
  
  
  

  
  
  

  تحليل شرح مثنوي مير نوراهللا احراري 
  آن با شروح ديگر ةو مقايس

  حسن دشتي  

  
  چكيده

بـر  ) ص( پيامبر اكـرم  ةبه زبان وحي و به واسط ،بشريت ي جاودانةقرآن كتاب راهنما
ارشادات و تنبيهات ايـن اثـر آسـماني، در بسـياري از كتـب       .انساني نازل شد ةجامع
الدين،  موالنا جالل مثنوي معنوي ،يح شد كه از آن ميانبشر، شرح و توض ةنوشت دست

هاي  شايد بتوان گفت بيشترين سهم را در ترويج فرهنگ و آموزه وفرد است  بهمنحصر
بزرگان ادب و عرفـان، بايـد    ةاين كتاب ارزشمند را به گفت. قرآني و ديني داشته است

صـلت اساسـي قـرآن    دو خ ازبه نوعي تفسير عرفاني قرآن كـريم دانسـت، چـرا كـه     
  :اليه است داراي ظاهر و باطني نهفته و چند همانند قرآنل اينكه او :است برخوردار

 د،نشـو  آموزي بيان مي ها براي عبرتا و تمثيلهاينكه همچنان كه در قرآن داستان مدوو 
ها و حكايـات  ح و بسط مفـاهيم، بـه آوردن داسـتان   نيز براي شر مثنويدر  موالنا نيز
  .به قدر فهم خود از آن بهره گيرد كس بر حسب استعداد و د تا هرشو متوسل مي

مباحث و شروح بسياري پيرامـون آن بـه    ،كنون تا از زمان تأليف اين كتاب گرانبها
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انـد و بعضـاً بـه حـل      دهخاصي به آن نگـاه كـر   ةيك از زواي وجود آمده است كه هر

اه ش را ، يكي از اين شروحاند ، همت گماشتهآندر راه فهم مطالب  موجود هايدشواري
تب شـرح  نگاشته است كه در آن عالوه بر توجه به ك ميرمحمد نوراهللا احراري دهلوي

كـه  است ها، به توضيح مشكالت بسياري از ابيات پرداخته متقدمين و نقد و بررسي آن
مـورد   سپساين شرح . اند تا زمان خود او، براي محصالن اين كتاب، محل سؤال بوده

 و استناد شارحان ديگري از جمله ولي محمد اكبرآبادي و خواجه ايوب پارسا استفاده
 .قرار گرفته است

  
  .مثنوي، شرح، مير نوراهللا احراري، نسخة خطي: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه
در آثار عرفاني خـود كوشـش   الدين محمد بلخي، مشهور به موالنا و مولوي  جالل
گونـاگون، بـه فهميـدن مطالـب و مقاصـد       هـاي  مندان را با شيوه عالقه استكرده 

درك و فهم آثار مولوي . و در اين مسير چراغ هدايت افروخته است كندراهنمايي 
  .هاي پربار دارد هاي عميق و شاخه ريشه وير ، زيرا تفككار آساني نيست

عميـق آثـار    ةشرط اصلي و اساسي وارد شدن به جهان فكري مولوي، مطالع
چهارم تا هفتم هجري است كه پس از آن، فهم بسياري  دانشمندان اسالمي قرون

  .شود از مطالب مثنوي و ديگر آثار مولوي، هموار مي
نمادين رمزي و  ةبسياري از لغات و تعبيرات به كار رفته در آثار مولوي، جنب

ي شـرح  نبايد ابيات آن را جدا از متن كلاز اين نظر مثنوي كتابي است كه  .دارند
هاي عرفاني و ابعـاد   با حفظ جاذبه مثنويست كه معاني ابيات كرد و صواب آن ا

  .مولوي توضيح داده شوند ةرمزي، با روش اصلي فكر و انديش
از زمان تأليف تا به امروز، پيوسته در معرض تحليل و تفسير قرار داشته  مثنوي

ـ  ل اساسي تأويلعام. است  ةانديشـ  ة، در شـيو مثنـوي ت تفسـير  پذير بودن و قابلي
يعني مطالـب اصـلي در همـه جـاي آن در      ،اي است تفكر او خوشه :ي استمولو
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ر و نگـارش، مـأخوذ از   اصل اين نوع تفكـ  .اند مجتمع شده هاي پربار شكل خوشه

هاي بزرگ قرآن، صدها مطالب اخالقي، فقهـي،   كه در سوره چنان ؛قرآن كريم است
اً ارتباطي با يكديگر كه ظاهراند  تاريخي، حكمي، آموزشي و داستاني كنار هم آمده

