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ها به روايت، پيوستگي ابيات آنبررسي و نقد شروح مثنوي با تكيه بر توجه 

  و متن مثنوي

  * ) پژوهشي–علمي ( 

  
 

  دكتر حسين آقاحسيني

  ات فارسي دانشگاه اصفهان ادبياستاد گروه زبان و

  اميد ذاكري كيش

ات فارسي دانشگاه اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبي  

  
  چكيده

از . بي ترديد، مثنوي معنوي مولوي، حماسة بزرگ عرفاني به زبان فارسي اسـت       

همان قرون نخستين پس از مولوي، همواره در پي شرح رموز و غوامض مثنوي              

با توجه به مشرب فكري خاص و ديدگاه خاصي به شرح آن        اند و هر يك       برآمده

هاي ماورايي خود را از طريق روايت، با مخاطب در          مولوي انديشه . اند  پرداخته

هاي اشعار موالنا بايد بـه عنـصر    براي گشودن پيچيدگي،بنابراين  ؛گذارد  ميان مي 

ه پيوسـتگ              ه فراواني كرد تـا متوجـي مطالـب   روايت و جنبة داستاني مثنوي توج

نگارندگان در اين مقاله، نخست اين      . مثنوي و فضاي فكري و روحي مولوي شد       

  رسانند كه عنصر روايت در مثنوي اهميت فراواني دارد وله را به اثبات ميئمس
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 توجه به پيوستگي ابيات در بافت روايت، در فهم و شرح مثنوي بـسيار ضـروري                

وار بلنـد فـرض       ه مثابه يك داستان دايره     شارحاني كه مثنوي را ب     ،است؛ بنابراين 

وار حفظ     پيوسته خود را در اين طرح دايره       ،اند و براي درك غوامض آن     كرده

تـر از آن    انـد، موفـق   اند و براي شرح آن از خـود مثنـوي كمـك گرفتـه             كرده

ها را به صـورت جداگانـه شـرح         شارحاني هستند كه تك تك ابيات و يا حكايت        

  .گيردبه اين ديدگاه، شروح مثنوي مورد نقد و بررسي قرار ميبا توجه . اندكرده

شروح مثنوي، روايت، تداعي معاني، روايت چندآوا، سير : هاي كليدي واژه

  .خطي داستان

  مقدمه-1

به همين خاطر همواره در پي . متون نظم و نثر عرفاني اغلب داراي ابهام خاصي است
-ن ابهام در متون عرفاني مهم مثل مثنوي، به نظر مياي. اندشرح و تأويل اين متون بر آمده

. يا و شطح به وجود آمده استؤرسد، تحت تأثير تجربة گوينده از عوالم مكاشفه، واقعه، ر
هاي  عارف با توجه به تجربة مقامات و حال. اين نوع ابهام معموالً غير ارادي است

بينيم  مان ظاهربين آن را ميكند كه واقعيت آن چيزي نيست كه با چش گوناگون، حس مي
 ، آن است كه در حالت مكاشفه به وي دست داده است؛ از اين رو،»واقعيت برتر«بلكه 

كند تجربياتي كه در اين حالت ماوراي حسي به او دست داده، به مخاطبان خود  سعي مي
  . منتقل نمايد

ن ابتداي مثنوي،  از هما،هاي مثنوي بوده است؛ بنابراين مولوي خود هم متوجه ابهام
باشد تا محرم » بي هوش«خواهد كه  كند و از او مي جلب مي» سرّ قصه«توجه مخاطب را به 

سازد  كه ابهام مثنوي را هويدا ميدر متن كتاب هم ابياتي دارد كه ضمن اين. مثنوي گردد
  :توان آن را راهكاري براي شارحان مثنوي دانست مي

  و ز گفت خواب بويي كي بري؟ت    تا به گفت و گوي بيداري دري
  )572ب/1مثنوي، د(

موالنا گويي اين بيت را خطاب به شارحان مثنوي كه در عالم بيداري و حس به دنبال 
خواهد كه جهت فهم و درك  ها ميآنشود و از  تأويالت پيچيده و دشوارند، متذكر مي

فهم . رار بگيرندق) هم رقود(داشته باشند و در صف » گفت خواب«مثنوي، سعي در فهم 
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هم تنها از طريق مأنوس شدن با اشعار او و سعي در درك تجربة فرا حسي » گفت خواب«
  .شود هاي مثنوي حاصل مي ها و داستان او در هنگام سرودن حكايت

در قسمت اول مباني نظري مطرح :شود  به دو قسمت تقسيم مي، به طور كلي،اين مقاله
 مباني مستدلمك نظريات استادان مثنوي شناس، اين شود و ضمن بحث و تحليل، با ك مي
بخش دوم، تبيين مباني مطرح شده در قسمت اول و نقد شروح مثنوي بر اساس . گردد مي

  .آنهاست
  
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-1

مثنوي شيخي كند و مرشد ،بعد از ما «: در رسالة سپهساالر از قول مولوي آمده است
اما تا جان «: گويد  صاحب رساله در ادامه مي.»ق ايشان باشدطالبان گردد و سايق و ساب

 بوي نبرد و هر – عظم اهللا ذكره - از مثنوي موالنا ،آدمي از همه مجرّد نشود و موحد نگردد
و اين همان ) 61 :1387سپهساالر،(» . ثنوي گردد نه مثنوي،كس كه به عقل خود باز سنجد

باشند تا » بي هوش«خواهد تا   از خوانندگان مينكته اي است كه مولوي در اوايل مثنوي
از اين رو، با توجه به شهرت روزافزون مثنوي . را در حديث ديگران دريابند» سرّ دلبران«

له كه چگونه ئ و همچنين اهميت آن در فهم متون عرفاني فارسي، اين مس مولوي در جهان
  . يار ضروري استبايد مثنوي را خواند و چگونه بايد آن را شرح داد، بس

  
   ئلهبيان مس -1-2

براي نيل به اين ،   معرف مولوي، مثنوي را جهت تعليم مريدان سروده استاز آنجا كه
 از اين رو، مخاطب در مثنوي ؛كندهدف، از همان ابتدا از قصه و حكايت استفاده مي

راوان مولوي و  اما عوامل متعددي از قبيل دانش ف همواره با قصه و روايت سرو كار دارد
از اين . ريزدهاي متنوع به هم ميعواطف سرشار وي، سير خّطي روايت را از طريق تداعي

ها در  آشنايي با روايت مثنوي و توانايي فهم پيوستگي ابيات و قصه كهرسدرو به نظر مي
در اين مقاله، شروح مثنوي از اين . آن، راز ورود به جهان متن مثنوي و درك آن است

  .گيردظر مورد نقد و بررسي قرار ميمن
  



4 34                         شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                         

  پيشينة تحقيق -1-3
  . زرين كوب همواره در آثار خود، به اهميت روايت در مثنوي اشاره داشته است

كتاب نردبان شكسته نيز شرح توصيفي دفتر . له استئهايي از سرّ ني در تبيين اين مسبخش
زرين كوب همواره به تداعي . استاول و دوم مثنوي است كه در آن به روايت توجه شده 

  .كندراوي آن اشاره مي» سيالن ذهن«هاي مثنوي و ويژگي مداري داستان
. گري نشان داده است هنر مولوي را در روايت،»در ساية آفتاب«پورنامداريان در كتاب 

 چند حكايت مشترك در متون عرفاني متفاوت، اهميت توجه به روايت را در ةوي با مقايس
كتاب مهم ديگري كه به اهميت روايت در آن تأكيد شده است، . نوي يادآور شده استمث
نوريان نيز در . اثر حميد رضا توّكلي است» هاي دريا؛ بوطيقاي روايت در مثنوياز اشارت«

دهد كه پيوستگي ابيات در فهم مثنوي،  نشان مي،»هر كسي از ظنّ خود شد يار من«مقالة 
  . داهميت فراواني دار

در زمينة نقد شروح مثنوي از ديدگاه توجه به روايت و پيوستگي ابيات، اثر مستقلي 
، ضمن معرفي »معرفي و نقد و تحليل شروح مثنوي«شجري در كتاب . نوشته نشده است

وي در بيان . پردازدهاي آنها به بحث و تحليل و نقد ميبرخي شروح، دربارة ويژگي
، به اهميت روايت و پيوستگي )50- 52 :1386شجري،:رك(هاي يك شرح مطلوب ويژگي

 به ،هاي خود بر مثنويگولپينارلي و نيكلسون در مقدمة شرح. اي نكرده استابيات اشاره
  .كننداهميت روايت و پيوستگي ابيات مثنوي، تأكيد مي

  
  بحث -2

   مباني نظري-2-1

تارگرايي توجه جدي به ساختار يك اثر براي تحليل آن، در مكتب ساخ
)Structuralism (اين ديدگاه، بيشتر فضاهاي نقد ادبي قرن بيستم را به . ظهور يافت

 قصه توجه فراواني نشان هاي خودشان به ساختارگرايان در تحليل. خود اختصاص داده بود
. شكل گرفت) Narratology(دانش روايت شناسي از درون اين نظريه،،بنابرايندادند؛

خستين بار تودوروف در زبان فرانسه به كار برد اما تحليل يك متن بر اين اصطالح را ن
. اساس اين شيوه نخستين بار پراپ، در ريخت شناسي قصه هاي پريان اجرا كرده است
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هاي مختلف تركيب اين  دغدغة اصلي روايت شناسي، شناسايي عناصر ساختاري و حالت«
داد، (» .ل انواع گفتمان در روايت استعناصر در روايت، شگردهاي متكرّر روايت و تحلي

1387: 254(  
آشكارا به ساختار صوري  «، روي آوري به متن از ديدگاه روايت شناسي،از سوي ديگر

  )38  :1389 توّكلي، (» .و كلّيت متن و پيوستگي و تناسب اجزاي متن با يكديگر توجه دارد

نتايج بسيار مفيدي خواهد بررسي مثنوي مولوي از ديدگاه روايت شناسي، به يقين 
شارحان مثنوي غالباً . داشت و بسياري از رازهاي مثنوي از اين طريق گشوده خواهد شد

اند در حالي كه اگر مثنوي را با ديد كل  ابيات را جدا از بافت داستاني آن در نظر گرفته
كليت قصه و نگر بنگريم، حتي ابياتي كه راوي به يكباره به آن گريز زده است، غالباً با 

