انتشار  ، امّا باکردند

هاي ت به واکنش این محبوبیّ .  دشهرت چشمگیري رسی به  ه در آمریکا،، خاصّدر غرب مولوي  
(بنگرید به آنچه در   اندکرده  انتقاد دالیل مختلفهاي او بهترجمهاز  :  ه استمتضادي انجامید 

می عالمانه    امّا  ،آید)پی  ازواکنش  محبوبیّا   استقبال  «دیگري»،   ۀمنزل«به  ــ  تین  اسالم 
بنیادگرائی» سنگ فر گفتمان  از  دور  استــ    ها  بهبوده  «تأثیر    ۀگفت.  منصوري  سیروس 

با  مولوي در غرب در   به  دیگر شاعران مسلمان بیقیاس  او «در روزگار بیانِ  نظیر است»، 
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بی و  بگوید  بدگمانی  سخن  غربیان  و  مسلمانان  با  بتواند  که  شاعري  ت اهمیّاز  اعتمادي، 
 ».برخوردار استسزائی به

است  بارکس بیگانه  فارسی  زبانِ  ترجمه با  آثا:  از  او  ترجمههاي  براساس  مولوي  هاي  ر 
  اند، منتشر شده تر  پیشکه    )،1969  -1905( 2و آرتور آربري )  1945 -1868(  1ن یکلسنرینولد  

ها بدان در اینجا    ،رو از همیند.  انشده جان معین تکمیل    اللّفظیهاي تحت ترجمهبا    که  است
می سالبارکس    .«ترجمه»   نهیم  ئگو«برگردان»  وقتی 1976  در  بالي   ،  ) -1926( 3رابرت 

این   بعدًا و  با مولوي آشنا شدتدریج  به  نشان دادبه او    قلم آربريبه  را   مولوياشعار    ۀترجم
دو   آنشان آزاد شوند».  هایکه این اشعار باید «از قفس  میان نهادرا با او در یادماندنی  به تعبیر  

سال   مولويمجلّ  1981در  اشعار  از  عنوان    را   دي  خواب با  و  سال  کردندمنتشر   4شب  در  ؛ 
می، بالي مجلّد دیگري، 1986 شراب  انگور  عرضه کرد. پس از آن، بارکس بر  را  5شود وقتی 

برگردان تا  دیگري  آن شد  دهد   را هاي  بالي ارائه  از آن   نیز  ،  ادبی،  جُنگ  در چندین  را  ها 
دلپارهژنده  جمله مقدّ   ) و1992( 6های  اشعار  اینجاست:  به خاطر خودش  فرهنگ روح  از  های س 

خنده  :  در چهار کتاب منتشر شد   مثنویهاي بارکس از  داد. برگردانسامان  )  1999( 7مختلف 
شیرپسودن  )،  1989( 8نمکین دست )،  1991( 9شانة  یک  با   گزیدة   )، و1991( 10سبدبافی 

این1995( 11مولوی   [اشعار] بر  افزون  برگردانهامجموعه  ).  از    مثنویهاي  ،  برخی  در  نیز 
مکشوفدیگر آثار مولوي، از جمله  برگردان راز  مولوی:  هستیم)، 1984( 12های  تن  سه   13ما 

 . شودپدیدار می  )1988( 14این اشتیاق )، و 1987(
مو اشعار  برگردانِ  در  بارکس  توفیقِ  نشانهاز  در  لوي  بسیاري  استهاي  نخست :  دست 

تا سال  کهاین به فروش کتاب از    2014،  میلیون نسخه در سراسر جهان  از دو  بیش  او  هاي 
در این  است.  شده  ترجمه  زبان  سه  و  بیست  به  و  که  حالی  رفته،  برندةآثار  است   شاعران 

شمارگانِ  حداکثر  ولیتزرپ  ةجایز فروش  000/10  با  به  آمریکا  بازار  در  .  رسدمی  نسخه 
منتشرشده  مقاالت  ،  عالوهبه رسانهپُرشمارِ  انگلیسی در  اصلی  سال  هاي  از  از   1999زبان  نیز 

