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   چكيده

ـ  ااي ديـرين د  الدين محمد مولـوي سـابقه   جالل مثنويشرح و تفسير  حـائز   ةرد، امـا نكت
. اسـت شرح اين تفاسير، گرايش عرفاني آنها در توضيح محتوايي ابيـات   ةاهميت در شيو

 ةام تـا حـوز   ام، كوشـيده  ارائه نمودهمثنوي در اين مقاله تفسيري كه براي تحليل  ةدر شيو
در اين شـيوه، مبنـاي معنايـابي شـعر     . ل سازمبيات را در الفاظ آن محدود و مدلمعاني ا

اين شيوه را جهت بـه چـالش كشـاندن    . هاي زباني آن است توجه به صنايع ادبي و آرايه
بلند موالنـا   ةرت در برابر انديشن كه لفظ و صواپژوه فرض رايج در ميان مثنوي اين پيش

در اين شيوه بيش از هر چيز زبـان  . ام ناميده» تفسير صوري«ارزش است،  اعتبار و بي بي
 .گيرد مي مثنوي و شاعرانگي موالنا معيار شرح و توضيح ابيات قرار

  
  .، تفسير صوري، لفظ و انديشهمثنويمولوي، شرح شعر، شروح  مثنوي :هاي كليدي واژه

 

                                                 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس 
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مندان و مخاطبان اشعار  هن عالقيو همچن پژوهانشناسان، موالنا يان مولويدر م

 يعارف ةشتر در جاميرا ب ين محمد بلخيالد جاللكه  يستند كسانياو كم ن
 شانيا. ده در شعر و فن اويچيپ يسندند تا شاعرپ يمقام مش و واالياند نازك

 يان مطالب عاليب نبالبه د؛ او شاعر ناظم است نه يند كه موالنا در مثنوا آنبر
 يزيز چين يمثنو؛ و يادب يپرداز است نه صنعت ياخالق و يعرفان، يروحان

شاهد  را موالنان سخن يا امثال ن گروهيا. ديان عقايست جز شكل منظوم بين
 يم آن كه ملول نشوند، شعريند، از بيآ مياران كه به نزد من ين يا«ند كه آور يم
واهللا كه من از شعر ! د وگرنه من از كجا شعر از كجام تا با آن مشغول شونيگو يم
از  هيه مافيفدر  ).62 ، صفيه مافيه( »ستين يزين بتر چيش من از ايزارم و پيب

مفهوم و ك يان يبشعر را تا حد ماهيت م كه يخوان يم يتيحكازبان موالنا 
 خواهد كه ياز ما م خود اوو  )19ـ18ص  ،همان :نك( ل داده استيمقصود تقل

  :يم نه صورينيبب يرا معنو يمثنو
ــوي ــر معن ــان بح ــدي عطش ــر ش  اي كـــن در جزيـــره مثنـــويفرجـــه گ
ــي و بـــس  فرجه كـن چندانكـه انـدر هـر نفـس ــوي بينـ ــوي را معنـ  مثنـ

  ١)67ـ66هاي تيدفتر ششم، بمولوي، (
ده ياز محاسن شعر موالنا محسوب گرد ،منتقدان از يبرخدر نظر  يحتن جنبه يا

كه در  ــ يو فن يلفظ يتهايو رعا يباشناختين زيبودن موالنا به موازملتزم ن« :است
ا استمرار شكل يسبب شده است كه وحدت حال  ــ است مخلّ يگر گاهيشاعران د

رو تجسس در نقش و  نياز ا ).27: 1384 يعيشف( »شعر خود را بهتر حفظ كند يذهن
كه  يا يآن هم مثنو ــ يمثنو يريگ در شكل يلفظ يها هيو آرا ير صناعات ادبيثأت

به را مستقل  يپژوهش موضوعكمتر  ــسروده شده  يالبداهه و ارتجال يفم يمعتقد
است كه  يغالباً همان ،ميدان ين صناعات ميآنچه از ا .خود اختصاص داده است

ختصار و ضرورت به ا ،يمثنوبلند م يخود از مفاهح يو توضشارحان در ضمن شرح 
من در . دات نداريهم در روشن ساختن اب يانلماً نقش چنداند كه مس بدان پرداخته

ه يبر آرا يباشناسانه و مبتني، كاركرد نگاه زيقيكوشم تا با ذكر مصاد مي ن مقالهيا
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 .نشان دهم ،ام دهيبرگز يمثنو نيآغاز اوراقكه از  ياتيرا در فهم اب يادب يها
  

  طرح مطلب
ـ   چنـدان هـم بـه   م كه در ظاهر يكن يآغاز م يتيبحث خود را از ب  يصـناعات ادب

  :كه دچار اختالف نسخ است يتيست؛ بيمربوط ن
ــول ــد آن دو رس ــمرقند آمدن ــا س ــول   ت ــر شـــنگ فضـ ــراي زرگـ  از بـ

  )186ت يدفتر اول، ب، مثنويمولوي، (
ت عاشق شدن پادشاه بـر  يحكا يعني ،يمثنوت ين حكايدر ضمن نخست تين بيا
 رسول را نزد زرگر به شهر سمرقنددو شود كه شاه  مي نقل يبخشزك، در آن يكن
  :ورندايب نزدشد يبه وعده و وعاو را  فرستد تا مي

  حـاذقــان و كـافيــان بـس عــدول دو رسـولشه فرستـاد آن طرف يك
سـال   ةنسـخ  از جملـه در  ،يمثنواز موجود  معتبر نسخنجاست كه در ينكته ااما 

  :ول ثبت شده استنه چندان معم يا ت به گونهين بيا ،هيقون ق 677
ــير    تــا سمرقنـــد آمدنـــد آن دو اميــر ــه بش ــر ز شاهنش ــيش آن زرگ  پ