بنابراين دريافت مثنوي بدون . صحنه خاصي كه گريز در آن نمايان شده، پيوندهايي دارند
   )334 :همان:ك.ر(.التفات به بافت روايت و رفتار روايي راوي، ناممكن است 

  
   زمينة بحث-2-2

عادت آشناي ذهن مخاطبان ادبيات كالسيك فارسي اين گونه است كه يك اثر ادبي، 
ها و يادكرد  و ذكر باب) ص( با ستايش خداوند و حضرت محمد ،هاي تعليمي  مثنويبويژه

كنند كه در  ها همواره خود را آماده ميآن. آغاز شود...هدف شاعر از سرودن اثر ادبي و 
 قصة اصلي ، اثر، با جهان بيني شاعر، ممدوح، دين و آيين او آشنا شوند و پس از آنةمقدم

اما اين مخاطبان در مواجهه با مثنوي موالنا، شيوة معتاد يك مثنوي تعليمي   را از سر بگيرند
 چه از –اگر به مثنوي. را مالحظه نخواهند كرد و با متني ديگرگونه مواجه خواهند شد

 به دّقت توجه شود، اين امر واضح –لحاظ ساختار صوري و چه از لحاظ ساختار محتوايي 
از . اظ با ساير كتب و آثار ادبي تفاوت بنيادين داردخواهد شد كه مثنوي از هر دو لح

 اين ويژگي در ولحاظ صوري، ساختار مثنوي يك ساختار و طرح منحصر به فرد است 
چنانكه معروف است اين . شود  در هيچ كتابي ديده نمي– بجز در قرآن مجيد –متون سابق 

ا پس از اينكه در جواب موالن. رسد شود و يكباره به انجام مي كتاب يكباره آغاز مي
الدين براي سرودن يك اثر كه مريدان را مفيد باشد، هجده بيت نخست را  درخواست حسام

سرايد؛ از  دهد، بقية مثنوي را در تطويل اين هجده بيت، به صورت ارتجالي مي به وي مي
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ز هر خواننده ا. ندارداي  هيچ طرح و ساختار از پيش تعيين شده براي مثنوي  او،اين رو
مثنوي داراي طرحي ،بنابراين ؛ پاياني باشدةتواند نقط  همان جا مي،جاي مثنوي شروع كند

از منظر محتوا نيز خوانندة . توان در نظر گرفت وار است كه براي آن اول و آخر نمي دايره
اطالعات  مثنوي با موضوعات گوناگون و متنوعي مواجه خواهد شد كه برخاسته از

هاي در هم تنيده، بدون نظم و ترتيب خاصي، ن اطالعات در مطاوي قصهاي. گوناگون است
 اهميت دو ،با توجه به اين مطالب. شود همواره در پيش چشم مخاطب، ظاهر و پنهان مي

 مثنوي روايت بلندي است كه .راوي)2.روايت)1: شود لة مهم در مثنوي آشكار ميئمس
  وي براي بيان افكار و .  در آورده استهاي ذهن راوي را به نمايش رفتار و ويژگي

موالنا در ابتداي .  ذهنش، قصه و روايت را انتخاب كرده استهاي الية ناخودآگاهانديشه
 رازها و ،كند كه به قصه توجه داشته باشد تا بتواند از طريق آن مثنوي، به خواننده توصيه مي

گوي ماهري است و النا بي شك قصه مو.رمزهاي مربوط به خود مولوي و مثنوي را دريابد
 حسين ، و جدش، بهاء ولد،به زعم زرين كوب، اين كه خود وي و همچنين پدرش

اند، اين مهارت در قصه پردازي را در نزد   نيز همگي اهل وعظ و تذكير بوده،خطيبي
بي گمان رمز فهم و  )41 :1382زرين كوب، (.دهد  موالنا، جنبة يك حرفة موروثي مي

. ها بستگي دارد ك مثنوي و هنر شرح آن به فهم دقيق قصه، شكل و ساخت داستاندر
ساختار صوري مثنوي، قصه و روايت است و مخاطب از همان آغاز به سرعت به اين نكته 

از همان آغاز مثنوي كه حكايت جدايي در شكايت ني «: نويسد زرين كوب مي. برد پي مي
شود، انسان احساس  ادشاه و كنيزك نقد حال ما خوانده ميآيد و سپس داستان پ به بيان مي

كند كه گويندة  وي در ادامه تأكيد مي» ؛كند در مثنوي با دنياي قصه سروكار دارد مي
بي گمان بخشي از كژ ) 41  :1368زرين كوب، (.هاست مثنوي بيش از هر چيز شاعر قصه

ايت شناختي است ها، ناشي از غفلت و بي بهرگي از چشم انداز رو فهمي
 مطالعة روايت شناختي مثنوي براي درك غناي محتواي ، بنابراين،)42: 1389توّكلي،:رك(

  .يابد كتاب كه در ساختار به ظاهر پريشان فراهم آمده است، بسيار اهميت مي
 چنان كه گفتيم، خوانندة مثنوي هنگام خواندن آن، در اولين گام متوجه روايت خواهد 

با اين . كردندهاي خود از قالب مثنوي استفاده ميطور كلي براي تعليم انديشهعرفا به . شد
 اما اگر مخاطب  است...  مثنوي نيز به سان حديقه و الهي نامه و ،رويكرد اگر نگاه كنيم
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تر به مثنوي نگاه كند و با نگاهي تطبيقي روايت مثنوي موالنا را با ساير  اندكي ژرف
. ، بي گمان با روايتي غريب و ديگرگونه مواجه خواهد شدهاي عرفاني بسنجد مثنوي

  مشخص استةهاي قديمي و كتب تعليمي، بيانگر يك نكت معموالً قصه و تمثيل در روايت
 ، يك درون مايه اصلي همواره در روند روايت برجسته است اما در مثنوي، به هر حالو

كند كه از  اي مواجه ميتازهراوي در روايت يك قصه، هر لحظه مخاطب را با موضوع 
فهم يك موضوع نو كه در كنار ديگر ، بنابراين ؛رهگذر تداعي براي او حاصل شده است

شود، بسته به اين است كه مخاطب توانسته  موضوعات متنوع، در روايت مثنوي ديده مي
در بنابراين روايت و راوي . باشد رفتار ذهني راوي را تشخيص دهد و با آن همراه باشد

 روايت را انتخاب ،راوي براي بيان انديشه هاي خود. مثنوي رابطة متقابل و تأثيرگذار دارند
  رود كرده است و روايت هم به طور مستقيم از رفتار ذهن راوي متأثر است و با آن پيش مي

پس فهم مثنوي و پيوند . و اين يكي از داليل اهميت توجه به روايت در فهم مثنوي است
هاي ساختار روايي آن فهميده شود و  شود كه ويژگي  زماني حاصل مي،ا آنواقعي ب
پذير ها امكان هاي ساختار روايي آن هم همواره با تعقيب صحيح زنجيرة تداعي ويژگي

سازد و آشنايي  اين روند، مخاطب واقعي مثنوي را با ذهن سيال آفرينندة آن آشنا مي. است
اين گونه است كه مخاطب مثنوي . سازد  مثنوي خوگر ميبا جهان بيني اين ذهن، او را با

 ،تواند در پشت پريشاني و آشفتگي ظاهري مثنوي، وحدتي را حس كند كه در واقع مي
  .همان غربت انسان از نيستان عالم معناست

راوي . از سوي ديگر، در مثنوي، ما با يك روايت خشك و بي روح مواجه نيستيم
وي در كنار . دهد د و خالقيت خود را نشان ميهمواره در روايت حضور دار

 بنابراين روايت مثنوي ؛شود  غمگين مي،ها شاد و با غمشانآنهاست و با شادي  شخصيت
هاي خود لحظه   راوي مثنوي همگام با روايت، ما را با . يك عرفان نظري صرف نيست

به زمانة مولوي برود و تواند  تر به روايت توجه كند، مي مخاطب اگر عميق. سازد آشنا مي
ها درنگ بيشتري داشته باشد، در واقع  لحظه هاي او را حس كند، حال هر چه در اين لحظه

گمان لذّت او از مثنوي و فهم او از اين هرچه استوارتر به روايت موالنا چنگ زند، بي
از حالي به الوقت است و   ابن،روايت موالنا رفتاري صوفيانه دارد«. كتاب، بيشتر خواهد بود

راوي . ماند گيرد و در يك لحظه فرو نمي هرگز رنگ درنگ نمي. كند حالي گذر مي
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همواره هشيار و چشم به راه است تا اشاره و تأويلي بيابد؛ حتي در يك حكايت نازل و 
  )349   :1389توّكلي،(» .مستهجن

ة توجه به روايت با توجه به اين مقدمه، چند ويژگي مهم در مثنوي است كه تنها در ساي
  :توان پيچيدگي آن را حل كرد و پيوستگي ابيات مي

در اين نوع . هاي چند آوا است هاي مثنوي، روايتهاي برخي قصه  يكي از ويژگي-1
رسد كه نبايد آنها را يا يكي از آنها را به طور  ها، صداهاي مختلفي به گوش مي روايت

 داستان شير و نخجيران، در جريان گفتگوها، در، به طور مثال ؛قطعي صداي مولوي دانست
توجه نكردن به . كند از يكي از طرفين بحث جانبداري كند راوي هيچ گاه سعي نمي

 آخوند ، به طور مثال؛هايي را به وجود آورده است كژ فهمي،روايت چند آوا در مثنوي 
مولوي «پندارد كه  ي م،زاده با توجه به گفتگوهاي اهل سبا با پيامبرانشان در دفتر سوم

ها را براي پنهان كردن عقايدش از خوانندگان عامي سر هم كرده  كافري ست كه اين قصه
پارسي :آخوند زاده به نقل از(» .و تماماً عقايدش مخالف شرع شريف است... است
گاهي اوقات از ،؛ به همين جهت بايد توجه داشت كه راوي در مثنوي )91  :1380نژاد،

 حتي و)134  :1389توكلي،:رك(گويد  بيند و از زبان ديگري سخن مي  ميچشم ديگري
ها را با مشكل  توجه نكردن به روايت، فهم اين قسمت. زند خداوند هم در مثنوي حرف مي

  .مواجه خواهد كرد
.  فراوان مولوي از عنصر گفتگو استةهاي چند آوايي مثنوي، استفاد ديگر از ويژگي

ها  شود كه گاهي در اصل داستان اني براي مولوي، آنجا آشكار مياهميت اين عنصر داست
 مولوي به عمد از آن استفاده  كهرسد گويي وجود ندارد و به نظر مي وهيچ گونه گفت