در تبدیلِ  درنگ  چگونگی  آمریکا  پرفروشبه  ،  » مسلمان  یعارف«   بابِ  شاعر  و ترین 
، عنصر  دلیلِ، یا شاید به  با وجودِضمناً،    .صدرنشینی او در میان شاعرانِ دیگر حکایت دارد
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قبولِ مولوي  عا  اسالمی،  شعر  ازم  تأثیر  نبودسپتامبر    11حادثۀ  متأثر  درواقع،  هاي ترجمه. 
است. نام نهاده  مولوي»    را «سالِ  2007که یونسکو سال    چندان بودبارکس از اشعار مولوي  

آن از  پیش  را  ،  سالی  خود  افتخاري  دکتراي  ادب  رشتۀدر  بارکس  و  از   فارسی  یّاتزبان 
 . کرده بوددریافت   دانشگاه تهران

عطفی در روابط    ۀنقطکه  به شهرت رسید،    1989بعد از سال  بار  اوّلینمولوي در آمریکا  
رغم نظام «یک و این امر به  ،کهتر اینمهم   .رودشمار می به  سیاسی و فرهنگی ایران و آمریکا

ادبیّ   شگفت.  ، روي دادگرفتاصطالح اصلی را میهاي به نکه جانب زبا  ،ات جهاننابرابر» 
 مولوي در غرب که  جالب ایننظم.    شود نهمینثر  شامل  ادبی معموالً    عام  رواجول و  قب  کهآن

خاصّه آمریکا  و  زبانبه  ،در  به  ترجمه  وجود  غیرانگلیسیرغم  . استخبرسازترین    ،هاي 
درهاي  پرسش استبسیاري  شده  مطرح  پدیده  این  برگردانایننخست  .  خصوص  هاي که، 

اشعار   بار نبود کهکه این اوّلینویژه آنبه   اندازه محبوب شده استرو تا این    از چهبارکس  
می ترجمه  انگلیسی  به  آمریکا  در  ترجماوّشد!  مولوي  در به    مولوياشعار    ۀلین  انگلیسی 

به   والدو  آمریکا  سال   1امرسنرالف  سال برمی  1867در  در  دهگردد.  در  اخیر،   هاي ه هاي 
نیز  4، و دیوید مارتین3، دنیل الیبرت 2نویسندگانی مانند رابرت دانکن،  19)80(  و  19)70(

ترجمهبرگردان و  کردهئهاها  عرضه  گذشتهاند.  ی  این  اگر  از  تصوّف   محبوبیّت،  از   ناشی 
و عارف مولوي][صوفی  شاعران  است،    بودنِ  دیگر  و ،  پارسی  مسلکصوفی چرا  به شهرت 

نیازیده  دست  مولوي  این  پرسش ؟  انداعتبار  از  مختلفی  خطور دست  هاي  آدمی  ذهن  به 
، آیا دهدروشنی نشان می فرهنگی او را به  هاي بارکس از مولوي غرابتِکند: آیا برگردانمی

برشواهدي   ذائقۀ  وتصرّف  دخل  دالّ  با  مطابق  مولوي  اشعار  برگردانِ  خوانندگان براي 
 ؟وجود دارد آمریکاي شمالی

هاي انتقادآمیز  هاي بارکس و برخی پاسخپذیرش برگردان   ۀبررسی زمین، بعد از  ادامه  در
آن ترجمبه  شیوة  را  ۀها،  مطالع  ،او  یک  می  موردي،  ۀبراساس  نقد  ترازوي  سپس نهیم.  در 

کنیم. ص می باشد مشخّاو  هاي  برگردان  محبوبیّت که ممکن است بیانگر  را  اي از عواملی  پاره
کارآفرینی   حیث  از  را  موارد  بین  این  ژرف  ناسازگاري  و   داريِسرمایه   قلمروفرهنگی 

 . کنیممی ترسیمهاي معنوي اخیر و ارزش [تجاري]
ت مولوي  محبوبیّ  .برویم مریکامولوي در آ موضوع پذیرشدر ابتدا به سراغ  اجازه دهید  

غالباً   «فراترجمهآن  ارجاع  با  را  و  فرامتنی  عوامل  می به  توضیح  داي»  توضیح    ردهند. 
 