  )42 ، استعالمي، صمثنوي ،يمولو( 
ژه يوه بو كاتبان  يدن رسوالن آنقدر براير نامياست كه ام يعيطب ياحتمال

با  :اند اصالح كردهگر يد يا ت را به گونهيب بوده است كه بيغر يمثنوشارحان 
اما اگر . تيب ياز صورت اصل ييزدا و نارسا و صرفاً جهت غرابتسست  ياتصف
آن  يبراتوان  مي يچه وجه ،باشدن يچنكالم موالنا  قتاً صورت نخستيحق
آنچه . ميدان مياز جانب موالنا  يادب يجواب را در كاربرد صنعت ما. ديشياند

 انيو م ،ريند نه اممورأم واقعكه رسوالن در آن است  ستيدانستنش دشوار ن
از  ،دو لفظ انيتضاد من اشتقاق و يا. تضاد هست اشتقاق و ر صنعتيمامور و ام

  :ديسرا ميمورد توجه موالنا بوده است كه قضا 
ــزار م    بـــي مـــن اگـــرت اميـــر ســـازند ــر از هـ ــي بتـ ـــورأباشـ  مـ

  )418: 1374مولوي، (
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  :زين يمثنودر وان، يد گرِيد چند مورد جزو 

 مــور تـو أتـا اميــر او بـاشـد و مـ  ر تـوجـان از دوپس نشين اي گنده
  )1016ت يدفتر سوم، ب(

ن يا وده است نشو عدول  يم آن رسوالن حاذق و كافيجز تفخ ينجا كاريپس ا
ش يرا به سو يرسوالنن يچن است كه يكس قت، بزرگداشتيبزرگداشت در حق

  :كند مياد ين يچنكه خود از آن  يجز صنعت عكس نكرده است يموالنا كار. فرستند مي
ــاه ـــد ش ــر اســيران را لقــب كردن  عكس، چون كـافور نـام آن سـياه     م

  )3123ت يدفتر چهارم، ب( 
شـارحان را فـراهم    يدرگمموجبات سـر موالنا، گاه  ةمبدعان ين نحو نامگذاريا

  :است يمثنوات ين ابيآن در ا ةنمون. است آورده
 خـود در راه، تيـز   دوانـد اسـبِ  مي  اسبِ خـود را يـاوه دانـد از سـتيز
 و اسب خود او را كشان كرده چو باد  اسبِ خود را يـاوه دانـد آن جـواد
 در بـه هر طرف پرسان و جويان، در در فغان و جست و جـو آن خيـره
 اينكه زير ران توست اي خواجه چيست؟ كĤن كه دزديـد اسـب مـا را كـو و
 جــو بــا خــود آ اي شهســوار اســب آري اين اسب است، ليك اين اسب

  )1119ـ1115ت يدفتر اول، ب(
معمول ريداستان غ يدن شخص سوار كه در فضاينام» جواد«شارحان به  يالتفات يب

را كه همان اسب است در ن واژه يا يهاميا يمعن ده كهيب است، موجب گرديو غر
» كو؟ ن اسبيك اين اسب است، ليا يآر«نداشته باشند و در شرح مصراع  نظر

د اسب ما يكĤن كه دزد« :پرسد ميدر برابر سوال سوار كه  يراو ٢.شوند خطادچار 
و » ست؟يخواجه چ ير ران توست اينكه زيا« :پرسد ميابتدا از او » ست؟يرا كو و ك

» ن اسب كو؟يك اين اسب است، ليا يآر« :دهد مي ض، خود جوابيسپس به تعر
نادان  )دجوا(صفت  ن شخصِ اسبيانجاست كه ياما مشكل ا ،داستياسب پ يعني

  ٣».جو شهسوار اسب يبا خود آ ا«:ديگو ميخود را گم كرده است، لذا در آخر 
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ـ است كـه با  يمهم ةحائز نكت نه چندان مهم به اعتقاد مات ايبان يبحث از ا د ي

اسـتعمال   ،يمثنـو  ن شـارحان يو همچنكاتبان از  يبرخنكه يا: بدان توجه داشت
. انـد  ا الاقل اغمـاز نكـرده  يرا هم از جانب موالنا هضم و ساده  يك صنعت ادبي

ـ كـار گ ه ب ينگاصل رسا يد شعر را در راستايچنان با شانيا يموالنا  زرد كـه ا ي
 يم موالنـا ياگر ما نخـواه اما  .محروم ماند يا ين امكانات زبانيحق استعمال چن

ـ ، حد و حدود امين حق محروم داريخود را از ا  ميانتـو  مـي  ن حـق را چگونـه  ي
  :ميتوجه كن يل مثنويت در اواين بيبه ا م؟ين كنيعص و ممشخ

 مر زبان را مشتري جز گوش نيسـت   محرم اين هوش جز بيهـوش نيسـت
  )14ت يدفتر اول، ب(

عناصـر   در برابـر  ،ن صنعتيدر ا. ت مشهود استين بياسلوب معادله در ا صنعت
 را محسـوس  يعناصـر گر يدر مصراع د ،اند و معقول ك مصراع كه غالباً مفهومي

» محـرم «در برابـر   ،»زبـان » «هـوش «النـا در برابـر   نجـا هـم مو  يا. نشانند مي
 يهـا  هينظر چنانچه از. است نشاندهرا » گوش« ،»هوشيب« در برابر و» يمشتر«