در اكثـر   ويژگـي اما در اصل موجب تقويت و استحكام يكديگرنـد و ايـن    ؟ندارند
پـذيري از ايـن كتـاب     مولوي نيز با الگو. خورد هاي قرآن مجيد به چشم مي سوره

  .خود را تقويت كرده است ةتقدس و پرباري انديش ةآسماني، جنب
دهم هجري، به يك مكتب بزرگ از قرن هشتم تا چهار مثنوينويسي بر  شرح

جوي جان سخن موالنا،  و در جست مثنويشارحان . ادبي و فلسفي تبديل شد
در طول هفتصد سال، . اند سختي و دشواري آن طي كرده ةهاي انديشه را با هم باديه

و  مثنوينوشتن شرح بر  .اند كتاب نوشته انشمند شرقي و غربي در اين زمينهصدها د
وسيع جغرافياي جهان،  ةالت آن نه تنها در ايران، بلكه در پهنكشف حقايق و مشك

ندوستان، در آسياي صغير، همثنوي هاي ترين شرح مهم. جه قرار گرفته استمورد تو
و اند  خراسان و واليت مركزي و جنوبي ايران نوشته شده آذربايجان، ماوراءالنهر

ها افزوده شده بر آن شرحهاي جالب توجهيهم راً در ممالك عربي و اروپايي اخي
 ةمرحل: مهم را پشت سر گذاشته است ةسه مرحل مثنوي شرح و تفسير تاريخ. است

هاي هفتم تا دهم هجري است كه در آن عهد بيشتر مفاهيم كليدي و گاهي  اول سده
هاي از جمله شرح .اند شدهضيح تحقيق و تومثنوي لغوي و برخي اصطالحات 

الدين  شرح كمال ،الحقايق دقايقمد رومي با عنوان ، شرح احنوشته شده در اين دوره
شرح دبن يحيي الهيجي با نام محماثر ، نوارجواهر اسرار و زواهراالخوارزمي به نام 
نوراهللا  كتابو  شرح مثنوي معنوي، شرح داعي شيرازي با عنوان مشكالت مثنوي
  .است شرح مثنويشوشتري به نام 

از  .زدهم هجري استاي يازدهم تا سيه نويسي مربوط به سده م شرحدو ةدور
ـ  د مثنـوي نويسي مربوط بـه   هاي شرحترين ويژگي مهم ت بيشـتر  ر ايـن دوره، دق

از در رأس شـارحان ايـن دوره    .هـاي خطـي اسـت    شارحان به تصحيح نسـخه 
اولين اقدام وي آن بود كه متن  .ياد كرد بايدبن عبداهللا عباسي گجراتي  داللطيفعب
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خود بسيار  ه و تصحيح كرده كه در نوعتهي قلمي ةد نسخرا براساس هشتا مثنوي

موضـوع پـژوهش حاضـر     شرح مثنوي مير نوراهللا احراري دهلوي. جالب است
  .مربوط به اين دوره است كه به تفصيل در بخش بعدي معرفي خواهد شد

بيسـتم تـا بـه روزگـار      ةاز آغاز سد مثنوي معنوينويسي بر  م شرحسو ةدور
هاي ديگر، از عمق  لمي و وسعت جغرافيايي، نسبت به دورهماست كه از لحاظ ع

آن  نويسـي ايـن دوره   ويژگي مهم شـرح . تاس بوده و وسعت بيشتري برخوردار
بـه   شرحهايي هم بيرون آمده واست كه از انحصار زبان فارسي و عربي و تركي 

  . هاي اروپايي نوشته شده استترين زبان معروف
هاي تحقيـق علمـي   ر انتقادي و اصول و روشـ شتر با نظهاي اين دوره بيشرح

توان به شـرح و توضـيح و نقـد و تحليـل      اين شروح مي ةاز جمل .اند نوشته شده
از  الزمـان فروزانفـر   بـديع ، سـتان از انگل به اهتمام رينولد نيكلسون مثنوي معنوي

تـأليف   )ج 7( شرح جامع مثنوي معنـوي و  ،عبدالباقي گلپينارلي از تركيه 1ايران،
 .اشاره كرد م زمانيكري

  
  مختصري در احوال مير نوراهللا احراري

نـويس   فارسـي  ةق دولتمرد، اديـب و نويسـند  1073 متولد محمد نوراهللا شاه مير
ش ين بـار از جـد  ، چندشرح مثنويدر كتاب . بودعارف  ةهندي، از يك خانواد