1 Ralph Waldo Emerson 2 Robert Duncan       3 Daniel Liebert 4 David Martin 
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 اي،ویژه هاي  ها و آرمانند که ایدئولوژي نظرقان بر این  محقّعمدة  مولوي»  نام  به    اي«پدیده
آن در صدر  محبوبیّ» تصوّف« ها  و  و  شهرت  به  در  ت  ،  مولوي  کمک    آمریکاجامعۀ  شعر 

است مقبولیّ 1فرالنتو النا  .  کرده  گفت این  «محصول  را  کهن وت  فرهنگی  بین گوي  تري 
، 1976ل  ئدر اوا ،  ). بر همین سیاق202داند (ص  » می انۀ پارسیآمریکا و شعر صوفیات  ادبیّ

بر    پارسیۀ  تأثیر شعر صوفیاناز   2ویتمنوالت    » «درسِ پارسیِدر تحلیل شعر  مسعود فرزان  
پارسیِ»  گیرد که شعر  ، و نتیجه می گویدسخن می   شاعران آمریکائی یگانه «   تمنوی«درسِ 

 3هاي علف برگمصداق شیفتگی ویتمن به تصوّف نیست. صد البّته باید آن را موسیقی درونی  
انگیز کتاب است بلکه قوّت احساس شگفت   تنها تلفیق و تلخیصی از کلّنهکه  پنداشت؛ چرا 

 کند».به خواننده منتقل میرا نیز آرامش و یگانگی 
مرزهاي ، و از  وسعت بخشیمکار را    ۀدامن  بایسته است که  ،ضمن تأیید کار این مفسّران

است  مولويگستردة    حبوبیّتمعلّت    :برویمفراتر  تصوّف   جامعۀ  روشن  با « آمریکا    زیرا 
حلقه شیفتگی  شرقی» «معنویّ   مختلف  اشکال   ووار  هاي  سب  ت  استر  مهر  (فرالنتو، ص    » ر 

تعالی202 از  ادبی  مکاتب  تا   4گرایان).  از آن،  5» عصر جدید« گرفته  ترجمهپیش  هاي  که 
روشنايِ به  برسد  بارکس  آمریکا    ، نشر  جامعۀ  داشت.  در  آمریکا    ،کهاین  طُرفه وجود  در 

هاي معنوي و مترجمان اشعار شرقی وجود دارد. امرسن، که در سال بین جنبشارتباط دائمی  
مولوياوّ  1867 اشعار  از  ترجمه  ترجمه  ،کاآمریدر    انگلیسیبه    لین  براساس  آلمانی را  هاي 

تعالی مکتب  اعضاي  از  خود  داد،  بودانجام  بابا نیز  بارکس    .گرایان  مریدان  از  را    خود 
میالدّمحی است  ،  رو  ینا   زا   دانست.ین  محتمل  برگردانکامالً  تاحدّکه  بارکس  از هاي  ي 

، اگرچه عناصر معنوي مهم همه  . با اینبرده باشد  عالئق موجود به اشکال مختلف عرفان بهره
 . ت نیستمعلول این علّتنها  ت مولوي ظاهرًامحبوبیّامّا است، 

عد دیگري بُ  شعر مولوي از حیث آموزش و سرگرمی و سبک شاعرانهمحبوبیّت  بررسی  
شعر مولوي را   آفرینِ ت عواملِ نوآورانه و محبوبیّ. جاوید مجددي  هاي ادبی استاز پژوهش