 ،)گسترده اسـت  ةرك استعايل هم يقت، تمثيو در حق( ميا آموختهاستعاره معاصر 
 لهشـتر و بهتـر طـرف مسـتعار    يجب شناخت بمنه موگونه كه طرف مستعار همان
ـ ي. دهـد  مـي  منه به دستاز مستعار يشناخت بهتر زينله د، مستعارشو مي در  يعن
بـالعكس آن   ،كنـد  مي ف و مفهوميمحرم را توص ةواژ يگونه كه مشتر نجا همانيا
 قت كه هر دو مصراع ازين حقيا ةنيزم پسدر  ن نكتهيا ٤.باشد صادقتواند  مي زين

نـان مـا را   يسروده شـده، اطم  يدگاه و مقصود واحديك شاعر و بنا بر دي جانب
ـ   ،يوند صـور يپجاد يابا حال . شتر خواهد كرديب هـوش در مصـراع    يهـوش و ب

كـه   فـرض كـرد  انگارانـه   سـاده توان  مي نخست با زبان و گوش در مصراع دوم،
ـ ي ؛باشـد ده يشـ يزبـان اند  يزبان و بان يم يا رابطهد يباموالنا  انگونـه كـه   هم يعن

ـ ا«محرم  خود از دست دادن هوشرا به جهت  »هوش يب« دانسـته،   »هـوش ن ي
 يمشترخود از دست دادن زبان  يا حتي و زبان ز از جهت نداشتنيرا ن »گوش«
فرا ن يچن يك صنعت ادبياز ز است يجا يمثنو ا مخاطبيآ ٥.گفته است» زبان«
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در . مييجـو  مـي  موالنـا  بلكه از خود ين مخاطب فرضيجواب را نه از ا ؟ مارود

 يفرضـ از  گـوش را  يزبان يهست كه ظاهراً بحث زبان و ب يتيب يمثنودفتر اول 
  :ن استيت ايب. كند مي مطرح يجد نحوو به  آورد ر ميد ساده

 ها را حـق بفرمــود انصــتوا  گوش  چون تو گوشي او زبان، ني جنس تـو
  )1622 تيب( 

. انـد  موالناست كه شارحان بـدان نپرداختـه   يقرآن ةاشار مصراع دوم و در نكته در
اصـل  . د خداوند در خطاب به گوشها فرموده است كه ساكت باشـند يگو مي موالنا

آنگاه  ؛واتُنصاَ و هوا لَعماستَفَ رآنُالقُ يرِذا قُاو  :ن استيمورد استشهاد موالنا چن ةيآ
ـ  .)240 :رافاعـ ( ديد و سـاكت باشـ  يده شود بدان گوش فرا خواندهكه قرآن   ةنكت

ـ ن آياند چگونه موالنا ا ح ندادهيكه توض آنجاستمورد غفلت شارحان   يه را بـرا ي
ـ  نجا بـا يباز هم ا كنم مي من گمان آورد؟ مي شاهد ييچنان ادعا  يبحـث زبـان  ك ي

ـ صـورت معمـول آ  ده اسـت كـه در   يشيموالنا با خود اند ييگو. ميا مواجه ـ ه باي د ي
 بـراي  خـاموش شـدن  (نصت عتاً يطب؛ چرا كه باشد مقدم» استمعوا له«بر  »انصتوا«
بـه سـبك خـود     ،ريخأن تيلذا موالنا از ا .مقدم است) دادنگوش (سمع بر  )دنيشن
سـت،  ينجا سكوت كردن مربوط به زبان دهـان ن يا: دهد مي جالب به دست يليوأت

ـــ   موالنـا هـم   يو احتماالً بـرا ــ  ما ين برايا 6.استهبلكه مربوط به زبان گوش
ـ يدن هيما در شن بل فهم است كه گوشقا سـت و  يكـامالً سـاكت ن  هرگـز   يچ كالم
  ٧.خود استو مقام و مقال آن بر اساس حال  ليل و تبديوأمشغول ت شهيهم

ـ ن يگـر يشواهد د ،يالت قرآنيوأموالنا در ت يكرد زبانين رويا  يمثنـو ز در ي
ـ ما . ده شوديكاو يگريمستقل د ةدر مقال مناسب است دارد كه ـ ه ذكـر  تنها ب ك ي
ـ  مـي  آن بسـنده  از گريمورد د ـ يب يمثنـو  اواسـط دفتـر اول  موالنـا در  . ميكن  يت

  :ز دارديبرانگ ملأت
 بخـوان قل يا عبــاد  جمله عالم را،  خود خوانـد احمـد در رشـاد ةبند

  )2496 تيب( 
كه مخـالف   يبيل شگفت و غريوأن تيبه چن ينجا هم موالنا با توجه به زبان قرآنيا
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ـ  :ن استيچن يقرآن ةيآ 8.افته استيدست است،  يغلب مفسران قرآنر ايبا تفس ل قُُ

ـ قنَم ال تَهِسنفُاَ يلفوا عسرَاَ نَيذالَّ يبادا عي طوا مـ ن ر اهللاِ ةِحم ـ ي اهللاَ نَّا الـذُّ  رُغفنوب 
عاًيمج نَّاه هالغَ ويحالرَّ فورد يد نشوي، نومبر خود دياسراف كردبندگانم كه  يبگو ا :م

كه اوسـت   يدرسته ، بيآمرزد گناهان را جملگ مي كه خدا يدرسته از رحمت خدا ب
ـ وأت يبـرا  يه كه مجـال ين آيا يمشكل زبان 9.)53: زمر( مهربان ةآمرزند النـا  ل موي

ـ اگـر ا . نهفته استفراهم آورده، در نقل قول آن  م از جانـب  ين نقـل قـول مسـتق   ي
 ير متكلم وحده، و ماضيب آن به ضمير غاياسم اهللا و ضما ستيبا مي بود، خداوند