: ته استمتأخرين عرفا دانس ةهايي به وي نسبت داده و او را قدونام برده و كرامت
خرين أمت ة، قدوافشان جد ذوالجدآن چه فقير از زبان در مناسب اين مقام است«

  .)27ص (» ...عرفا مير ابوالعال قدس سرّه الشريف شنيده
ــ و از زبان معارف افشان حضرت جد بزرگوار  :گويد و در موردي ديگر مي

رقـد منـور   روزي به طـرف م : فرمودند ياستماع دارد كه مــ ه الشريف قدس سر
آن  .رفتـه بـودم   ـــ  ح روحه االقـدس روــ الدين چشتي  حضرت خواجه معين

اي كه در شما ظهـور   حضرت به صورت مثالي حاضر شده، فرمودند كه اين نشئه
و  به ظهور پيوسته، شكر حضرت حـق جـل   يافته است بعد از صد سال در عالم
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نعمـت  ورده بـه ايـن   آن برآ ةعال به جا بايد آورد كه شما را به خصوص از جمل

  .)276ص (» سرفراز كردند محض عنايت بود
نشيمن داشت ) هاي ايالت مدارس در جنوب هنداز بخش(» اركات«گويند در 

) سرپرست اوقاف(صدر ) ق1118ـ1068(اورنگ زيب گوركاني  ةو در دور
 ةاست كه در ديباچ شرح مثنوي معنوييكي از آثار او . آباد بود جهان شاه ةصوب
  : گويد مي ،از حمد و ستايش پروردگار به زبان عربي پس ،آن

معترف به قصور اقصي در درست كرداري محمد نوراهللا احراري كـه ايـن فقيـر از    
اعتدال است اكثر به تـالوت سراسـر    شباب تا حال كه زمان اكتحال و سنعنفوان 

و  آن اشتغال داشـته و در اثنـاء مقابلـه    ةحالوت مثنوي معنوي، با حواشي مشهور
كه وقت ديگر به كار آيد رسيد، محض براي آن كه به خاطر ميمعني جديد  ةمطارح

ف بـر ذلـت   نگاشت، چون از احتمال عـدم وقـو   خود مي ةبه طريق تعليق بر نسخ
توانسـت   ميدهد ن ت است آن حواشي را موثوق بها نميخويشتن كه مقتضاي بشري

اين كتاب كامـل نصـاب، آن   ب اما اكثري از طال .به جميع تدوين آن متوجه گرديد
خود تحريض و تخصـيص در افاضـه نمـوده     را پسنديده و از حسن ظن تعليقات
  .ت استكه سد باب معرفت و سد راه طريقت، تعلقات بشريآن ةمالحظ

  
  .شود آغاز مي» بند بگسل باش آزاد اي پسر«اين نسخه با مصراع 
 شـرح گلسـتان سـعدي    ،شرح يوسـف و زليخـاي جـامي   : اند از ديگر آثار وي عبارت

و فرهنـگ   5329و  1/5250هاي  به شماره) زي دانشگاه تهرانمرك ةخانهاي كتاب نسخه(
  . ها، هر حرف در يك باب مي به ترتيب تهجي آغاز واژههاي مكاتبات عال واژه

دو نسخه به خط خـود  ) پاكستان(ضياءالعلوم سر ميداني گنجپوره  ةدر گنجين
ـ   هـا رد كـه در آن وجـود دا  ق1078تاريخ مؤلف با  فرزنـد  » نـوراهللا «ف نـام مؤل

ياد شده  ق1078زيب  عبدالرحمان و تاريخ تأليف نيز سال دهم پادشاهي اورنگ
ق درسـت نيسـت مگـر    1073» احراري«در اين صورت، تاريخ مرگ است كه 

  .جز احراري دهلوي باشد فرزند عبدالرحمان كسي ديگر بكه نوراهللاآن
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  وي معنوينگاهي به شروح هنديان بر مثن

ـ  از اوايل قرن پنجم كه محمود غزنـوي  ه هندوسـتان لشـكر كشـيد و روابـط     ب
هل مشرق ايـران، مـأمور   ايران و هند برقرار شد، نظاميان خراسان و ا ةجانبدو

اسـتقرار نظاميـان مسـلمان     .سـلطان محمـود شـدند    ةهاي مفتوححفظ سرزمين
هنديان از طريـق   .خراساني در هند موجب آشنايي هنديان به زبان فارسي شد