ها و آواهاي گروه هاي مختلف فكري و   به بيان دغدغه استكرده و از اين طريق خواسته
ها و توصيف  وي به روان شناسي شخصيتدّقت و توجه مول. عقيدتي زمانه خويش بپردازد

احوال دروني آنان به اقتضاي موقعيت و مقام آنان و بخصوص تأثير اين مقام و موقعيت و 
 از نكته هاي قابل توجه داستان پردازي مثنوي ،احوال مختلف به شيوة سخن گفتن آنان

دّقت و توجه به  «است و نمايانگر هنر روايت و اهميت آن در اين كتاب است؛ به طوري كه
ها، شيوة داستان  گوهاي شخصيت واين نكته هاي ظريف در كار داستان گويي، مثل گفت
  )285   :1369پورنامداريان،(» .كند پردازي مولوي را بسيار شبيه به داستان نويسي جديد مي
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يا به » تداعي معاني«دومين ويژگي مهم روايت در مثنوي مولوي، استفاده فراوان از -2
 حاصل رفتار ذهن راوي ،اين ويژگي در مثنوي. است» جرّ جرّار كالم«،ول خود مولويق

هر كسي مثنوي مولوي را .  تداعي معاني است،اساساً عامل پيشروي قصه در مثنوي. است
خواننده كه همواره . يابد ار ميو متن آن را پريشان،مورد مطالعه قرار دهد، در نگاه نخست 

تواند يك قصه را از ابتدا تا انتها به يكباره مطالعه كند  د، هيچ گاه نميبا قصه سروكار دار
اين . شود  مادر مواجه ميةهاي گوناگون در طول يك قص ها و تمثيل بلكه همواره با قصه

آورد، تداعي  ويژگي كه مفهوم يا تصويري، مفهوم و تصوير ديگر را فرا ياد مي
)Association( كه راوي مثنوي، ذهني سرشار از اطالعات قرآني،  از آنجا 1.گويند مي

 افسار ، عنصر تداعي معاني،دارد، با هر موضوعي...هاي عاميانه و كالمي، ادبي، تمثيل
 ابيات مثنوي و خواندن پيوسته و   با تعقيب، از اين رو؛كشد روايت را به سمت و سويي مي

 كل، پيوسته از اين شاخه به آن شود كه راوي داناي متوالي آن، خوانندة آگاه متوجه مي
نكتة قابل . ريزد اي از محتويات درون ذهن خود را هر بار بيرون ميپرد و عصاره شاخه مي

.  ناآگاهانه است،اين تداعي هاهاي مثنوي  در بيشتر قسمتبه نظر مي رسدذكر اين است كه 
يست و اين شود كه مهار داستان در دست مولوي ن ر مثنوي احساس ميد«: از اين رو

هاست كه اندوخته آنها و استعدادها و امكانات ساختاري و معنايي پيدا و ناپيداي  داستان
كشد و  هاي گوناگون از ذهن او بيرون ميهاي سرشار و آگاه و ناآگاه مولوي را به مناسبت

 بخشد و مولوي را به هر جا كه امكانات بالقوه و بالفعلشان رخصتها فعليت ميآنبه 

 خواننده و شارح براي درك حال و هواي واقعي ، از اين رو)268 :همان(» .برد د، ميده مي
مولوي و روايت او، نبايد از تعقيب سيالن ذهن او سر باز زند و همواره بايد خود را در 

  .هاي او قرار دهد مسير تداعي
ماي هاي زود هنگام راجع به ظاهر پريشان ن توجه نداشتن به تداعي معاني و قضاوت

 .هاي فراوان دربارة اين كتاب شريف شده است مثنوي، باعث كژ فهمي
  )227 :1389توّكلي،:رك(

با مشكل مواجه  بدون توجه به روايت  سومين ويژگي مهمي كه تفسير و تحليل آن -3
؛ يافت مي شود، قصه هاي مستهجن مثنوي است كه در دفتر پنجم مثنوي، به وفور مي شود

توجيه . نمايد ها برداشت روحاني و عرفاني مي ا به طرز عجيبي از اين قصهبويژه آنكه موالن
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اين «.  تنها از طريق توجه به ساختار روايت امكان پذير است،آمدن اين تصويرهاي غريب
هاي بي پروا و بهره گيري از زشتي  روي آوري به تمثيلي غريب، به سخنان ناروا و روايت

بينند و نيز نگاه   جهان بيني صوفيان كه عالم را نظام احسن ميبراي بيان زيبايي، دقيقاً با
گيرد؛ بويژه تلقي ساختاري و بوطيقايي را در زيباشناسي صوفيان نشان  هنري آنان پيوند مي

توان به مدد  ها مي ترين سخنان و موقعيت ترين و مستهجن دهد كه در آن چه بسا از زشت مي
  )259 :همان(» . به فضاي ديگر رسيدتأويل و تداعي كيميا كار صوفيانه،

در . شود با عنايت به يك ويژگي ديگر مثنوي نيز آشكار مي،اهميت توجه به روايت -4
 داشت؛ يعني اين كه هاتوان برداشت دوگانه اي از آن مثنوي ابيات يا حكاياتي هست كه مي

 تداعي نمايان  انديشه هاي موالناست كه در اثر،شود كه اين سخنان خواننده مردد مي
حساسيت اين دوگانگي آنجاست كه . شود هاي او ذكر مي شود يا از زبان شخصيت مي

هاي منفي  ست كه از زبان شخصيتا سخنان عرفاني و ژرفي ،گاهي اين ابيات يا حكايات
در داستان ابليس و معاويه، از زبان ابليس ، به طور مثال ؛)338همان،:رك(شود  ذكر مي

  :شود ذكر مي) ص (حديثي از پيامبر
 2گفت پيغمبر كه حق فرموده است          قصد من از خلق احسان بوده است

  ) 2635، ب2 د،مثنوي(
  .توان توجيه كرد ها را تنها از طريق توجه به روايت و رفتار روايي راوي مي اين بيت

 ، پيرو آنيابد و  توجه به روايت در مثنوي اهميت فراواني مي، با توجه به اين مباحث
در شرح و فهم آن بسيار » ساختار صوري و كّليت متن و پيوستگي و تناسب اجزاي متن«

» حديث ديگران«را در » سرّ دلبران«از آنجا كه موالنا قصد دارد از زبان ني، . مهم است
توان مثنوي را روايت بلندي دانست و تجربيات و حاالت روحي و محتواي  روايت كند، مي

 از اين ؛هاي ذهني راوي آن را البه الي ابيات آن جستجو كردل ذهن و دغدغهواقعي و اصي
ما براي كشف خصوصيات ذهني اين راوي، تك تك ابيات مثنوي را در بافت رمان ،رو 

ها براي هم قصه هاي  كنيم كه گاهي هم در اين رمان طوالني، شخصيت اي فرض ميگونه
عوامل متعددي . ها احاطه داردآناناي كل بر  اما همچنان يك راوي د گويند كوتاه مي

هاي  ريزد و اختيار سخن را به سيل تداعي وجود دارد كه سير خطي اين روايت را به هم مي
و محتويات آن را بيرون مي سپارد گيرد،  متعددي كه از ذهن پربار راوي سرچشمه مي
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ي كه عوامل متعددي آن را شويم؛ رود وار مواجه مي با ذهني رودخانه، از اين رو وريزد مي
 ما براي فهم و شرح ، بنابراين؛برد مي» هين چپ و راست«سيال و خروشان كرده است و 

بايد همگام با احساسات، عواطف و ،محتويات اين ذهن كه مطالب موجود مثنوي است 
ه ب. هاي متعدد راوي آن پيش برويم و همواره با جزر و مد درياي مثنوي همراه باشيم تداعي

ها به  ترين انديشه  ابيات به يكديگر پيوسته است و نامتجانسدر اين كتاب،عقيدة شيمل 
 .شوند هاي از هم گسسته به يكديگر بافته مي كمك پيوندهاي واژگاني و رشته داستان

مثنوي «: نويسد به دليل همين پيوستگي ابيات است كه زرين كوب مي )58 شيمل، : رك(
اند تا به نقل  ونه كه بعضي از اديبان عصر ما در تهذيب آن كوشيدهموالنا را هر گاه آن گ

مجرّد حكاياتش منجر شود، مجموعه اي از تعدادي قصه خواهد شد كه به كلي از آنچه 
 با توجه به اهميت )64  :1382زرين كوب،(» . خالي خواهد بود،روح و جوهر مثنوي است

تنها در گرو ،درك بوطيقاي مثنوي «د كه بايد اذعان كر،روايت در فهم فضاي مثنوي 
بدين سان صورت و معني در اين . ورود به فضاي معنوي و تجربه پشت روايت موالنا است

اند و ساختار روايي مثنوي با جهان شناسي حاكم بر آن در   در نهايت همراهي،روايت
  )349   :1389توّكلي،(» .پيوندي تنگاتنگ است

  
  هانآ شروح مثنوي و نقد -2-3

از . چنان كه پيش از اين گفته شد، هنر داستان سرايي مولوي در مثنوي مشهود است
جمله عواملي كه شعر مولوي را در طول قرون تا به امروز زنده و پويا گردانيده، ساخت 

هاي مثنوي  او عادتِ تك معنايي و تك مدلولي را در داستان. شكني موالنا در مثنوي است
 هم چنان كه خود مولوي - از سوي ديگر.  كالم او تأويل پذير است،رو از اين .از بين برد

ها آنخواهد صريحاً به  تواند بيانگر اسراري باشد كه او نمي هاي او مي  داستان–بيان داشته 
هاي مولوي در مثنوي، سخنان ناخودآگاه  ها و حكايت  داستان،اشاره كند؛ پس در واقع

  .ل و تفسير استذهن اوست و از اين جهت قابل تأوي
 از همان زمان ،با توجه به همين داليل و همچنين ساير ابهاماتي كه در مثنوي وجود دارد

  .مولوي، نياز به شرح ابيات مثنوي مطرح بوده است
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  :شارحان مثنوي از آغاز تا جامي  -2-4

 بدين معنا كه گاهي شاگردان حاضر در. اولين شارح مثنوي را بايد خود موالنا ناميد
اي از مشكالت مثنوي را از خود او كردند و پاره درس، از خود وي سؤاالتي مي