گر اگـر  يد ياز سو. شد مي بدل) اغفر يانّ ←(متكلم وحده  ةغيبه ص» غفري«ب يغا
 اهللابه صـورت عبـاد   »يعباد« ر متصليد ضميبا مي ،م استيمستقرين نقل قول غيا

 آن يظـاهر  يه را حفظ و به معنـا يآ صورتن مشكل، يحل ا يموالنا برا .آمد مي
) ص(حضـرت محمـد    يمردمان به بندگ يه تمامين آيدر ا: است گفتهكرده و  اكتفا

 يعرفـان دگاه يد بهكه ش از آنيب تاليوأگونه ت نيا م كهياند؛ و ما توجه دار منسوب
  .ه شوديتوج يو صور يزبان يمنظراز جا دارد ، مربوط گرددموالنا 

بـه  را  يموالنـا گفـت و كسـ    ييسرا ينان از سبك مثنويتوان با اطم مي آنچه
ع يصـنا  ساختنبر آشكار  يچ اصراريخت، آن است كه او هينگيمخالفت خود برن

ـ ن عدم اصرار اوست كـه اسـتاد زر  يندارد و هم يمثنودر  يشعر كـوب را در   ني
ـ   « :دارد مي ن عبارت محقينگارش ا از  يجـالب  ةكالم موالنا در نـوع خـود نمون

م دارد امـا  ناً صنعت هايكند كه در ظاهر اح مي ان سهل و ممتنع را عرضهيب ةويش
ـ  يعيموالنا البته به صنعت بد. است يع عاراز تصن نشـان   يخاصـ  ةتوجه و عالق

را  يشـ ينما يهايگونه صنعتگر نيهم ا يحال او و مستمع مثنو يدهد و اقتضا ينم
ار سـاده  يگاه بس يمثنوموالنا در زبان  ).258: 1383كوب  نيزر( »كند يز نميتجو
  :باشدح يو توضازمند شرح يرود ن ين نمه گماك؛ چناناست يميو صم

 چنــد باشــي بنــد ســيم و بنــد زر؟  بند بگسـل، بـاش آزاد اي پسـر
)19ت يدفتر اول، ب(   

 يبراو  د گسست؟يكدام بند را با: ديتوان پرس مي ت ساده همين بياما در هم
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 يميمفاهبه  »بند« ةل واژيوأاز هرگونه ت دو مصراع، يحفظ انسجام ظاهر

 ،)26: 1379 وزانفرفر( »ثينات و عادات و موارياوهام و تلق يها رشته« چون
 يهواها يدهايبندها و ق«و  )62: 1385 يزمان( »يويتعلقات دند و بند يق«

م و يبند س: راست جواب دادز كرد و سريپره )221: 1380 يبرهان(» ينفسان
توان  مين يمثنو در شروح شارحان، يبا كمال شگفتكه  يا جواب ساده. زر را

را يز ؛ستيل نيدل يب يمثنو اتيبه اب ين نگرش صوريا ياصرار ما برا .افتي
آشكار «آن توان  مي است كه يسرراستن نگاه ساده و يتنها با چن كه ميمعتقد

است  يبندكمرم و زر همان يبند س. افتي موالنا تين بيدر ا را »صنعت پنهان
بند را  ديگو مي موالنا يدارد و وقت مي نگه انيدر مم را يزر و س ةسيكه ك

م در بند يزند كه زر و س مي ضيهاماً تعرينباش، ا م و زريسو در بند  بگسل
م و يس) يمجاز يمعن ←(ست بلكه تو در بند ين تو) يقيحق يمعن ←(

ادب  ياياز جغراف يگريد ةدر گوش ،كه همزمان با موالنا يهاميا ١٠.يزر
  :تآن را به كار برده اسراز يش يسعد يفارس

 زر و سيـم در بـنــد مـرد لئـيــم   شب و روز در بند زر بـود و سـيم
  )120: 1384، يسعد( 

 يو اخالق يعرفان يهاشفرضيش از آنكه خود را در پيبما  ،ن نوع نگاهيدر ا
 يك پرسش اساسيه با شيهمم و يشياند مي م، به صورت شعريمحصور كن

ه به گمانم هر مخاطب ك يپرسشن است؟ يچرا صورت شعر چن: ميا مواجه
  :دبا آن مواجه خواهد ش يمثنوت يحكان ياولات از ين ابيدن به ايبا رس يريبص

ــد از عــالج و از دوا ــر چــه كردن  گشت رنـج افـزون و حاجـت نـاروا      ه
 چشم شه از اشك خون چون جوي شد  آن كنيزك از مرض چون مـوي شـد
ــزود ــفرا ف ــركنگبين ص ــا س ــكي   از قض ــادام خش ــن ب ــي روغ ــود م  نم

 آب آتش را مـدد شـد همچـو نفـت      اطــالق رفــت،از هليلــه قــبض شــد
  )53ـ51 تيب( 

ـ چون انقباض شكم كن يموضوع نه چندان مطلوبچرا موالنا  ـ دو بزك را در ي ت ي
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گـر  يدنـه تنهـا    ،ن مورديجز ام يدان مي ژه كهيوه ب؟ كرده استتكرار  يپايپ رياخ

ـ از عال يذكـر خود ت ياز رواچ كجا يهدر موالنا  ـ كن يمـار يم بي ـ زك بـه م ي ان ي
  :كند مي ادعا يحتبلكه  ،كند مي و آن را فراموش آورد مين

 بــوي هــر هيــزم پديــد آيــد ز دود  رنجش از صـفرا و از سـودا نبـود
 تن خوشسـت و او گرفتـار دلسـت     ديد از زاريـش كـو زار دل اسـت