م شخص صورت دوّشعر مولوي خوانندگان را مستقیماً و ندرتاً به)  1:  گونه برشمرده استاین
می نکته در  )2کند، خطاب  آموختنِ  مخاطب  صددِ  به  روزمره   )3  است،اي  خیال  صور  از 
می  و  استفاده  است)  4کند،  همخوشبینانه  آن  سنّ   ،  دست  یتدر  بر  که   بودنایافتنی نشعري 
محبوبیّتأکید می بارکس  متنی،  «تازگی خیال کند. سواي عناصر  به  را  مولوي  انگیز ت شعر 

 
1 Elena Furlanetto         2 Walt Whitman      3 Leaves of Grass        4 Transcendentalists 
2  
3  
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5 New Age 



 89/////  هاي کلمن بارکس از مولوي در آمریکاترجمه  

«شوخ آورحیرت  به»،  و  او  ،طبعی»  قرائت  مطابق  دینی   فرارويِ  ،آنچه  مرزهاي  از  مولوي 
 . دهدپیوند می ،ت امروز» آناست، یعنی «عنصر قدرتمندي در محبوبیّ

که مثالً، وقتی   .هاي تجربی است تا داده  عام و شخصینظرات  اساس  چنین تحلیلی بر البّته،  
 » میسالکیاز  خواسته  آمریکا  در  دهد،  »  توضیح  را  پدیده  این  که  از  شود  ادّعا  این  اثباتِ 

داده  از چه اي است،  کننده ت عامل تعیین اگر معنویّ  وانگهی،  .دشوار استهاي مرتبط  طریقِ 
که   شاعر صوفی روست  دیگري  هیچ  پارسی  این  مسلک  محبوبیّبه  از  نیازیده پایه  دست  ت 

محبوبیّاست باب  در  بحث  ضمناً  بر؟  مولوي  چندان هاي  ویژگی  پایۀ  ت  او  اشعار  سبکی 
وجود دارد که در بازار ادبی آمریکا نیز    يبسیار  پسندِهاي عامهته سبک نیست. البّکننده  قانع 

نظر معنوي یا زیبائی سبکی توجیهات معقولی به  ۀ که، جذبدر دسترس است. کوتاه سخن این
بررسی  ترجمه  را از حیثِ  . شاید بهتر آن باشد که چنین توضیحاتی  ستکافی نیولی  رسد  می
اصلی خود ویژگییمنمائ دارد؛  هاي خاصّ. شعر مولوي در زبان و فرهنگ  اکنون پرسش ی 

که   است  اندازهویژگی این  این  چه  تا  بارکس    ها  برگردان  یافته  در  بدیهی بازتاب  است؟ 
 ، خواه ناخواه، باشد کهترجمۀ آن    ةشیو  بیانگرتواند  شعر مولوي نمی  ویژگی خاصِاست که  

طور که ی با ترجمۀ بارکس دارد زیرا، همانارتباط خاصّنکته  این    .شودهمراه می  تغییراتیبا  
برگردانِ خود در  گرفته است. بارکس  شناختی صورت پذیرد، تغییرات صوري و زباناو می

 » اثري  از  را  مولوي  شعر  که  است  آن  «عامهبه  »  روشنفکرپسندبر  تبدیل محصولی  پسند» 
که   معناست  بدان  این  جدیدترجمۀ  کند.  محصول  از  جزئی  باید  را  فرهنگ   ،جدید  یعنی 

روشنفکرپسند فرهنگ  نشانگر    صرفاً  » شدهبه دیگر سخن، نسخۀ «ترجمه  .دانست  ،پسندعامه
که قواعد خاص خود   است  جدید  يجدید در بافتار  ينیست، بلکه موجود  فروش باالارقام  با  

دارد، ارج و اعتبار  ارزش معنوي و فلسفی    دلیلِبه   ،به زبان اصلی  ،را دارد. اگر اشعار مولوي
 .ت نداردپسند به همان دالیل محبوبیّعامه مولويِ