 خود مثنوي و ساير آثار مولوي ، از سوي ديگر)386 :1351فروزانفر،:رك (.پرسيدند مي
فهم و درك دقيق فيه مافيه، غزليات شمس . تواند در شرح ابيات مثنوي بسيار مؤثر باشد مي
 بسياري از مطالب و ،عالوه بر اين. كند تر مي  خواننده آسانابيات مثنوي را براي... و 

 فراوان دو مثنوي ةاستفاد.  با مثنوي اشتراك معنايي دارد،هاي ساير آثار مولوي داستان
اي بر  از آثار مولوي در شرح مثنوي، دليل قانع كننده،شناس بزرگ، نيكلسون و فروزانفر

  .اين مدعاست
 رسالة فريدون سپهساالر و مناقب العارفين افالكي است كه ،اولين آثار دربارة موالنا

ها در جهت شرح و تفسير مشكالت  اولين تالش. پردازد ها بيشتر به ذكر احوال مولوي ميينا
اما نفوذ و شهرت واقعي اشعار . نسبت داد، فرزند مولوي ،مثنوي را بايد به سلطان ولد

 نخستين شرحي هم كه نوشته شده است، در ،مولوي در ايران در قرن نهم است؛ بنابراين
 شرح منثور او ؛الدين حسين خوارزمي دو شرح به نظم و نثر دارد كمال. اين قرن است

او پيرو مكتب ابن عربي است و به . شود جواهراالسرار نام دارد و فقط سه دفتر را شامل مي
ابيات دشوار مثنوي را وي بسياري از . پردازد شرح ابيات دشوار مثنوي از اين ديدگاه مي

نكتة قابل ذكر اين است ). 132: 1386شجري، : رك (.شرح نكرده و از آن گذشته است
كه خوارزمي در شرح بعضي از ابيات، تابع احساسات خود عمل كرده و سررشتة مطالب را 

هاي داستاني مثنوي و پيوستگي او به جنبه. از روي احساسات خود به درازا كشانده است
  . توجه چنداني نكرده است،هاي آن  و حكايتابيات

 ،الدين محمود شيرازي شرح مثنوي، نظام،شرح ديگري كه از قرن نهم قابل ذكر است 
او هم پيرو مكتب ابن عربي است و از منظر . معروف به شاه داعي إلي اهللا شيرازي است

هر چند شارح كوشيده . انديشه هاي ابن عربي به شرح پاره اي از ابيات مثنوي پرداخته است
 شرح او تفصيل الزم را ندارد و بسياري از مشكالت و ،است تمام مثنوي را شرح كند 

غوامض مثنوي در آن فروگذاري شده است؛ بخصوص دفتر ششم كه تنها در چهارده 
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 .داند نه شرح و تفسير آن  شرح خود را حاشيه اي بر مثنوي مي،خود شاه داعي. صفحه است
  ).82همان،:رك (

شرح شاه داعي از آنجا براي ما اهميت دارد كه وي در شرح خود، با روح و محتواي 
او در حين شرح، هيجانات روحي مولوي و تالطمات احساس و رفتار . مثنوي آشناست

، بارها متذكر شده است »حال او را ربوده است«كرده و با عبارت  ذهن او را درك مي
او متوجه شبكه هاي تداعي مولوي شده است و از اين همچنين ). 22  :1363شيرازي،:رك(

 .ياد كرده است» انتقاالت«هاي ذهن مولوي گاهي اوقات با لفظ  شاخه به آن شاخه پريدن
همه نمايانگر آن است كه شاه داعي با شيوة روايت مثنوي پيش ،اين مطالب ) 187 :همان(

وي قرين بوده و ذكر آن را در شرح  با روح مثنوي و حال و هواي مول،رفته و به تبع آن مي
ها و ابيات  او بيشتر سعي در تفهيم مفهوم حكايتكه رسد  به نظر مي. خود مهم دانسته است

  .هاي آن داشته تا شرح لغات و دشواري
هايي از مثنوي  قسمت) ني نامه( در رساله اي به نام ، در قرن نهم،»موالنا يعقوب چرخي«

ه نخستين كساني است كه متوجه اهميت داستان و روايت در او از جمل. را شرح كرده است
او پس از سخني در باب ديباچه و شرح آن، داستان شاه و كنيزك و . مثنوي شده است

اهميت او در اين . كندداستان دقوقي و داستان شيخ سررزي و موسي و شبان را مطرح مي
 آن ةگي مطالب مثنوي را با ديباچكند رشتة نامريي ابيات مثنوي و پيوست است كه سعي مي

كند كه با دنياي راز آميز ناخودآگاه مولوي  هايي را ذكر مي اتفاقاً او داستان. معرفي كند
: رك(ها است  عجين شده است و تصويري از تصاوير مبهم ذهن مولوي در قالب داستان

  ). به بعد110  1386خليلي،
 عبدالرحمان جامي ،نمايد ح مثنوي ميشخصيت مهم ديگري كه در قرن نهم اقدام به شر

هر چند او فقط دو بيت نخست مثنوي را مد نظر قرار داده است، با توجه به پيروي . است
هاي ابن  انديشه،جامي در شرح خود.  شرح او اهميت فراواني دارد،شارحان بعد از وي

كند  منظوم سعي ميدر شرح . شرح وي به نظم و نثر است. عربي را مد نظر قرار داده است
حال و هواي ، از اين رو ؛با كمك گرفتن از اصطالحات خود مثنوي به تبيين آن بپردازد

بدون شك ... عبدالرحمان جامي«: نويسد زرين كوب مي. كند موالنا را به خواننده منتقل مي
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ي را آورد، آشنايي دارد و سوز آتش هاي ني به بيان مي با شور و حالي كه موالنا در حكايت
  ).31 :1382زرين كوب،(» .دهد، بايد تجربه كرده باشد كه موالنا در بانگ ني نشان مي

  
شروح مثنوي بعد از روي كار آمدن دولت صفوي؛ رواج شرح -2-5

  :نويسي در شبه قاره و عثماني
 با روي كار آمدن دولت صفوي، شرايط سياسي و مذهبي جديد ايجاد ،بعد از جامي

هاي شيعي و مخالفت آنها با صوفيان سنّي مذهب، فعاليت بسياري از ترويج انديشه. شد
 از اين ؛را به خارج از ايران كشاند... مانند چشتيه، نقشبنديه، قادريه و ،گروه هاي متصوفه

 مورد توجه بسياري از ،مانند هندوستان و پاكستان،كشورهاي ناحية شرقي ايران ،رو 
ها به خارج از كشور و مهاجرت بسياري از  ها و گروه رفتن اين فرقه. شاعران قرار گرفت

 از رونق بازار تصوف و به تبع آن شرح ،شاعران و نويسندگان در عصر صفوي به هند
هر چند روند شرح نويسي در . مثنوي در ايران كاست و در ديار هند و سند رونق بخشيد

، )38 : 1386شجري،:رك(دند كر ايران به طور كامل قطع نشد و عده اي به مثنوي توجه مي
  .شود ها شرح قابل ذكري از مثنوي ديده نمي در ايران تا مدت

پرداختند، در سرزمين  عالوه بر هندوستان و نواحي شرقي ايران كه به شرح مثنوي مي
ها با صفويان  قطع رابطة عثماني. عثماني و آسياي صغير نيز شرح مثنوي رواج پيدا كرد

. مندان مولوي، نياز به شرح و ترجمة مثنوي را در آن ديار حس كنند شد كه عالقه باعث مي
در تركيه شارحاني مانند مال احمد رومي، شاهدي دده و سروري به شرح مثنوي پرداخته 

 به تركي نوشت ،شمعي شرحي بر مثنوي، در قرن ده و اوايل قرن يازده ،بعد از آنها. بودند
مثنوي شرح كبير رسوخ الدين اسماعيل انقروي اما نخستين شرح معتبر و جامع و كامل 

زيسته است و همواره خود را از ارادتمندان مولوي  انقروي در قرن دهم و يازدهم مي. است
طلبيده است و به سابقة عنايت موالنا همواره اميدوار بوده است  دانسته و از او همت مي مي

به ابن عربي و ديدگاهش بسيار ارج او همچنين ).  به بعد مقدمه24  :1374 انقروي،: رك(
شرح كبير انقروي كه به زبان . نهاده و شرح خود را بر اساس اين ديدگاه نوشته است مي

تركي نوشته شده، در واقع اولين شرح جامعي است كه بر همة ابيات مثنوي نوشته شده 
دهد؛ از  يشارح از قرآن و حديث و دقايق عرفاني، اطالعات وسيع و جامعي ارائه م. است
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مورد توجه شارحان بعد از خود چه به زبان تركي و چه ،به سبب همين جامعيت ،اين رو 
روش او در شرح اين گونه . هاي ديگر، عربي و فارسي و اروپايي، قرار گرفته است زبان

حتّي ديباچه عربي را هم در شرح مدنظر قرار داده و بعد تك  و است كه او از آغاز مثنوي 
او معموالً ابيات را تك تك ترجمه و شرح كرده . ات مثنوي را شرح كرده استتك ابي

 عالوه بر معاني ظاهري، معاني رمزي و تأويلي و تمثيلي را نيز بيان ،است و در شرح ابيات
حال اگر ). 37 :همان: دربارة روش شرح مثنوي از ديدگاه خود انقروي رك(كند  مي

 كبير انقروي را مورد انتقاد قرار دهيم، بايد گفت كه هر بخواهيم از رويكرد اين مقاله شرح
 در ،جز در شرح هجده بيت نخسته چند شارح آن با مثنوي موالنا مأنوس بوده است ب

او با توجه . ندرت از خود مثنوي و ساير آثار مولوي كمك گرفته استه ها ب ساير قسمت
ي روحاني مثنوي و احوال روحاني گسترده به آراي ابن عربي، خواننده را همواره از فضا

از سوي ديگر، انقروي با جدا كردن ابيات از همديگر، گويي عنصر . سازدموالنا جدا مي
پي بردن به رشتة نامريي كه . مهم روايت و پيوستگي ابيات را در مثنوي ناديده گرفته است

ارد كه با جدا كند، اهميت فراواني د همة ابيات مثنوي را در شش دفتر به هم متصل مي
شود و حال و هواي مثنوي  كردن ابيات، اين رشته خصوصاً نزد خوانندة مبتدي  گسسته مي

واقع مثنوي ،چنين شرحي . شود شود و در نتيجه انس با مثنوي كمتر مي به خوبي منتقل نمي
  .كند  به نثري عقالني و فلسفي تبديل مي،موالنا را كه پر از شور و هيجان است