سـي در نـزد هنـديان    زبان فارسي با اسالم آشنا شدند، به همين جهت زبان فار
نيمه مـذهبي در آن  ـ  يي گرديده، به مرور به صورت نيمه رسمزباني مقدس تلق
  ).42: 1372لنگرودي( »سامان درآمد

  
اي  هاي علمي و ادبـي و پـاره   حوزه ةمغول تنها محل حفظ بازماند ةپس از حمل 
ـ    ا ا قـدرت  ز كتب، واليت سند و آسياي صغير شد، گسـترش فرهنـگ فارسـي ب

توانسـت   تا قرن يازدهم، كه ديگر زبان فارسـي مـي   بيشتري در هند ادامه يافت،
 .فرهنگ هند محسوب شود ةجزء خانواد

  
  مثنوي مولوي در هند

چنان در  ،آموزد عشق و ادب روحاني كه موالنا در مثنوي به خوانندگان خود مي
و جان آموزگاران صوفي هند خانه كرد كه آنان مريدان خود را بـه خوانـدن    دل

خواندند و  بر ايشان مي مثنويساختند  كردند و چون انجمن مي مثنوي تشويق مي
. پرداختنـد  مـي  مثنويبخش  چه بسياري كه خود نيز به شرح و بيان سخنان جان

شرحي ) ق 725(اوليا الدين  نظامچشتيه در دهلي،  ةنخستين رهبر بزرگ سلسل«
  .)521: 1375شيمل (» بر مثنوي نوشت

در هند، عشـق بـه   . آيد به شمار مي هاي اساسي آيين چشتيهيكي از كتاب مثنوي
توان گفت كه مثنوي، در سراسـر   اغراق مي بي. موالنا محدود به صوفيان نبوده است

: حـك ( شـاه اكبر. هند در قرون وسطي به صورت مرجعي معتبر پذيرفته شده بـود 
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سلطان  مثنويجهان  دارا شكوه پسر شاه. ورزيد عشق مي مثنويبه ) ق1013ـ963
زيـب بـرادر دارا نيـز، آنقـدر      اورنگ. را به دست خود استنساخ كرد) ولدنامه(ولد 
  .نوشت مثنوي، شرحي بر اشعار مولوي بود كه معلم او مال جوان ةشيفت

از  مثنويبيشترين شروح بر ي بود كه در هند به حد مثنوييت و محبوبيت مقبول
هاي تـرين آنهـا شـرح    معـروف . انـد  ار نوشته شدههم در آن ديقرن يازدهم تا چهارد

سـه  . عبداللطيف عباسي، اكبرآبادي، خواجه ايوب پارسا و محمدرضا الهوري است
ارتباط مسـتقيمي  ) عباسي، اكبرآبادي و خواجه ايوب(شرح از اين شروح چهارگانه 

  .پردازيم د كه به طور مختصر به معرفي آنها مينبا پژوهش حاضر دار
دانشمندي بود صوفي كه بـه مريـدان   ) 1084ف (عبداللطيف عباسي گجراتي . 1

. دسترسـي داشـت   هم مثنوي هاي ديگري از به نسخه او. آموخت مي مثنويخود 
پژوهان را از  مثنوي تاه كند تهي مثنوياي از  نسخهد ش ارادتش به مولوي سبب مي

اي از  او با استفاده از هشتاد نسخه، نسـخه . نياز سازد ها بي به ديگر نسخه مراجعه
در آن نسـخه   ،هاي قبل از آن يافت نشـود  فراهم آورد كه هر چه در نسخه مثنوي

ناميد كه تحريرش به سال » مثنوي سقيمه ةناسخ ةنسخ«يافت شود و اين كتاب را 
ايـن  . بپـردازد  مثنـوي شـرح  پس از آن تصميم گرفت بـه  . به پايان رسيد ق1032

معروف است شرحي بر ابيات دشـوار   المثنوي المعنوي من حقايق لطايفشرح كه به 
بـر   هايي است كـه شـارح   اين شرح حاشيه .و عبارتهاي عربي مثنوي است مثنوي

خود نوشته بوده و سپس با افزودگي و تفصيل بيشتر در اين كتاب گـرد   ةكنار نسخ
شـرح  و  لطـايف اللغـات  ، مرآت المثنـوي : اند از عبارت آثار ديگر او. آورده است

  .در هند به چاپ رسيده است ق1292او به سال  شرح مثنوي. سنايي ةحديق
ق دوازدهـم   ةكه در سـد  بوداعتقاد هند  وب پارسا، از صوفيان پاكخواجه اي. 2
بـه پايـان    ق1120در سـال   اسـرار الغيـوب  با نام  مثنوي شرح او بر. زيست مي