شناس ایرانی، است. حسن الهوتی، مولويهاي بارکس متعلّق به  بیشترین نقدها از ترجمه
عامهترجمه  خالقانِاز  الهوتی   مولويهاي  عامه  پسند  تحقیرآمیز  لفظ  میان با  از  «که  جویان 

داند شیادانی می « را    آنان  او همچنین  . گویدسخن می  ها کلمن بارکس پرکارترین است»،آن
ناصواب خود از کالم موالنا، نام او را در    هايِانتشار برداشتکه چند سال است با چاپ و  

به عوام غرب،  اسباب  آمریکا،  در  و خصوص  ادبی  تجارت  نیرنگ  سراسر  دستمایۀ  و  فریبی 
اصل فارسی، و ی او به  اعتنائبیاو به بارکس  نقدِ عمدة    اند».دکانداري روحانی خود قرار داده

فرهنگی  ئآشنا با  اندك  میاست  ی  ترجمه  آن  از  خواهکندکه  فارسی، ادبیّ  ،  کالسیک  ات 
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ي که کند تا حدّبارکس شعر مولوي را آمریکائی می  ،گفتۀ اوبه   .باشد  تصوّف  خواه  اسالم،
اصلی فرهنگ  از  نشانی  نمی  اسالمی]  ـ  [ایرانی  هیچ  اینباقی  بدتر  را  ماند،  مولوي  او  که 

دیدِ  کند.  می هم  تجاري   برگردان از  بارکس  الهوتی  مضمون  بههاي  و  سبک  هیچ لحاظ 
 :شباهتی به شعر مولوي ندارد

 
  .سازدها مجسم می آمریکائی از موالنايِ ایرانی ما در ذهن آن  ايچهره. . .    کلمن بارکس

آمریکائی بیشتر سازگاري دارد تا با معارف اسالمی و فرهنگ    قید و بند و با فرهنگ بی 
موالنا و نام  آوزاة  الدّین، و هرچند که موجب افزونی فراوان شهرت  ایرانی. موالنا جالل

بوي عرفان اسالمی و ایرانی ندارد انگار وایران در غرب شده است با کمال تأسف، رنگ
بوده، در همین اواخر قرن بیستم در دل نیویورك به دنیا آمده، و در    که موالنا آمریکائی 

 س و دکتر چوپرا و امثالهم تربیت شده است. مکتب دکتر بارک
 

 ،یانه از شعر مولويا تفسیري مادیگر  دادنِدستبه  هاي بارکسترجمهاز  انتقاد عمدة دیگر  
سرودِ  این  فروکاستنِ    ومعنوي در شعر مولوي    عناصر عشقِداشتِ خوانشی شهوانی از  عرضه

تن به  آسمانی   غیرمستقیم این  دلیلِ  .  است  کامانهشعري  است. ترجمهبودنِ  کژخوانی  او  هاي 
، روحانیبه عشق    تواندمی   در روایت بارکس عشق جسمانی«براي نمونه  که  بدتر از همه این

اولیاء  شیفتگیکه همان   بازتابِ جاي  شود بارکس بهمنتهی  اهللا است،  به خداوند، پیامبران و 
که   کندوانمود میو  تحریف  آن را    ،آمده  در مثنويکه  چنان آن  ،غیرجنسی «عشق» مفهوم  

و از مراتبِ سلوك    یکی  ویژه کامیابی جنسی،ل نفسانی، بهطریق تصوّف، برآوردن امیادر  
. شودخالصه نمی موارد    به اینبارکس  از  انتقاد  وانگهی،  ».  به عشق الهی است!تقرّب  اسبابِ  
عارف آزاده را از خاستگاه تاریخی و مضامین عرفانی آن  «   نژاد بارکسپارسی ایرج  به باورِ  

نیز فرخزاد  ». فرزانه  دهدکند و آن را با فرهنگ دنیاي معاصر تطبیق میاجتماعی او جدا می
آورد، که بیشتر تصویري خاص از موالنا فراهم می«   بارکس  هايکه گزیده بر این نظر است  