  :نويسد ر بيان مضرّات تك بيت گرايي در شرح مثنوي مي نوريان د
ها پديد آمده است كه  در ذهن بعضي از خوانندگان شعر فارسي، تصوري در طول سال«

اين تصور را ) خانه(=ظاهراً خود كلمة بيت . هر بيت شعر براي خود معني مستقلي دارد
 كه بايد در آن را ه هاي ديگرته اي است، جدا از خانكند كه هر بيت خانة دربس تقويت مي

هاي حافظ آغاز شده و   اين تصور از ابيات غزل،به احتمال بسيار. گشود و به آن وارد شد
به عنوان يك اصل مسلم ، در سبك هندي ،به همه شعرهاي ديگر تسرّي يافته است و سپس

ل دربارة اين تصور  اگر به فرض محا. پذيرفته شده و طبع همگان به آن عادت كرده است
جريان « در مثنوي موالنا كه به شيوة تداعي آزاد و ،شعرهاي شاعران ديگر هم درست باشد

 ، چون حلقه هاي زنجير،ابيات مثنوي. كند به هيچ وجه صدق نمي، سروده شده » سيال خيال
  ).232 – 233 :1384نوريان،(» .چنان به هم پيوسته است كه گسستن آن ممكن نيست
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 كبير انقروي با در نظر گرفتن قدمت آن، يكي از ارزشمندترين شروح با اين همه، شرح
  .داند ترين شرح شرقي مثنوي مي نيكلسون هم اين شرح را مهم. مثنوي است

 ة نوشت،»مكاشفات رضوي« شرح مثنوي موسوم به ،شرح مهم بعدي كه قابل ذكر است
ح ابيات و نكات  شار،در اين شرح. محمد رضا الهوري در قرن يازدهم در هند است

 بيت را كامل ،حّتي در بيشتر اوقات و مشكل مثنوي را انتخاب و شرح كرده است
شارح در بيشتر جاها پيش از شرح، نقدي كوتاه از داستان مورد نظر بازگو . آورد نمي
دهد  او گاهي معني نادري از بيت ارائه مي. كند كند و مقصد و هدف موالنا را بيان مي مي

  :ح بيتمثالً در شر
  هر كه جز ماهي ز آبش سير شد

  
  دشوانكه بي روزيست، روزش دير 

  
گرفته و اين در بين » شخص غافل كه از قرب حق بي خبر است«ماهي را كنايه از 

،  همچنين گاهي اوقات .)7 دوازده مقدمه و ص – نه :1377الهوري،(شارحان نادر است 
و اسرار مربوط به مولوي را » سر دلبران «،گاهيو نيز . كند ربط ابيات را به همديگر ذكر مي

  :مثالً در ذيل بيت؛ جويد مي» حديث ديگران«در 
  باز ديوانه شدم من اي طبيب

  
  باز سودايي شدم من اي حبيب  

  
» . كشف اسرار قلبيه از حال او دارد،تلميح است به آنكه در اين داستان«: نويسد مي

  :و يا در بيت) 373  :همان(
  دهد سايه نشاني مياز وي ار 

  
  دهد شمس هر دم نور جاني مي  

  
  :نويسد مي

 به مقتضاي شركت اسمي، عنان حضرت مولوي به طرف ،چون ذكر آفتاب آمد«
  ).16  :همان(» .حضرت شمس الحق منعطف شده

كند و   خواننده را از همراه داشتن متن كامل مثنوي بي نياز نمي،اين شرح،با اين همه
از . د به اين شرح بنگر،د و سپس بايستي نخست مثنوي را بخوان،ها  شرح اين گونهةخوانند

 در درجة بهتري نسبت به شروحي كه همة ، اين شرح با توجه به رويكرد اين مقاله،اين نظر
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 خواننده ناچار است،  چونگيرد  قرار مي،اند ابيات مثنوي را به صورت تك بيت شرح داده
  . را بخواندنخست خود ابيات و حكايات مثنوي

 شرح مثنوي ،شرح معروف ديگري كه در قرن دوازدهم در پاكستان تأليف شده است
 ة در مقدم،فروزانفر. است كه خواجه ايوب آن را نگاشته است» اسرار الغيوب«موسوم به 

كند  كند و او را هوشمند و نكته دان معرفي مي  از اين شارح ياد مي،»شرح مثنوي شريف«
شارح همواره نظرات شارحان پيش از خود را ). ح مثنوي شريف، يازدهفروزانفر، شر(

سينه «پردازد كه بيت   به اين بحث مي،وي در همان ني نامه. كشد آورد و به نقد مي مي
 آواهاي كهرسد به نظر مي، از اين رو ؛مقوله مولوي است، »...خواهم شرحه شرحه از فراق

 از كتبي مانند مناقب العارفين هم در شرح خود همچنين. مثنوي و راوي براي او مهم است
برخي حكايت هاي غريبي  ، با استداللي ضعيف،در شرح بعضي از ابياتو جويد  سود مي

 :1377پارسا،: رك(. را تأييد مي كند كه در مناقب العارفين به موالنا نسبت داده شده است
  .استاو شرح خود را مبتني بر انديشه هاي ابن عربي نوشته ). 37

نام دارد كه ولي محمد اكبر آبادي در قرن دوازدهم » االسرار مخزن «،شرح معتبر ديگر
سده هاي يازده و در .  او هر شش دفتر مثنوي را شرح كرده است.در هند نوشته است

 نجيب مايل . است ابن عربي شناسي در شبه قارة هند رواج داشته،دوازده هجري
بين آراي موالنا و ،اكبر آبادي بر اثر چنين شناختي«:سدنوي مي،ضمن بيان اين مطلب،هروي

 به مباحث و ،آثار ابن عربي سرگردان است و در شرح بسياري از ابيات بحث برانگيز مثنوي
ها اهتمام كرده است و داشته و به نقل آنعبارات فصوص الحكم و الفتوحات المكيه مراجعه 

كه نادرستي اين گونه ة ديد عرفاني،ط از اختالط دو گونشرحي ارائه داده است مخلو
» . به نزديك آگاهان متون آشكار است،خاصه مثنوي ،گزارش نويسي بر متون ادبي فارسي 

  ) ج مقدمه:1386اكبر آبادي،(
دانسته و معتقد بوده كه معاني ابيات  خود مي» مرشد حقيقي« موالنا را ،اكبر آبادي

 معتقد است كه ولي محمد ، نجيب مايل هرويشود اما مشكل از طرف مولوي به او القا مي
 راه نبرده است ،ندرته  جز ب،ها در مورد موالنا و مثنوي او و چرايي» چوني«اكبر آبادي  به 

او مخصوصاً شرح . اكبر آبادي نگاه انتقادي به شروح پيش از خود دارد).  د مقدمه :همان(
بسياري از ، برخي از مطالب آن كند و ضمن تأييد محمدرضا الهوري را پيوسته ذكر مي
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اش همان است  معني «:او در شرح مصرع اول نوشته است. كند گفته هاي الهوري را رد مي
 برداشت خود را از تحليل جامي نوشته است ،و سپس» اند كه حضرت مولوي جامي نوشته

. ه است بدون هيچ نقد و نظري، آراي جامي را پذيرفت،او در شرح دو بيت اول) . 7 :همان(
كرده  او سبك و سياق فكري جامي را در شرح خود، اجرا  كهرسد از اين رو به نظر مي

  .است
ها و   اين است كه او معموالً ارتباط حكايت،هاي ممتاز شرح اكبر آبادي از ويژگي

 ،سازد و گاهي با هوشياري تمام ها را با ابيات داستان و حكايت پيشين روشن مي داستان
: رك(دهد   مورد انتقاد قرار مي،اند ها گفته ن ديگر در مورد ارتباط داستان شارحاراآنچه 
كرده است و زماني   او همچنين به روايت مثنوي و سير خطي داستان توجه مي.)19  :همان

 دفتر اول 1564مثالً در ذيل بيت . شود شود، متذكر مي كه سير خطي داستان قطع مي
بيات سرخي، مقوله حضرت مولوي است و انتقال از قول از اين بيت تا آخر ا«: نويسد مي

:  استنوشته» خوش نشين اي قافيه انديش من« همچنين در ذيل بيت  )181 :همان(» .طوطي
 )208 :همان(» .مقولة دلدار است» آن دمي كز وي مسيحا دم نزد«از اينجا تا آن مصرع كه «

ياد كرده » انتقال«ي شده و از آن با لفظ  در مثنو »تداعي معاني«همچنين اكبر آبادي متوجه 
  .است

نوشتة بحر العلوم است كه امروزه با عنوان » فتوحات معنوي «،شرح ديگر قرن دوازدهم
بحرالعلوم از متكّلمان بزرگ حنفي هند . چاپ شده است» شرح عرفاني مثنوي معنوي«

روشن «ح مثنوي، هدف او از شر. اي از قادريه منسوب استاست كه در عرفان به شاخه
كند كه  فروزانفر اشاره مي. بوده است» نمودن اسرار اين كتاب، در پرتو عقايد ابن عربي

 اين دو شرح كه  ازوي.  با شرح ولي محمد اكبرآبادي مطابقت دارد،اكثر مطالب اين شرح
اد اند افكار موالنا را بر عقايد ابن عربي مطابقت دهند، اين گونه انتقشارحان آن كوشيده

 روش او در ) دوازده: 1387فروزانفر، (» .اندغالباً از مقاصد موالنا به دور افتاده«كند كه مي
آورد و ابيات مشكل را انتخاب اي از ابيات را مي دسته،شرح اين گونه است كه نخست

 در هنگام شرح از متون مهم عرفاني، مانند آثار  وپردازدكند و به شرح عرفاني آن ميمي
وي در شرح اغلب متوجه رفع . جويدعربي، رسالة قشيريه و نفحات األنس سود ميابن 

. كندابهام از همان بيتي است كه مد نظر دارد و رابطة آن بيت را با ساير ابيات آشكار نمي
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زند، متذّكر هاي گوناگون موالنا را كه همواره سير خطي داستان را به هم ميوي تداعي
ه، شارح در همان ابتداي مثنوي كه موالنا با يادكرد شمس، آشكارا براي نمون. شودنمي

؛ از اين )24-27  :1384بحرالعلوم،: ك.ر(آورد  ذكري به ميان نمي،كندروايت را رها مي
 فضاي شرح آغشته است با نظريات ابن عربي و از حال و هواي موالنا چندان خبري ،رو