  )108ـ107 تيب( 
 يبه سادگ شعر يمحتوااز  ت چه بوده است؟ين دو بمقصود موالنا از آپس 
عكس عالج و  ةجيو نت ياله ياز قضا يم ناشين عاليكه ظهور ا ديفهمتوان  مي
گشت « :است ان شدهين بيچن آن ةجينتكه  يياست؛ عالج و دوابوده  بانيطب يدوا

م كه ينيب مي ،ن مصراعيا با جستجو در اقوال شارحان ».وارنج افزون و حاجت نار
 ييناروا شانيااز  يا عدهاما  ،اند زك متفقيدادن رنج به كن غالب شارحان در نسبت

و  )74: 1385 يزمان :نك( اند دادهبه شاه نسبت  )63ت يب ةنيد به قريشا(حاجت را 
: ميابي مي يا جو نكتهن جستياز ا .)137: 1385 يحلب :نك( بانيگر به طبيد يا عده
قول  جب اختالفموكه  وجود دارداز حذف در مصراع مذكور  يناش يابهام

ن يما با توجه به هم .اند ك بدان توجه نداشتهي چيكه ه يابهام است، دهششارحان 
م كه يكن مي مغفول شارحان را هم طرح نسبت سوم ،ابهام و برجسته ساختن آن

است  ريتعبن يم كه تنها در ايو معتقد زك استيحاجت به كن ييهمان انتساب ناروا
 ييروا. دده مي در شعر نشانخود را  يهاميا تيماه» حاجت ناروا«عبارت كه 

 ه و دفعيه از تخليخود كنا يظاهر يمعن يسوا ،حاجت يقضا اًا اصطالحيحاجت 
 بان را به استهزايطنز طب يوجه ت بهيدو ب پس موالنا در آن ١١.معده است تفضوال

ماندند ز دريزك نيكردن حاجت شكم كنو روان ن عاجزان از روا يكه ا گرفته است
  .روا كردن حاجت پادشاها چه رسد به ت
ـ  يمخاطب يبرا يمثنوات يز ابيانگبر سوال يصورتهاگونه  نيا  ميز مفـاه ش ايكه ب
ـ در همـان اوا . شد اندك نخواهد بودياند مي آنو روابط به الفاظ  يعرفان يكل ل ي

  :ميخوان مي يمثنو شيسرا
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ــوز ــد ةك ــر نش ــان پ ــم حريص  تا صدف قانــع نشـد پـر در نشـد      چش

  )21 تيب( 
دارد  در تاً چند دانهينهاا يك يها را صدف تنياشكال دارد، ز معروف تين بيظاهر ا

ـ  تنها شـارح نكتـه   يمثنوان شارحان ياز م. شود مينهرگز پر از در و  ن، خواجـه  يب
وصـف در   يپـر « :سـد ينو مـي  در جهت رفع آننظر داشته و ن اشكال يوب به ايا

مـون  ياشارت است به مضـمون م . رش پر نشدتا صدف قناعت نكرد د يعنياست، 
ـ ه اخواج( »نفديكنز ال ةعالقنا ـ ه اث منقـول خواجـ  يحـد  ).23: 1377 وب،ي وب از ي

اگـر منظـور   . انيپا يباست  يكه قناعت گنج مضمونن ياست، بد) ع( يحضرت عل
و در اصل بـه صـورت   مقلوب  ديبا »درپر« يوافته باشم، از نظر ياو را درست در

»همان گنج قناعت  ن صورت،يدر ا. ظر گرفته شوددر ن »پر در راست درآن يو پ 
اما بـا ظـاهر    ،ر استيه اگر چه دلپذين توجيا. داردن گنج يا يريناپذ انياشاره به پا

گـر  يد ياز سـو  12.داند نـه در را  مي را پر را شعر آشكارا صدفيخواند؛ ز ميت نيب
  .ستياشكال ن يان بدهم چنه و مسند يبه مسندال» پر در«ب يل تركيوأت

ن يبر ا. دشول يت تحليد در ساختار تمام بيبا ــ هر چه باشد ــ ين پريا
چشم  ةو با پر نشدن كوز ،قانع شدن صدف در ارتباط با ين پرياساس، ا

تا صدف قانع نباشد : ديگو مي كه موالنا ين معنيبه ا .تاسصان در تضاد يحر
 مسلم است كه يامر تيب ةشاعران يادر فض نيو ا .شود ميندر پر ك يهرگز با 
پس پر  .پر نخواهد شدهرگز هم  ر، با هزاران دچيكه ه رك ديص با يصدف حر

 از يفيصوقت تيدر حق ،»شدن پر از در« سرراست يمعن همان شدن در رد
. است نه كوزه حرص از يهم وصف چنانچه پر نشدن نه صدف؛ است قناعت
 در اصلرا موالنا ي، زدقت داشتهم  يعنومصنعت عكس  د بهيبا نجاياضمناً 

بلكه قانع شدن موجب پر  ،ستيموجب قانع شدن نپر شدن  :ديخواهد بگو مي
ن يرا با همان قناعت و طمع ين ربط مي، هميمثنو در دفتر پنجم او. شدن است
  :سازد مي مان برقراريان كفر و ايقناعت، م يكنندگت پريخاص يعني مضمون

ز نيمه خورد و بست لب  ن شب، عربگشت مهمـانِ رسـول آ شيرِ يك بـ...  
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 ...پر شد اين قنديل زين يك قطره زيت  در عجب مــاندند جمله اهـل بيـت
 اژدهــا از قُـوت مـوري سيـــر شد  حـرص و وهـم كافـري سر زيـر شد

  )283 يال 276 تيب( 
ـ اد و بگسـترش د باز توان  مي رات يالفاظ ب روابط متقابل نيا ـ ن ت قبـل را ي در  زي