 . » کننده است تا عرفانی و معنويسرگرم 
و خواسته شد که ا   اي رادیوئی از. وقتی در مصاحبهنقدها پاسخ گفته استبه این  بارکس  

نقدِ   لوبه  فرهنگجداکردنِ  دربارة   1سئیفرانکلین  از  اثر)  (زمینۀ  مولوي  خلقِ   تاریخی 
  : گفت  چنینپاسخ دهد، خودش، 

 
1 Franklin D. Lewis 
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می  اندکی  فکر  فرانکلین  که  است  الزم  دهدکنم  خرج  به  اینانعطاف   او که  موهبت    . 
برگزیده قوم  یهودیان  بود،  پیامبر  و  اندآخرین  براي  یا  ،  است،  پسر خداوند  تنها  عیسی 

بیشتر دغدغ اندخطرناك  زمین  ة کر  ی سالمت من  دا  ۀ.  را  زمین  اینرسالمتی کرة  تا  که م 
  . مولوي را در قرن هفتم هجري قرار دهم

محبوبیّت  بیانگر عوامل بین که  بدیهی استکه، است. اوّل این  نظرمددو موضوع در اینجا 
عوامل  مولوي به    و  وناظر  بارکسگله   انتقاد  از  دارد  مندي  وجود  محبوبیّتضادي  شعر .  ت 

ترجم از  او    ۀمولوي  برخی  جدا  اشعار  که  است  درست  محبوبیّمفسّاز  نیست.  اشعار ران  ت 
بُ به  را  آن  مولوي  معنوي  دستعد  به  اسالم  و  از  معتدل  تصویري  میدادنِ  امّا   ،دهندنسبت 

در ترجمۀ بارکس    وف و اسالم ارتباط بین شاعر و تصّ  شمارياز منتقدان بر کوچک  ايپاره
نهاده تضاد  اند انگشت  این  شاید  (مثالً معلولِ  .  معنویت  درجات  به  مربوط  مختلف  توقعات 

این  يها گرا) در برگردانر کمینهبرابگرا در  ینه شبی باشد. دوّم  بارکس بارکس  که، منتقدان 
ی از بر تفسیر خاصّ و  ؛  گیرندنظر میقدسی در  و   رفیع  یجایگاه  ، براي مولوي،پیشاز  ی  گوئ

این نظریه، رابطۀ بین ترجمه و مخاطبانمی  پافشاريشعر مولوي   از دو حالت    کنند. مطابق 
و مثبت) یا شاعر به دي  صعوکوشد شاعر را درك کند (حرکتی  : یا مخاطب میخارج نیست

می  تنزل  مخاطب  (حرکتی  خاطر  مینزولی  یابد  اختصار  به  منفی)،  دهیم کوشیم  و   نشان 
 . گزیندیک از این دو شیوه را برمیبارکس کدام 
 ،هاي بارکسو ترجمه   متن فارسیهاي اندکی بین  ، ظاهراً مقایسهیکلّ انتقادهاي    با وجودِ

بهدست  شده    طور رسمی،کم  نمونه  است.انجام  ترجمتنها  برخوردیم  بدان  به   غزلی  ۀاي که 
عشق در  رابطۀ  وي بیان    .است  ، یعنی الهوتیبارکس   نا گیرترین منتقدسخت   دستِ یکی از

الفاظِ جنسی،  غزل الهی   . این بیتی از غزل  داندنادرست و تأثیر آن را مضحک میرا  به مددِ 
است:   ابر  « موردبحث  ماه  ز  بگویدت  واشودهرکه  گره  /چگونه  قبابازگشا،  بند  که   گره، 

است:    ۀترجم  همچنین». چنین  می« بارکس  نقل  را  کهن  شاعري  ایماژ  کسی  کند/ وقتی 
بند قبایت را باز کن/ بدین    ،گرهکم، گرهشود،/ کممیجدا  از ماه  تدریج  بهابرها که    ةدربار
این بیت «شباهت اندکی» با  . الهوتی ضمن تصدیق این امر که برگردان بارکس از  » روش

که در حضور    داندمی   تصویري از معشوقرا نشانۀ    » گشودن  قبابند  « دارد،    آن   اصل فارسی
امّا عبارت مولوي مانند سایر  عاشق برهنه می غزل، معنائی صوفیانه دارد، و باید   الفاظِشود. 