  .نيست
با حكيم و عارف بزرگ قرن ، شرح آن در ايران آغاز دوباره توجه جدي به مثنوي و

كوشد تا مثنوي را از ديدگاه حكمت و  او مي. سيزدهم، حاج مال هادي سبزواري، است
اهميت او در اين .  شرح و تفسير كند،صوص آراء و عقايد صدرالدين شيرازيخب،شريعت 

. ره در ايران انجام داداست كه او پس از تقريباً دو قرن ركود شرح نويسي، اين مهم را دوبا
 كه از نظر خودش  رااي از ابيات و اشعار و لغاتروش شرح او بدين گونه است كه پاره

اي از آنجا كه مفسر، شيعي بوده است، در شرح و تفسير پاره. مشكل بوده، شرح كرده است
 اين  هاياشكال. از ابيات، از دعاهاي معروف مانند دعاي جوشن كبير استفاده كرده است

اي از ابيات شاهد و شماره بيت و همچنين شرح زياد است؛ از جمله ذكر نكردن منبع پاره
شود  اشتباهات و خطاهاي فراوان كه در معني لغات و كنايات و مفاهيم ابيات ديده مي

وي در اصل شرح، فقط لغات و اصطالحات مشكل را ).  به بعد95  :1386شجري،:رك(
 اصل مثنوي را همواره  كهناخودآگاه از خواننده خواسته استآورده است، بدين ترتيب، 

 اهميت داستان ،در اين شرح. در كنار داشته باشد تا به اصل ابيات دسترسي داشته باشد
  .پردازي مثنوي و همچنين روايت آن مورد نظر قرار نگرفته است
فسير به زبان مشهورترين ت. تفسير مثنوي به زبان عربي چندان مورد توجه نبوده است

يوسف ابن احمد مولوي است كه در قرن سيزدهم نوشته شده »المنهج القوي « شرح ،عربي
شارح نخست تمام ابيات مثنوي را به عربي برگردانده و سپس به شرح ابيات پرداخته . است
داند   گونه اي از فاتح األبيات انقروي ميةفروزانفر اين شرح را ترجم. است

  )يزدهس :1387فروزانفر،(
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  :شروح مثنوي در قرن حاضر-2-6

ترين توجهات به مثنوي و شرح و نقد و تفسير آن، در قرن حاضر صورت گرفته  مهم
بدين . بيشتر در ايران، تركيه و برخي كشورهاي غربي بوده است،كانون توجهات . است

ثنوي در در كشورهاي غربي، م. وسيله شروح و آثار بسيار ارزشمندي به وجود آمده است
فردريش روكرت و آن . ه استآلمان و انگلستان و اخيراً در آمريكا مورد توجه قرار گرفت

ها را با مثنوي و آثار   مقدمات آشنايي اروپايي،و ويلسون در انگلستان ماري شيمل در آلمان
 پرفسور رينولد اِلن نيكلسون در ،محققانة  سرآمد هم، و در نهايت مولوي فراهم ساختند

در تركيه .  آثار ارزنده اي دربارة عرفان اسالمي و به خصوص مثنوي فراهم آورد،گلستانان
احمد  اي دربارة مثنوي نوشت ومثنوي شناس مشهور به نام عبدالباقي گولپينارلي اثر ارزنده

  ).629- 717  :1386لوئيس،:براي اطالع بيشتر رك(آتش نيز در اين راه اقداماتي انجام داد 
  

    ي نيكلسونشرح مثنو-

اي كه وي بر شرح خود نوشته و در  توجه به شرح نيكلسون و همچنين توجه به مقدمه
تواند  آن ديدگاه خود را نسبت به شرح نويسي و نقد شروح شرقي مشخص كرده است، مي

فروزانفر دربارة شرح نيكلسون . الگويي براي مثنوي خوانان و شارحان مثنوي باشد
ترين شروح مثنوي است كه بر اصول صحيح انتقادي و با ذكر  ن دقيقبي گما«: نويسد مي

مأخذ و اسناد تدوين شده و براي كشف اسرار و حل رموز مثنوي مرجعي قابل اعتماد 
شود كه وي   با دّقت در شرح نيكلسون، خواننده متوجه مي)سيزده :1387فروزانفر،(» .است

 وصاً آثار منظوم و منثور عرفاني داشته استتسلّط دقيق و جامعي بر آثار ادب فارسي و خص
 از سوي ديگر، توجه نيكلسون به خود مثنوي و كمك گرفتن از خود آن در شرح، كامالً .

 اندك مايه ،كند كه آنچه در شرح مثنوي نوشته است نيكلسون خود اعتراف مي. هويداست
: نويسد  خود ميوي دربارة شرح. هاي خود بهره برده است اي است كه از خوشه چيني

ها به كل پرپيچ و خم را از نظر پيوستگي آن آن بوده است كه اجزاء اين مثنوي ،هدف من«
 با ديگر متون اسالمي نشان ، پيوندهاي آن را عالوه بر قرآن و حديث،بنگرم و تا حد امكان

بهترين اند كه چه بسا  در نيافته«ها گيرد كه آن مفسران پيشين خرده مياو همچنين بر » .دهم
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هايي كه هر يك  در اين كتاب، فراوان است قطعه. خود مثنوي است،شرح بر مثنوي 
  ).3 :1374نيكلسون،(» .روشنگر ديگري است

 اين گونه است كه وي بر خالف انقروي كه يك يك ابيات ،روش او در شرح مثنوي
را آورده، را به تركي ترجمه كرده و بالفاصله بعد از ترجمة هر بيت توضيحات الزم آن 

 يعني ترجمه و تفسير را از هم جدا كرده و كوشيده است تا ضمن شرح ،اين دو بخش
 ة صد و چهار، مقدم:همان:رك (. منابع و مĤخذ سخنان موالنا را نشان دهد،مشكالت مثنوي

 نيكلسون براي پرهيز از قطع ارتباط خواننده و راوي مثنوي، پيوسته شرح خود را )مترجم
به نظر . دهد  به آثار ديگر ارجاع مي، و به جاي توضيح غوامض ابياتكند خالصه مي

رسد نيكلسون، با اين كار، خواهان اين است كه خوانندة مثنوي همواره با سير ذهني  مي
مترجم شرح نيكلسون . راوي مثنوي پيش برود و حال و هواي مثنوي را پيوسته حفظ كند

 ابيات مثنوي كفايت كرده ة شرح، به ذكر شمارمؤلف فقيد در متن انگليسي اين«: گويد مي
 بهتر آن ديدم كه عالوه بر ،و البته شماره ابيات مطابق نسخة مصحح نيكلسون است؛ بنابراين

پيروي از اين روش مؤلف، اصل هر بيت را نيز در متن مترجم بياورم تا خواننده را از 
رسد مترجم   به نظر مي)109 :همان(».هاي مختلف مثنوي، بي نياز سازم مراجعه به چاپ

نيكلسون از اين كه عين بيت را . محترم با اين كار از هدف نيكلسون دور شده است
  خواسته خواننده از خود مثنوي و روايت كه نمي اين، و آن است هدف خاصي داشته،نياورده

كر و يا تنها با ذكردند  ، شارحان قديم كه تك تك ابيات را شرح مي چونآن غافل بماند
كردند، باعث دور شدن خواننده از روح مثنوي و هيجانات  ها را شرح ميابيات دشوار آن

 در سير خطي روايت مثنوي و پيوسته دانستن ابيات آن، حاصل ، كه با دّقت مي شدندشاعر
   .شود مي

 اين است كه او با وجود ،دهد عامل ديگري كه شرح نيكلسون را با اهميت جلوه مي
عرفاني و اسالمي، در نهايت از طريق خود مثنوي و پيوسته دانستن ابيات آن، تسلط بر متون 

 نخست باعث شده است كه فضاي مثنوي با آراء ،اين نگاه. به شرح مثنوي پرداخته است
نثر عقالني مبدل شعر عرفاني به «پردازاني نظير ابن عربي آميخته نشود و  فلسفي نظريه

 جريان كلي مثنوي را دريابد و فضاي ،واندن اين شرح طي خ،كه خوانندهو ديگر آن»نشود
 نيكلسون روش شارحان شرقي را بدين گونه نقد ، بنابراين؛هنرمندانة آن را درك كند
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 ،شارحان شرقي، مثنوي را بر حسب مكتب وحدت وجود مرتبط با ابن عربي«: كند مي
ن جانب متأثر است و بدون آنان بر اين عقيده بودند كه مثنوي عميقاً از آ. اند تفسير كرده

تا اينجا من هم . توان معاني مثنوي را قابل درك ساخت رجوع به عقايد ابن عربي نمي
. ممكن است ما را گمراه سازد، موافقم، هر چند كه اتّخاذ چنين روشي در شرح مثنوي 

 .نه فيلسوف و اهل منطق، مگر اين كه به ياد داشته باشيم كه مولوي شاعر و عارف است 
قاعدتاً . پذيرد آفريند كه استدالل نمي موالنا نظام منسجمي ندارد بلكه فضايي هنرمندانه مي

آن معاني صريح و روشن كه . فهميم مقصود و جريان اصلي و مفهوم كلّي كلمات او را مي
  ).4  :1374نيكلسون،(» .تر است جانشين معاني عميق،يابيم  ما از آن جريان كلي در مي

ين آشتياني هم بازتاب عقايد نيكلسون را در باب استفادة شارحان از ابن الد سيد جالل
همان «دارد   وي بيان مي.عربي در تفسير مثنوي، در مقدمه ارزشمند خود نشان داده است

الدين، مثنوي خود را نه بر اساس قواعد   موالنا جالل،طور كه بر همگان واضح است
در نحوة ارائه مطالب از كسي تقليد كرده است تا در معروف به مكتب ابن عربي نوشته و نه 

در جاي  ) نود و سه مقدمه:همان(» .شرح آن بتوان به گفته هاي آن ديگري استناد كرد
 دليل درست، موالنا را در معضالت مسائل ةاين كه برخي بدون اقام«: نويسد ديگر مي

 ، از اين رو)ود و چهار مقدمه ن:همان(» . درست نيست،دانند  متأثر از شيخ اكبر مي،تصوف
 از جمله ابن عربي، ،نيكلسون در نقد اين كه شارحان شرقي اغلب با توجه به آراي ديگران