  :ميخوان مي ت قبليدر ب. كردل يدخآن  يابيمعنا
ــوزه ــر را در ك ــزي بح ــر بري  اي چنــد گنجــد؟ قســمت يــك روزه  ايگ

ت مورد يل بيدو تمثافت كه يتوان در مي ،تيب ن دويا انيمموجود  تناسببا توجه به 
شـه در  ير ف و درصـد  ر كوزه،يتصاو و شده استت ساخته ين بيبه ا نظربا  مانبحث

ت ين بيهم يد در راستايبا يحيرو هر گونه توض نياز ا .ت داردين بيهم ةبحر و كوز
ـ در شـرح ب  ،شعر ةختيآم همدرساختار ن يالحاظ با ما اكنون  .نخست ارائه گردد  تي

ـ قسمت صان با يحرچشم  ةكوزمعمول،  يها برخالف كوزه: مييگو مي ك روزه كـه  ي
 ن بحريك قطره از هميصدف قانع با و حال آنكه  شود؛ يك بحر هم پر نميچ، با يه
  .شود مي پر )ل به در خواهد شديتبد كه به اعتقاد قدما(

ـ كـه با  يا خـود، نكتـه   بحث ةجيان نتيباز ش يپ م راجـع بـه   يد متـذكر شـو  ي
ـ را بگ يمثنـو هر شارح  بانياست كه ممكن است گر ييهايساز تصنع در  رد تـا ي
ـ  يبا فرض صـنعت  ،است مودهجا كه ابهام شعر خود را نهر  يبـه جـا  آن را  يادب

  :مييت بجوين بيشرح ا در ميتوان مي معروف آن را مثال. بپوشاند ،كشف
 روزيست روزش دير شـد  هر كه بي  هر كه جز مـاهي ز آبــش سير شد

)16ت يدفتر اول، ب(  
به نظر فروزانفر » ر شديروزش د«. است يمثنو ت از مشكالتين بيمصراع دوم ا

 ةن به گفتيهمچن )22: 1379فروزانفر، ( .است» و مالل يريس دل«ه از يناك
رست روزش يس يه بالمثل هر ك اشاره است به ضرب«كلسون، مصراع دوم ين
ن يبر ا يكلسون مثل مذكور را از شرح انقروين .)22: 1384 كلسون،ين( ».رستيد
 ير ماهيكه غكس  هر آن« :سدينو مي يانقروت اقتباس كرده است؛ آنجا كه يب

كه  ين اسراريست، از آب ايوحدت ن يايدر يماه يعنيت است، يبحر احد
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 يو هر كس. راب شدين قدر قناعت كرد و سيمه ر گشت، و بهيذكرش گذشت س

ان يدر م. ر شديماند، روزش د يروز ين لذت بيلذت، و از ا يب ين روزيكه از ا
ن ير است، و ايروزش دست ا ريس يهر كه ب: ندياست كه گو يالمثل عجم ضرب

قه يالحق يو ف. گذرد ينكه آدم گرسنه روزش با غم و اندوه ميه است از ايكنا
و آخرت  اياند، در دن بهره مانده ين شربت بيب و از اينص ين لذت بيكه از ا آنان
 ز به نظريفروزانفر ن ةيكنا ).35و  34: 1380 ،يانقرو( ».ندا ش محرومياز ع
هماهنگ كردن مصراع دوم با مصراع نخست باشد؛  يرسد كه صرفاً برا مي
ز يمصراع دوم ن« :دسينو مي د آنييأمصراع اول، در ت يمعنذكر ه پس از كچنان
 ةلب نشانو مالل در راه ط يريو مشعر آنست كه دل س ين معنيد همييتا
آن است كه با  ياساس ةمسال ).23: 1379 فروزانفر،( »است يبينص يو ب يحرومم

ژه اگر آن را در يوه ؛ بنخواهد شدت چندان مفهوم يز بيه نيل و كنايثن تميقبول ا
  :ميريگبن در نظر يشيات پيخود همراه با اب يجا

ــد ــاه ش ــا بيگ ــا روزه ــم م  روزهـــا بـــا ســـوزها همـــراه شـــد   در غ
 تو بمان اي آنكه چون تو پـاك نيسـت    روزها گر رفت گو رو باك نيسـت
 روزيسـت روزش ديـر شـد    كه بـيهر  هر كه جز ماهي ز آبش سـير شـد

تا  13»دراز شدن روز« از يمختلف يعاناست كه به م »ر شدن روزيد«ابهام در  
با  فرهنگ آنندراجرا  »ر شدنيد«. است ر شدهيتعب 14»عمر ع كردن اوقاتيضا«

 »ه از مردن و خراب گشتن و فاسد شدنيكنا« ،ت موالناين بيهمآوردن شاهد 
 ه نظر دارد كهين كنايبه ا يو ظاهراً شارح ه استنگاشت )1985: پادشاه، ؟(

شان با مردن يات ندارند و زندگياز ح يا دهيند فاا يروز يو آنانكه ب« :سدينو مي
شعر را  يصور ةم از جنبياگر ما بخواهاما  ).16: ، ؟يعماد حال( ».كسان استي

در » شد«ف يو رد تيب هر سهدر » روز« ةواژبه تكرار  ديابتدا با ،ميكن يبررس
ن يا ميبدان ابد كهي مي تياهم آنگاهف يتكرار رد. ميتوجه كنت اول و آخر يب

 ك معنايهر دو » ر شديد«و » گاه شديب«را ي؛ زشود مي به تناسب منجرتكرار 
 راه باالتر يباز به سطح ين تناسب از نگرش صورينكه ايجالب ا ةنكت 15.دارد
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ت يدر ب» شد«م كه فعل يابي مي ردقت د يبا كم :رسد مي ابد و به انسجامي مي