ـ  الزمان فروزانفر بديع .سترسيده ا ، مثنـوي خـود بـر شـرح دفتـر اول      ةدر مقدم
. دان خوانده و شـرح او را سـتوده اسـت    خواجه ايوب را صوفي هوشمند و نكته

. چاپ شـد در شهر بمبئي به صورت سنگي  ق1293شرح خواجه ايوب در سال 
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 لغـت  2226. فتيا را داراي نكات مبهم ميمثنوي بيت از  11512خواجه ايوب 
تا معني ابيات  ه استآورد آيات و احاديث فراواني را شاهد او ، ديد را دشوار مي

ابن «در پنج مورد براي توضيح سخن موالنا از نظرات  او. فارسي را روشن سازد
اسـت   از شروحي كه با صراحت و كنايه از آنها نام برده. گرفته استبهره » عربي

شيخ عبداللطيف عباسـي   ح لطايف معنويشر .1: توان اشاره كرد مي به اين موارد
د ميرمحمـ  مثنـوي  شـرح . 3 ،محمدرضا الهـوري  مكاشفات رضوي .2 ،گجراتي

  .حسين خوارزمي جواهراالسرار .4نوراهللا احراري 
دوازدهم  ةآبادي، دانشمند عارف مسلك هندي كه در سدمحمد اكبر ولي .3
به پايان ق 1140 در سال االسرار مخزنبا نام شرح خود را  ،زيست مي جريهـ
يافته آنها را دشوار  اده كه خودد را شرح مي مثنوي اكبرآبادي نيز ابياتي از. برد

كه اين شارح در مقايسه با شارحان پيشين، تعداد بيشتري جالب توجه آن. است
را  مثنوي طوري كه بيش از نيمي از ابياتداده است، به را شرح  مثنوياز ابيات 

يكي  ،از داليل دور و دراز شدن شرح اكبرآبادي. ه استآورد در شرح خود 
 ينقل آرا ،انتقادهاي فراوان او از شارحان پيشين هندي است و ديگري

 .ه استكشاند هاي خسته كننده كه او را به بحث فاني ابن عربيعرـ  يفلسف
  

  شرح مثنوي مير نوراهللا با ديگر شروح هندي ةمقايس
عبـدالفتاح گجراتـي و شـرح عبـداللطيف      مير نوراهللا در شرح خود از شرح سيد

بار از شرح عبدالفتاح اسـتفاده كـرده و بـه او     نهوي . است كردهعباسي استفاده 
  :ميكن اشاره مياين انتقادها هايي از  به نمونه .انتقاد نموده است

 كــي شــود يكــدم محــيط دو عــرض  زان كه ناطق حرف بينـد يـا غـرض
  36ص       

ناطق است كه انسان اسـت بـه   مراد از ناطق، حيوان  :است نوشته سيد عبدالفتاح
مير نوراهللا با دقت نظر قـول سـيد را   . كه مقصود، بيان احوال آدمي استجهت آن
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م ظاهر، مأخوذ شده و بـه معنـي مـتكل    جا از نطقناطق اين: است رد كرده و گفته

پس  .است و ناطق در تعريف انسان، از نطق باطن است به معني مدرك معقوالت
اين اراده حاصـل اسـت، چـه     گيرد و بيان حال انسان بي ت نميانسان صح ةاراد

باشد، پس توجيه مذكور تصرف عبثي است كـه   نطق ظاهر نيز در غير انسان نمي
حق با مير نوراهللا است و منظور از ناطق  ،با توجه به بيت. رود آخر پيش هم نمي

  .گويد اي است كه سخن مي گوينده
 از برون جامه كـن چـون جامهاسـت     رين حمامهاســـتنقشـــهايي كانـــد

  61ص        
قسـمتي از  » كن جامه« :استمير نوراهللا گفته  .است» كن جامه«اختالف در معني 

آن را  ، ولي عبـدالفتاح ر باشددر قديم رسم بوده كه منقش و مصو حمام است كه
سـيد  روزي به حسب اتفـاق از خـدمت   «. ستكَننده فرض نموده ا شخص جامه

البابي كه در باب اطناب دارند در  اند و از فتح مثنويكه شارح  الفتاح گجراتيعبد
از معنـي ايـن بـين    . اند كه اصالً با متن سروكاري ندارد اكثر مواضع چيزها نوشته