  :برد  تمثيل زيبايي به كار مي،اند شرح مثنوي پرداختهبه 
از طريق اين واسطه كه . كنند شارحان، به ناگزير، شعر عرفاني را به نثر عقالني مبدل مي«

چه كه ماهي شناوري بود در محيط طبيعي خود، به صورت نمونة خشك تشريح بنگري آن
خواننده پي خواهد برد كه در مثنوي با وجود مضامين . آيد شدة روي ميز آزمايشگاه در مي

بسياري كه قابل توضيح بي واسطه است، معاني بسياري نيز هست كه بايد به اتّصال به مباني 
هايي را  رحان شرقي در اين زمينه، انواع و اقسام سليقهشا. اش توضيح داده شود فلسفي

  )58  :همان(» .كنند كه اسباب پريشاني و سردرگمي است عرضه مي
با توجه به همة اين مباحث و با توجه به رويكرد مقالة حاضر، شرح نيكلسون به داليلي 

ت مثنوي و بسيار ارزشمند است؛ يكي اينكه نيكلسون به عنصر روايت و پيوستگي ابيا
 و ديگر اينكه  نگريستن به همه ابيات مثنوي به عنوان يك كل اهميت فراوان داده است
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اند تنها   طوري كه گفته؛نيكلسون در شرح مثنوي، از خود مثنوي بسيار كمك گرفته است
 سيصد بار به قطعات و ابيات مختلف ديگر از مثنوي ارجاع داده ،در نهصد بيت نخست

 :1386شجري،:رك(ه بر غزليات شمس است كه بارها استفاده كرده است است و اين عالو
355.(  

  
  شرح فروزانفر-

الزمان   مثنوي شناس و مولوي شناس برجستة ديگر در قرن حاضر، بديعشرح فروزانفر
ها و آثار مولوي  وي مدت زيادي از عمر خويش را صرف شناخت انديشه. فروزانفر است

ربارة مثنوي نوشت، غزليات شمس و فيه ما فيه را هم تصحيح كرد و عالوه بر آثاري كه د
است كه تا بيت سه هزار و هشت » شرح مثنوي شريف«شرح مثنوي وي موسوم به . كرد

  اين است كه نسخة قونيه را،حسن كار وي در وهلة اول. گيرددفتر اول مثنوي را در بر مي
نفر در شرح خود، تنها ابياتي را كه فروزا.  اساس قرار داده است ، معتبرتري استةكه نسخ

 اين گونه ،روش وي در شرح. به نظرش مشكل بوده و نياز به شرح داشته، آورده است
است كه معتقد است ابيات مثنوي را بايد از طريق خود مثنوي و ساير آثار مولوي و يا آثار 

و ) 391: 1351،فروزانفر:رك( تحليل كند ، مانند عطار و سنايي،شاعران نزديك به مثنوي
ها و قصه هاي مثنوي، نخست تحقيقي جامع و دقيق دربارة مأخذ  در حين نقل حكايت

دهد و سپس به نقد و تحليل داستان و گاهي هم ارتباط داستان با ابيات و  داستان انجام مي
 مباحث كلي ، فهرستي از لغات و تعبيرات و پس از آن، سپس وپردازد حكايات قبلش مي

با دّقت در . پردازد كند و بعد به شرح ابيات مي بحث خواهد كرد، ذكر ميكه از آن 
هايي كه وي به عنوان مأخذ داستان مثنوي ذكر كرده و دّقت در تفاوت و تغييري كه  داستان

شود و  ها ايجاد كرده است، هنر داستان پردازي مولوي آشكار مي مولوي در داستان
  .شود در روايت مولوي به وضوح ديده مي» جرار كالمجرّ «يا » تداعي معاني«همچنين نقش 

 و نظرات پر و  دهد كه او به دنبال نقل آرا فروزانفر در همان شرح بيت اول نشان مي
پيچ و خم امثال ابن عربي نيست و سعي دارد مثنوي را از طريق مثنوي و ساير آثار مولوي و 

 مقصود موالنا از ،بدون شك«: ويسدن با توجه به احوال او شرح دهد و لذا با صراحت مي
به دليل آنكه موالنا خود . نوازند  همين ساز دلنواز بادي است كه او را به نفس و دم مي،»ني«



24 34                         شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                         

 وصفي ، وافر و تمام داشته و آن را در غزلياتة انس و عالق،دانسته و با اين ساز موسيقي مي
انفر در يك مقاله با عنوان  فروز،از سوي ديگر)1  :1387فروزانفر،(» .جامع كرده است

دهد كه توجه به روايت و خود مثنوي، براي شرح  نشان مي» مثنوي و كيفيت استفاده از آن«
ناقد محترم شروح ). 385-391: 1351فروزانفر،:رك(مثنوي براي او بسيار مهم است 

 در  ابيات مثنوي راة بر شرح فروزانفر اين اشكال را وارد داشته است كه وي هم،مثنوي
؛ بر اين )289 :1386شجري،(شرح خود ذكر نكرده تا خواننده سير داستان را دريابد 

 خود مثنوي شناس بزرگي ، مرحوم فروزانفر كهاول اين:توان بيان داشتميدو نقد ،ديدگاه 
. كند  فردي را دنبال مي شيوة منحصر به، با توجه به احاطة خود،است و در شرح مثنوي

 اين شرح را براي كساني نوشته است كه با مثنوي و ،فروزانفرر مي رسد به نظكه ديگر اين
خواهند تنها از طريق شرح با مثنوي مأنوس   نه براي كساني كه مي،روايت آن مأنوس هستند

خواست آراي خودش را با متن  مسلماً نمي،فروزانفر با تواضعي كه همواره داشته . باشند
با مراجعه به شرح وي، خود را از متن اصلي مثنوي بي نياز كامل مثنوي بياميزد تا خواننده 

تواند مزيتي   نه تنها داراي اشكال نيست بلكه مي، بايد گفت كه اين ويژگي،بنابراين ؛ داندب
در تحليل روايت از :  نكته اي قابل ذكر است،پيش از نقد شرح فروزانفر. براي آن باشد

زمان روايت كردن، زمان روايت شده و زمان : اجهيمديدگاه زمان، اساساً با سه نوع زمان مو
شود كه در   روايت و زمان پيچيده مية وقتي رابط،عالوه بر اين.  مخاطب با روايتةمواجه

ها و گسست هاي زماني يا آميزش مرزهاي زماني روي  خود زمان روايت شده، جا به جايي
 آشكارا قابل ،وقي در دفتر سومها در قصه دق اين زمان). 539 :1389توّكلي،:رك(دهد  مي

توجه نكردن به ارتباط اين سه نوع زمان با روايت نيز فهم مثنوي را با مشكل . مالحظه است
او در شرح مصراع . لغزشي كه حتي در شرح فروزانفر ديده شده است. كند مواجه مي

است كه در قصه وزير جهود در دفتر اول آمده » گفت تو چو در نان سوزن است:گفت«
ثر و كارگر، چنان كه سوزن در نان فرو ؤسوزن در نان، به كنايت سخن م«: نويسد مي،

مربوط به آن قسمت از قصه ، در حالي كه اين مصرع )169 : 1387فروزانفر، (» .رود مي
نصرانيان را فريب دهند و در ،گذارند كه با حيله و تزوير است كه وزير و شاه با هم قرار مي

). 595   :1389توّكلي،: رك(ثير سخن را أنه ت، حيله و نيرنگ را مطرح كندخواهد واقع مي
چنان ؛  خود مثنوي است،بهترين راه براي فهم مثنوي«: نويسد  وي هوشمندانه مي،با اين همه
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 .كند  قسمت ديگر را تفسير مي، يعني قرآن قسمتي، القرآن يفسروا بعضه بعضاً:كه فرمودند
كساني كه بخواهند اسرار موالنا را ... شق و عاشقي هم عشق گفت شرح ع:فرمايد موالنا مي

» .از مثنوي بفهمند، بهتر اين است كه مثنوي را مرّتب از ابتدا تا انتها بخوانند و مكرّر بخوانند
  ).391  :1351فروزانفر،(

شرح فروزانفر ناتمام ماند، بعدها، شهيدي سعي كرد كه راه وي ، از آنجا كه  متأسفانه 
سرانجام «دارد كه  وي روش شرح خود را بدين گونه بيان مي. در شرح مثنوي ادامه دهدرا 

 بايد مثنوي با مثنوي شرح شود و براي روشن شدن معني ،بدان رسيدم كه تا ممكن است
 وي خود را ادامه )شش مقدمه :1373شهيدي،(» .هاي همانند استفاده گردد از بيت، بيتي 

 اين است كه فروزانفر ابيات ،تفاوت شرح وي با فروزانفر. اندد دهندة راه فروزانفر مي
آمده  دشوار را براي شرح برگزيده است و از ذكر پاره اي ابيات كه به نظرش ساده مي

 ابيات مشكل را ،نظر كرده است اما شهيدي همة ابيات را ذكر كرده و در ضمن آن صرف
كند، مانع  ها را دچار توقف مي تاناين روش از آنجا كه روايت خطي داس. شرح كرده است

شود كه خواننده حال و هواي واقعي مثنوي را درك كند؛ هرچند وي ابيات را به  از آن مي
  .كند صورت گروه گروه ذكر مي

تفسير و نقد « شرح عالمه جعفري است با عنوان ،از ديگر شروح مثنوي در دورة معاصر
غربي قديم و جديد و ن و فيلسوفان ايراني و عالمه جعفري با انديشمندا. »و تحليل مثنوي

هر چند . ها كمك گرفته استح خود از انديشة آنها آشنايي داشت و در شرجهان بيني آن
 تنوع و تازگي در شرح مثنوي شده است و در واقع يك نوآوري در شرح باعثشيوه اين 

ايشان .  مثنويشود خواننده بيشتر متوجه متن شرح باشد تا خود مثنوي است، باعث مي
 خواننده سر رشتة ،كشد كه از يك سو خواننده را از طريق شرح به مسيرهاي متفاوتي مي

ايشان همچنين . شود  باعث خستگي و مالل او مي،كند و از سوي ديگر مطالب را گم مي
دهد  كند و ارجاع نمي ها و مطالب ذكر شده را تكرار مي  انديشه،گاهي در شرح خود

  ). به بعد100: 1386شجري، : رك(
. كند وي همه ابيات را ذكر و شرح مي.  شرح دكتر محمد استعالمي است،شرح ديگر