) شود مي ←(ا مضارع يو ) خواهد شد ←(مستقبل محقق الوقوع  ةآخر از مقول
گونه  نيبازگشته است و ا يكرده و به زمان ماض ياز زمان خود تخطاست كه 

د يدر تناسب تكرار روزها هم با. ده استت شيتقوز ينشعر  يانسجام دستور
گاه و يروزها را ب خوددر غم كه د يگو مي موالنا ،نخست تيبتوجه داشت كه در 

م كه منظور از يفهم مي ،ت دوميدر ب» روزها گر رفت« ةنيبه قر. شب كرده است
 موالنا يست كه براروزها ا همان رفتني از دست دادن ،دن روزگاه شير و بيد

در مصراع آخر هم موالنا سخن نخست خود  ».ستيگو رو باك ن«:ندارد يتياهم
شده ر يو دگاه ياست روزش ب يروز يكه ب يهر كس: ديگو مي كند و مي ضرا نق
 يروز يب منو ؛ )اند شان را از دست دادهاند روز افتهين ينكه روزآنا يعني( است
ت آخر چندان يب ان دو بنديم. ام از دست ندادههوده يبرا  روزمبنابر اين ه و نماند

 يهمان روز يماه يآب برام ييبگوجز آنكه  ،رسد يبه نظر نم يوند مشهوديپ
 يماههمانگونه كه « :توان در شرح مصراع اول گفت مي ن مقدماتيبا ا. اوست
از هرگز ز يموالنا نشود،  ير نمياوست س يكه همان روزاز خوردن آب هرگز 

 يو برا ».ر نخواهد شديساوست  يكه همان روز) »تو«ا ماندن با ي(خوردن غم 
همراه با سوز و را  ياريبس ير غم خود روزهاد اگر چه موالنا« :مصراع دوم

 يروز يكه ب يتنها كسرا يز ؛است از دست نداده اما او روزها را ،گذراندهگداز 
هر دو  ،رين تعبيدر ا ».دهد مي جه از دستينت يرا ب روزگارشروز و  ،است

ش؛ و يت پيمضمون دو ب ياست برا يا ل مستقل و جداگانهيآخر تمث تيمصراع ب
كه  يا يدر انسجام دستور يخوب به ييمعناو ارتباط ن ارجاع ياما  به نظر
  .افته استي يصور يش گذشت، تجلحيتوض

  
  جهينت

دوران فترت خود را  ،الزمان فروزانفر عيبد ،ليبد يپس از استاد ب يمثنوشرح 
تكرار مكررات است  غالباً ،گپس از آن استاد بزر يمثنو شروح. كند مي يسپر
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ن ياشروح  ياصل يژگيوفقدان روش را د بتوان يشا .لفجمع شروح مختو 

شرح ان، ين مياما در ا .دگرد مي نهين زميدر ا نو يدانست كه مانع از تحول دوران
 يع صوريمل در صناأل و تيكار خود را بر تحل يكه مبنا ــهم  يمثنو يصور

ر يگفتگو با سا ةورود به عرصظهور و  جوازتواند  مي ــ دهد مي ات قرارياب
  . را داشته باشد يپژوه يمثنو يدگاههايد

كـه   اند طعام مانند كرده ةهاي لفظي و معنوي را به ادوي ايهدر بالغت سنتي آر
ايـن  . شـود  مي ظ و آرايش سخند، موجب زيبايي الفاگرداگر به اندازه استعمال 

دانيم كـه صـنايع ادبـي و     مي اكنون. سنتي در نقد جديد تحول يافته است ةانديش
دات اصلي زبان ادبي و يكي بلكه يكي از تمهي ،ون بالغي تنها زيور شعر نيستفن

 يمـدع  يشرح صورن اساس، يبر ا. دهنده به گفتمان است كارهاي شكلاز سازو
ن ياز همـ  يناشـ  ،و اشـكاالت شـروح آن   يمثنـو از مشكالت  ياريكه بس است

  .استشعر  ةپردازان ت صنعتيبه ماه شارحان يالتفات يب
  
  هانوشت پي

مـتن كامـل و   : اسـت  تاب اقتباس شدهارجاعات مطابق تصحيح نيكلسون است كه از اين ك .1
  ).خرمشاهي(، به كوشش مهدي آذريزدي مثنوي معنوي اصيل

ه در برخـي از نسـخ   كـ ؛ چناناسـت  ابهام اين مصراع نيز از تصرف كاتبان در امـان نمانـده  . 2
ايـن پوشـاندن    ةو نتيجـ » كن اسب كو؟آري اين اسب است، لي«: گونه تغيير يافته است اين

بله البته كه اين اسـب اسـت، ولـي    : گويد آن شخصِ حيران مي«:ابهام، اين شرح مبهم است
  .]379: 1385زماني، [ »من كو؟ ةاسب گمشد

ـ «كـه بـه   » مرد راه حق«جو را به  سر اسب پژوهي، اين جواد خيره مثنوي. 3 وحـدت و   ةمرتب
هستي را جـدا از   ياسب و زين و سوار و ديگر اجزا ديگر«رسيده و » ظهور و تجلي حق

  ].363: 1379: استعالمي[ .تعبير كرده است» تواند ببيند يكديگر نمي
، در شرح شارحان اين بيت يافتـه نشـد جـز در    ها هپويايي واژ همنشاني از توجه به اين در. 4

 :داشته است قرآني ةشرح مالهادي سبزواري كه آن هم به جهت توجهي است كه به يك آي
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اَلقَـي   لمن كانَ لَه قَلـب اَو « گوش شد، چنانكه حق تعالي فرموده خود بود و يعني بايد بي«

و شَهيده و مع26: 1383سبزواري، [ »الس[.  
 :سروده است مثنويموالنا اين انديشه را در . 5