فهم کرد، درحالی ادبی آن  سنّت  بافتار  در  را  جنسی   يایماژر  بیانگبارکس    ۀترجمکه  آن 
اسالمی  است و  ایرانی  فرهنگ  با  نداردسنخیّ   که  برگردانِت  بنابراین،   .   » تحریف بارکس 
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به است  مولوي  عبارات  و  الفاظ  ایحدّيکامل  باژگونکه  صوفیانه  و  شاعرانه  و ماژهاي   ،
ایرانی حذف و دخالت فرهنگ آمریکائی آشکار است بار آنجااز  .» فرهنگ  از  بارکس  که 

نبود الفاظ آگاه  این  یا آنهمعنائی  ایماژهاي مربوط را حذف  ایماژهاي ساختگی ،  ها را «با 
 . ه استخودش» جایگزین کرد

اینجا    در  تفسیر  میاشاره    انگیزبرتأمّل  یمطلببه  الهوتی  هنگام  باید  ۀصوفیانشعر  کند:   ،
، داندمی  درست یا نادرسترا  تفاسیر  وي  که  آنجااز گرفت. امّا  بافتاري آن را نیز درنظر  ۀشبک
، به بیراهه نرفته است  برگردان بارکس  منظر،  . از این نگریمها میبدان  از حیث کفایتتنها  

اگر بیت .  نظر برسدشده» بهاز منظر صوفیانه ممکن است «تحریف  ، به تعبیر الهوتی،اگرچه
را ( غزل  تمام  عقاید صوفیانهیا  از  مستقل  ربی  ،بخوانیم  )  دارد کههاي  مایهنگشک   جنسی 

شاعرانهصریح تواند  نمی یا  این    ترتر  محواز  با  دقیقاً  ابر و آشکارشباشد:  سپید،  دشدن  ماه  ن 
معشوق   بدنِفتد  ا فرومیقباي  شود  او  تا  به نمایان  زیبا.  کلمه،  دقیق  بدن  ئمعناي  عریانِ ی 
زیبا به  ماه  ئمعشوق  پیشِمانند  ی  از  است، که  می  شده  پدیدار  بعديابر  ابیات  در   که  شود. 

خوانشِ هستیم  عشاق محزون  آوردنِ]    بر  رشاهدِ [سکند و  از معشوق تقاضاي بوسه میعاشق  
نیست از ذهن  نه  .جنسی دور  یا  بوده  این دست  از  تفاسیري  ابیات  این  از   چه قصد مولوي 

ابیات  بی این  از آن  ،شهوت استدهندة  کم نشانوبیشربط است؛  بارکس  در ها  و برداشت 
، و آن نهدمیبارکس در پایان بیت عالمت سؤال    چهاگر  . گذشته از این،است  مشروع ظاهر،  

به  او    امّا  کشدبَرمیگو  وگفت  را  باب    گویايِبرگردان  مردي در  است که در آن  داستانی 
قباي   زنگشودن  می  یک  «ایناظهارنظر  گفتن  با  زن  و  به  کند،  پاسخ  جوري»  او  پیشنهاد 

به ماهیت جنسی  سخنِ به .  دهدمی او  با ژستی جنسی،  اظهاردیگر،  حضور در    نشدعریاننظر 
لحاظ به  معاصر «   فضاي آمریکايبه  این شیوه، متن را  [کاربستِ]  دهد.  مرد، پاسخ می  یک

 . 1دهد پیوند می جنسی آزاد» 
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