 اين است كه وي از حاشيه رفتن و نمايش معلومات و پرگويي ،تفاوت آن با شرح قبلي
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كند كه سعي دارد مثنوي را با  استعالمي به اين نكتة مهم هم اشاره مي. كند خودداري مي
  ). به بعد110 :همان(كند مثنوي معني 

  
  :شرح گولپينارلي-

شرح و تفسير ديگري كه با توجه به رويكرد اين مقاله بسيار ارزشمند است، شرح 
روش او در .  عبدالباقي گولپينارلي استةنوشت» نثر و شرح مثنوي شريف«مثنوي موسوم به 

  وكند مثنوي نقل مياو نخست داستان يا حكايتي را به طور كامل از: شرح بدين گونه است
 ابيات يا لغات و ،كند و پس از آن  آن را به زبان ساده و بدون اطناب ترجمه مي،سپس

با اين روش، واضح است . دهد اصطالحاتي كه از نظر خودش نياز به شرح دارد، توضيح مي
ارلي گولپين. كه او به توالي و پيوستگي ابيات مثنوي و روايت آن، اهميت فراواني قائل است

خواهند مولوي را با توجه به نظر ابن عربي و همچنين كساني  كند كساني كه مي تأكيد مي
روند؛ از  خواهند مثنوي را قبل از خواندن ساير آثار مولوي شرح كنند به بيراهه مي كه مي
خواهيم كه موالنا را با سخنان و آثار خود او تفسير كنيم،  ما مي«دارد كه   بيان مي،اين رو

 بدون جانبداري انجام ،هاي تحليلي و انتقادي امروز وشيديم اين كار را با اتّكا به روشك
 بر شرح گولپينارلي اين ايراد را وارد ، ناقد شروح مثنوي)49 :1374گولپينارلي، (» .دهيم

شارح گاه از شرح و توضيح پاره اي از ابيات متوالي كه گاه تعداد آنها به پنجاه «آورده كه 
اي از مثنوي است كه در حالي كه كمتر صفحه. كند رسد، خودداري مي تر نيز مييا بيش

اما اگر ) 108  :1386شجري،(» .دست كم چندين نكتة قابل توضيح و تفسير نداشته باشد
،  اين كار را با هوشياري انجام داده است و هدف او ،شويم كه شارح دّقت كنيم، متوجه مي

ي مولوي و سير خطي داستان را متوقف نسازد تا خواننده، اين بوده است كه سيالن ذهن
  :گويد خود شارح در اين باره مي. هيجانات و جزر و مدهاي ذهني مولوي را ادراك كند

اند، مفهوم آن  بيتي را نوشته ؛ اند  شرح خود را بيت به بيت نوشته،شارحان به شيوة كهن«
 اين روش بر شعريت، هيجان و جريان ،ظر مابه ن. اند را بيان داشته و سپس به شرح پرداخته

 لذا گفتيم كه شعريت اثر را بر هم نزنيم و نشئة معنوي آن را از بين كند امر لطمه وارد مي
نبريم، مبحثي حكايتي را تا حد امكان كامالً به دست داديم، سپس پرداختن به تفسير آن 

درت جذبه، كشش و سيالن كنيم كه اين شيوه بر ق گمان مي. تر ديديم بخش را مناسب
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خواننده ابتدا با موالنا رو در رو ،شعري اثر تا حد امكان سايه انداز نباشد و در اين شيوه 
چشد، سپس شرح را  دهد، به قدر استعداد از آن چشمة ذوق الهي مي شود، دل به دل مي مي

 فراتر از ،رفان در اين روش، عشق و ع.آورد گيرد و اطالع الزم را به دست مي به مطالعه مي
 رهبري علم را عهده دار خواهند بود و دانشي كه از اين ،آن دو؛دانش قرار خواهد گرفت

عرفان پيروي كند و از اين عرفان كسب نور كند، بي ترديد به حقيقت واصل خواهد شد و 
 گولپينارلي به اهميت داستان ، از اين رو)50 :1374گولپينارلي،(» .آن را خواهد يافت

ي مولوي و فهم و درك مولوي از طريق خود او و اين كه خواننده گاهي خود را به سراي
 ابيات مثنوي را از شرح ةاگر تنها نثر ساد،ذهن سيال مولوي بسپارد، پي برده است؛ بنابراين 

 مثنوي به مثابه يك رمان جريان سيال ،گوليپينارلي انتخاب كنيم و در پي همديگر بياوريم
  .است» ها تداعي آزاد معاني و انديشه«د كه اساس پيشروي داستان هم شو ذهن مطرح مي

ها، در قرن حاضر محققاني نظير همايي و زرين كوب آثاري  عالوه بر همة اين شرح
از آنجا كه . اند اند كه بسياري از مشكالت مثنوي را از آن طريق گشوده دربارة مثنوي نوشته
گشاي غوامض مثنوي تواند گره ها مياند، نظريات آن همثنوي مأنوس بوداين استادان با روح 

وي در ... . و » نردبان شكسته«و » بحر در كوزه«، »سرّ ني «:آثار زرين كوب عبارتند از. باشد
 دربارة مطالب و موضوعات گوناگون در باب مثنوي به طور مفصل بحث كرده ،سرّ ني

االمكان سعي  ب اشاره كرده و حتياست و به اهميت داستان پردازي مولوي در اين كتا
  . مثنوي را نقد و تفسير و تحليل كند، از طريق انديشه هاي خود مولوي استكرده

نام داشته و به داليلي » نردبان آسمان«كه در واقع » نردبان شكسته«همچنين در كتاب 
كند   سعي مي،وي در اين كتاب. پردازد  به تفسير و تحليل توصيفي مثنوي مي،شكسته شد

همراه با روايت مثنوي پيش برود و سير خطي و ذهني مولوي و يا ني را همواره تعقيب 
شود،  شود و ذهن مولوي دچار سيالن مي هر گاه اين سير خطي متوقف مي،كند؛ از اين رو 
  .شود وي متذكر مي

ها مطالعه و پژوهش، تحليل و تفسيري از عقايد و افكار مولوي   همايي هم پس از سال
را هم ) دژ هوش ربا(عالوه بر اين كتاب، وي داستان . آورد  در كتاب مولوي نامه ميرا

اي ارزشمند بر آن نگاشته است كه نشانگر فهم و درك مثنوي از شرح داده است و مقدمه
اين آثار هر چند شرح به معناي دقيق كلمه نيست گاهي از بسياري از . سوي وي است
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 ما را با ،خواندن دقيق اين آثار. آن كتاب شريف مفيدتر استهاي مثنوي براي انس با  شرح
شود حين خواندن مثنوي با آن انس بيشتري  سازد و باعث مي رفتار ذهن مولوي آشنا مي

چه اين آثار مثنوي را به صورت يك كل واحد در نظر . بگيريم و از آن لذت بيشتري ببريم
  .اند  وي به خوانندگان شناساندهاند و مولوي را بيشتر از طريق آراي خود گرفته
  

  گيري  نتيجه-3

 از آنجا كه اين كتاب از همان .هاي ماوراي حسي مولوي است مثنوي حاصل تجربه
هايي كه به صورت  هقص. شود، خواننده با دنياي قصه مواجه است آغاز با قصه پي ريزي مي

 موالنا ، بنابراين؛ه شده است در هم تنيد،نسبت به سّنت قصه سرايي فارسي ،بسيار ناآشنا
پس درك تجربه . تجربه هاي ماوراي حسي خود را در قالب قصه و روايت قرار داده است

از آنجا كه اساس قصه پردازي .  منوط به انس با روايت مثنوي است،هاي ماوراي حسي
ثنوي ها در روايت م رود، آشنايي با سلسلة تداعي پيش مي» تداعي معاني«مولوي بر اساس 

نحوة آغاز شدن فهم . تواند خواننده را در تعقيب مسير ذهني مولوي در مثنوي ياري كند مي
شود و گاه  ها ايجاد مي ها، روند ادامه يافتن قصه و پيوندها و گسست هايي كه در قصه قصه
رود، در گرو توجه و انس با روايت در مثنوي  هايي كه همزمان در مثنوي پيش مي قصه
گوهاي فراوان، استفاده از زاويه ديدهاي متنوع، حديث نفس و خود گويي  و گفت. است

 بيانگر اين مطلب است كه حتي خود مولوي هم خواسته است تا مخاطبش به ،در مثنوي
  .روايت مثنوي توجه داشته باشد

  توان گفت كه بهترين شرح مثنوي، خود مثنوي است با توجه به مباحث مطرح شده مي
 بايد ، اگر خواننده بخواهد با مثنوي مأنوس شود و آن را خوب بفهمد، در نهايتچرا كه

 هر خواننده اي به اندازة ،با اين روش. خود مثنوي را بدون هيچ گونه شرحي مطالعه كند
حال اگر كسي پيش از اين كار، با . گيرد فهمد و با آن انس مي ظرفيت خود، مثنوي را مي

 نظير كليله و دمنه و آثار سنايي و عطار از يك سو و انديشه ،ثنويمتون نظم و نثر قبل از م
آشنا باشد، حين ،هاي عرفا و فيلسوفاني چون غزالي، هجويري و ابن عربي از سوي ديگر 

 اما در نهايت خود مثنوي يشتر به مثنوي و مولوي نزديك شودتواند ب خواندن متن مثنوي مي
خواننده هر چه ، بنابراين ؛مندانش باز كند ي عالقهتواند گره هاي خود را برا است كه مي
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بيشتر بايد با آن انس بگيرد و تمام ابيات آن را به مثابه يك كل در نظر بگيرد و براي فهم 
 وارد جهان متن و دنياي روايت مثنوي شود و غرق درياي قصه هاي مثنوي ،اسرار آن

ز اهميت عنصر روايت در اين كتاب ها در مثنوي حاكي ا پيوستگي ابيات و داستان. گردد،
نردبان «هايي مانند  هايي مانند شرح نيكلسون و شرح فروزانفر و كتابدر شرح. است

تواند خواننده  بنابراين، اين آثار بهتر مي. زرين كوب، به اين مهم توجه شده است» شكسته
  .را با حال و هواي مثنوي آشنا سازد

  
  :ها نوشت پي

هاي دريا، يكي از فصول كتاب را به اين مقوله مهم   كتاب از اشارتدكتر توّكلي در-1
  ).224- 370  :1389توّكلي،:رك. (اختصاص داده و به طور مبسوط بحث كرده است

  ) به بعد338 :همان: براي ديدن نمونه هاي بيشتر رك-2
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