نبايد گرفت كـه  » خانه جامه« »كن جامه«استفسار واقع شد، ايشان فرمودند كه از 
با توجه به ابيـات  » .جامه كننده مراد است بلكه شخص ،اشكال همين است أمنش
  .تر است نظر مير نوراهللا صحيح) تا بروني جامها بيني و بس(بعد 

لطـايف  «، رح خود بارها آن را به نقد كشيدهدر ش دومين كتابي كه مير نوراهللا
بار از كتاب شيخ نام برده و  124وي . عبداللطيف عباسي گجراتي است» معنوي

بـا الفـاظي تنـد شـيخ را     ؛ حتي گاه رد نظرات شيخ را رد كردهدر بسياري از موا
براي جلوگيري از طوالني شدن مبحـث فقـط بـه ذكـر      .قرار داده است مخاطب

گاهي اين ايراد فقط مربـوط بـه يـك واژه    . ميكن بخشهايي از اين انتقاد بسنده مي
  :در بيت زير »جذب«مانند لفظ  ،است

ــا  آن حكيمش گفت كـز جـذب شـما ــوا از جه ــدر ه ــد ان  ت شــش بمان
  56ص       

مهملتين به معني كوزي پشت نوشته » دال«و » حا«شيخ عبداللطيف جذب را به 
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و اين معني مناسبتي با سياق ندارد و ظاهر اين است كـه جـذب بـه جـيم و ذال     

  .معجمه باشد
  :در بيت زير» مكر« ةو كلم

  ر كــردآن غبــارت ز اســتغاثت دو   مكر آن فـارس چـو انگيزيـد گـرد
  157ص        

است و ظاهر است » غضب«اينجا به معني » مكر« :استشيخ عبداللطيف نوشته 
با توجه به سـياق  . بلكه به معني خود باشد ،كه مكر را غضب داشتن الزم نيست

  . بيت نظر مير نوراهللا صايب است
  :در بيت زير» گره« ةو معني كلم

ــده ــوري ب ــرا ن ــافظ م ــتم ح  گـره  وقـت خوانـدن بـي   در دو ديده   نيس
  184ص        

بر وزن خجل به معني گريه، قاموس، انتهي » گره« :است شيخ عبداللطيف نوشته
كه مشتق را به معني مأخذ شود مگر آن معني چندان مربوط نميو اين . كالمه

اشتقاق مستعمل نمايند، از عالم قمت قايماً و اگر لفظ گره به كسر كاف فارسي به 
كه از خدا ت ــ با توجه به معني بي. آيد مي اشد، معني صحيحي برمعني عقده ب

د ــ هيچ اشكال و ايرادي تالوت كن خواهد نوري به او عطا كند كه قرآن را بي مي
و مواردي ديگر از اين لغات كه مير نوراهللا به شيح . نظر مير نوراهللا درست است

شيخ  ةمصحح ةارد به نسخدر بعضي از مو. وي فراوان است ةايراد گرفته در نسخ
  .139و  90ص  ها الحاقي است، نظيرايراد گرفته كه اين بيت

مواردي ديگر از انتقادات مير نوراهللا به شيخ عبداللطيف عباسي كه به صورت 
  :شود اجمالي به آنها اشاره مي

ــا در صــلح و جنــگ   صــورت بــرهم زدن از جســم تنــگ  اخــتالط جانه
  58ص        

، يعنـي صـورت   اسـت  مرحوم نوشته كه در بيت تعقيد واقع شـده شيخ عبداللطيف 
تلخ و شيرين  ةتالقي و اختالط جانها در صلح و جنگ از چشم تنگ است و تفرق
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عاقبـت   ةآيد و از دريچـ  و نور و نار و صالح و طالح از اين نظر مجازي پديد نمي

جسم، بـه جـيم    شود كه لفظ از اين تقرير معلوم مي. توان شد، انتهي كالمه مرئي مي
فارسي و شين معجمه مطالعه درآمده و حذف رابطه نيز اختيار نموده شـده، امـا در   
محاوره اصالً مسموع نشده كه چيزي را بگويند از چشم تنگ است، بدين معني كه 

پـس حـق   . ضرورت، اليق نيست شود و ارتكاب تعقيد لفظي بي به چشم ديده نمي
مهمله بايـد مالحظـه نمـود و    » سين«بي و عر» جيم«آن است كه لفظ جسم را به 

يعني صورت برهم دو نيمه بحر اختالط » .رابطه بعد لفظ جانها محذوف بايد داشت
يعني در جسم تنگ كـه   ،جانهاست در صلح و جنگ كه ناشي از جسم تنگ است