  داران بر فقيـر آرند جـودمال  هستي اندر نيستي بتوان نمود
  )3202، بيت دفتر اول(

مل أخواجه ايوب با روايتي كه از اين بيت كرده است اشكال را از موضوعيت انداخته و از ت. 6
 :در آن بازمانده است

  گوشها را حق نفرمود اَنصتوا  چون تو گوشي او زبان ني جنس تو
ـ أاي براي ت اما دقت نظر اين شارح موجب گرديده تا چاره و  قرآنـي بيابـد   ةخير انصتوا در آي

نماز جماعت و گوش دادن بـه قرائـت امـام     ةبار اي از مفسران كه اين آيه را در طبق نظر عده
چـون برخوانـده شـود قـرآن بشـنويد مـر آن را و       «: آن بنويسد ةدانند، در ترجم جماعت مي

  ]142: 1377خواجه ايوب، [» .خاموش باشيد و با امام تالوت نكنيد
ام و هم به استعمال گونـاگون   ه چندان مرتبط شعر توجه داشتهدر اين تعبير خود، هم به فضاي ن. 7

شوم كه اشـكال اصـلي ايـن     اما مجدداً متذكر مي. در ديگر اشعارش» انصتوا«موالنا از عبارت 
ـ       قرآنـي چنـين بينشـي بـه دسـت       ةاست كه چگونه و بـر اسـاس چـه معيـاري موالنـا از آي

پروردگار به گوشـها  « نويسد پژوهي مي نويوقتي كه مث ».حق بفرمود انصتواگوشها را «:دهد مي
مسلماً در گريز از مواجهه  ]399: 1379اسـتعالمي،  [ »فرمان داده است كه سكوت كنيد و بشنويد
برد و آگاهانه يـا ناآگاهانـه آن را    قرآني دست مي ةبا اين اشكال است كه در تقديم و تاخير آي

  .سازد مرتب مي
را سخن خدا و محكي قول حق؛ و » قُل«فيان، ما بعد عموم مفسران از اهل ظاهر و صو«. 8

 ».داند مي) ص(اند اما موالنا آن را سخن پيغمبر  پيمبر را مامور ابالغ آن و حاكي دانسته
  .]1067: 1379: فروزانفر[

زمر را مصداق اين  ةسور 10 ة، آي)747: 1385زماني،  :نك( مثنويبرخي از شارحان . 9
بگو اي بندگانم كه ايمان آورديد  ».ا عباد الّذينَ آمنوا اتَّقوا ربكُمقُل ي« :اند بيت دانسته

اما بايد توجه داشت كه اوالً؛ در اين آيه انتساب عباد به حضرت . بپرهيزيد از پروردگارتان
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مثنوي با  در بيت» جمله عالم«چندان قراين لفظي ندارد، ثانياً؛ عبارت ) ص(محمد 
ثالثاً؛ موالنا در ديوان با . آورندگان قابل تطبيق است نه ايمانكنندگان بر خويش  اسراف

 :مذكور اشاره كرده است ة، به آي»يا عبادي«به جاي » يا عباد«عبارت 
  اي بغرّد و گويد كه يا عبادهر لحظه  زنددرياي رحمتش ز پري موج مي

  )1210: 1374مولوي، (
 :بهتر نشان داده استرا در يك رباعي » بند زر«موالنا اين ايهام . 10

ده غم جـان بكـشــد و جاني و هـر زـن كـشـــد    ـت  هــر كـــان دارد مـوءنــت آن ـب
ــدان بكـشـــد     هر جان كه چو كارد با تو در بند زر اسـت ـي، از بــن دـن  گـر تيـغ زـن

  )1320: 1374مولوي، (
 :حاجت در همين معنا بكار برده استرا به جاي » تقاضا« ةموالنا در بيت ديگري از مثنوي، واژ. 11

ــبحدم ــا ص ــب ي ــيم ش ــر را در ن  چـــون تقاضـــا آمـــد و درد شـــكم     گب
  )83دفتر پنجم، بيت (

 :نظير اين مضمون را موالنا سروده است. 12
 اين صدف پـر از صـفات آن در اسـت     ليك از ليلـي وجـود مـن پـر اسـت

  )2017دفتر پنجم، بيت (
يعني دراز شد كه روزش روز : روزش دير شد« :ه استموج اين معني از تعابير غير. 13

 يومٍٍٍ كانَ: يا روزش الوهي باشد. كَاَلف سنَه مما تَعدونَانَّ يوماً عند ربك : ربوبي باشد
نَهس خَمسينَ اَلف هقدار26شرح مثنوي، ص  سبزواري،( »م(  

ن بـه معنـي ضـايع شـدن و از دسـت رفـتن،       دير شد« :دار است اين معني از تعابير قرينه. 14
 اند كه جست فرموده غريبي كه خانه مي ةچنانچه در دفتر دوم در قص

 روزگـــاري بـــرد و روزش گشـــت ديـــر  چون رسد آنجا ببينـد گـرگ و شـير
خواجه (» كند روزي است عمر خود را ضايع مي هر كه بي... پس معني بيت چنين باشد كه 

  )22اسرارالغيوب، ص  ايوب،
در بيـت  » بيگاه شـد «مشابه » دير شد«تركيب « :گويي محققي اين نكته را دريافته است. 15

موالنا دير به معني بيگاه را در برابر معنـاي متضـادش    .]283: 1379استعالمي، [ ».است 15
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 :است كار بردهه ب) پگاه به معني زود، صبح(يعني بگاه 

 بگاه هسـت و گـر ديـر، متـرس    گر روز  از چرخ چو آن ماه تو را همـراه اسـت
 )1354: 1374مولوي، (
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