هر جاني مختلط به صلح و جنگ است و هميشـه   ،مثل بحر وسعت و بسطت ندارد
  .تراكم باشد و صلح و جنگ در تالطم
ه به ابيـات قبلـي و بعـدي    راهللا هم زياد رسا نيست و با توجالبته معني خود مير نو

آيـد   ي و محدود درياي شيرين پديد مـي از اين جسم ماد«: نا اين استمنظور موال
رسـد مهـر و    كه عبارت است از پرهيزكاران و امواجي كه از اين دريا به ظهور مـي 

آن آشـكار   عبارت است از بدكاران و امـواجي كـه از  ولي درياي تلخ  ،صلح است
  ).1/765: 1376زماني ( »شود، قهر و جنگ است مي
  

  )178ص (اين گناه از ما و از تقصير نيست 
. شيخ نوشته كه در اين مصراع تعقيد واقع شده يعني از گناه و تقصير ما نيست، انتهـي «

فهميـده   رك سبق داشـته، تعقيـد  مخفي نماند كه چون شيخ لفظ اين را تنها اشارت به ت
ب مالحظه نموده و اشارت به ترك سبق دارند و چنين تقرير است اگر اين گناه را مرك

نمايند كه اين گناه از ما صادر نشده و از كوتاهي ما در تلمذ سـر نـزده بلكـه قضـاي     
  ».نشيند تعقيد درست مي آسماني صورت جريمه را به ما منسوب ساخته بي

  
ــرد دســتچــاره  ت مهر او كـرده اسـتآنچه داغ اوس  اي بــر وي نيــارد ب

  195ص       
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. شيخ عبداللطيف در اين محل نوشته، يعني جاي داغ اين احمق، مهر كرده است«

ل مطالعه را به كسر او اين محشي لفظ مهرشود كه  از اين حاشيه چنان مستفاد مي
  » ...غ فراغ جستهه و از دانموده يعني جايي كه بايستي داغ كرد شفقت كرد

د كه اين كلمه با توجه به سياق بيت و بيتهاي قبل و بعد نظر مير نوراهللا صحت دار
بقره را هـم كـه شـاهد آورده، كـامالً      ةهفتم سور ةل فهميده و آيبه ضم او» مهر«را 

پس معني بيت اين است كه حماقت داغي است كه خدا آن را بـر شـخص   . بجاست
 .تواند آن داغ را از ميان بردارد هيچ قدرتي نمي. ستاحمق زده و مهرش كرده ا

  
ــياه ــار س ــك م ــوزه ي ــاد از م ــابش نيكخــواه   درفت ــت شــد عق  زان عناي

  202ص        
عقـاب خـواهش بـردن    شيخ عبداللطيف عنايت را به معني خواهش گرفته، يعني 

كـه  و نظر مير نـوراهللا  . وجه درست نيست معني به هيچ. خواه شدموزه نموده، نيك
مـاري  : عنايت را، عنايت ازلي گفته كامالً صحيح بوده و معني بيت چنـين اسـت  

اين به سـبب عنايـت الهـي، آن عقـاب      بر سياه از داخل كفش بر زمين افتاد، بنا
  .شد) ص( خيرخواه حضرت رسول

  
  )286ص (اين بيان بط حرص منثني است 

بـط قامـت   : است شيخ عبداللطيف منثني را صفت بط مالحظه نموده است و گفته
باشد، بدين مناسبت لفظ منثني را به معني  خود را دو تا كرده در كاوش زمين مي

اما با توجه به ابيات قبـل كـه از حـرص مضـاعف     . سرنگون ترجمه نوشته است
نظر مير نوراهللا درست است كه گفته منثني صـفت حـرص    ،سخن گفته شده است

  .است كه به مرغابي تشبيه شده است
  

  )377ص ( زين مشت خاكي نيك و بدمكتبس 
نوشته به معني پنهـان شـونده و در صـراح    » نون«به » مكتنس«شيخ عبداللطيف 
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 ةكناس به كسر، جاي خواب آمد و پنهان شدن او در آن؛ پـس ترجمـ  : واقع شده

ده، به خـاك  اما كبس به باي موح ؛شود شيخ به طريق استعمال مقيد در مطلق مي
  :است با توجه به بيت قبلي كه گفته. ويندانباشتن چاه و جوي را گ

 ها را خشـك بنـد   تا كنند اين چشمه  كشـندخاكها پر كـرده و دامـن، مـي
  .تر است نظر مير نوراهللا درست

ــزل   شــــد اشــــاراتش اشــــارات ازل ــراً و اعتـ ــام طـ ــاوز االوهـ  جـ
  401ص       

ترجمه كرده  ينامر مطالعه نموده، چن ةبه صيغ شيخ عبداللطيف لفظ جاوز و اعتزل
مخفي نيست كه مناسب بـه مصـراع اول   . سو شو ها و يكبگذار جميع وهم: است

شد يعني درگذشته است از جميع ماضي با ةچنان است كه جاوز و اعتزل به صيغ
االوهام . هو فاعل آنو ضمير مستتر  است فعل جاوز» .ها و يكسو شده استوهم

رمـوز و اشـارات   : شـود  نين مـي پس معني بيت فوق چ. حال است مفعول و طراً
پـس بـا   . گنجـد  فهم بشـري نمـي   ةعارفان مانند رموز و اشارات حق در محدود

 .توجه به اين مفهوم نظر مير نوراهللا صحيح است
  

  اسرارالغيوب خواجه ايوب
تصـحيح و چـاپ شـده     محمدجواد شـريعت  ةبه وسيل 1377اين شرح در سال 

شروح پيش از خود است كه بـه دقـت   نقد  ،اين شرح ةاز امتيازات برجست. است
نقـد   شـروح  ةاز جمل .هاي هوشمندانه كرده استگيري ه نقد آنها پرداخته و نتيجهب

اح به نقد اين كتاب است كه با عنوان بعضي از شر اريمير نوراهللا احرشده، شرح 
بيت شرح مير نـوراهللا را نقـد و    185خواجه ايوب در كتاب خود . پرداخته است

موارد بـه وي ايـراد گرفتـه     ةمورد را تأييد نموده و در بقي 101كه  كردهبررسي 
ف و     هاي وي گاهي با الفاظي تند نظيـر  ايراد. است عـدم اطـالع، تكلـف و تعسـ

  :شود هايي از آن اشاره مي قصور تأمل، همراه است در ذيل به نمونه
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  : در معني بيت

ــوداع ــي الـ ــا يكـ ــويي بـ  كـــل ســـر جـــاوز االثـــين شـــاع  ور بگـ
 ف خوانـده تراض وي به شيخ عبداللطيف را تعسجه ايوب معني مير نوراهللا و اعخوا
 و منافي ابيات سابق و آينده، در صورتي كه مير نوراهللا در قسمت آخر گفتـه  است
اگر الوداع را مفعول لفظ گو داشته، چنين تقرير نموده شود كه اگر راز خود « :است

بگوي يعني دسـت از پنهـان مانـدن آن    را با يك كس هم بگويي آن راز را الوداع 
في نيست و با ابيات قبلي مناو اين » .نشيند اي كه شيخ گفته درست مي بشوي، نكته

   .دو نفر اطالق شود و هم به دو لباثنين هم جايز است به . باشد كامالً صحيح مي
  

ــر      جسم دريا ديگر است و كف دگر ــا نگ ــدة دري ــل، وز دي ــف به  ك
ولي خواجه  ،آن را تن دريا گفتهبه جيم عربي دانسته و معني » جسم«وراهللا مير ن

نيكلسون حق يا خواجه ايـوب   ةوب آن را چشم دريا گفته كه با توجه به نسخاي
  . و عبداللطيف عباسي است

ــدارد رو اليــك ــاني ن ــا عليــك   چــون كــه پاي ــاء م ــه الاحصــي ثن  زان ك
بـا  او و  ؛است و اليك، ره اليكره به جاي بود اي كه در اختيار خواجه ايوب نسخه
ايـن تفسـير مسـتلزم    «خودش بر تفسير مير نوراهللا ايراد گرفته كـه   ةه به نسختوج

حذف فاعل و اكتفا بر قرينه كه ركاكت شعري است، در اين كالم بالغـت نظـام بـه    
 5»ن كه سقيم است مگر بـر سـبيل حكايـت   نظر نيامده و نيز مقتضي انتشار ضميري

صـحيح  » رو اليك«نيكلسون  ةاما با توجه به نسخ .)567، ص اسراره ايوب، خواج(
  .كريم زماني هم عيناً مثل توضيح مير نوراهللا است مثنوي شرح جامعاست و 

  
 تا ز نورش سوي قـرص افگنـد شـد     آن به قرصي سالكي خرسـند شـد ز

كـه كنايـه    معني كرده و قرص دوم را آفتاب» نان ةگرد«مير نوراهللا قرص اول را 
. را به جانـب سـالك راجـع دانسـته اسـت     » نورش«از ذات واقع شده و ضمير 

ذكر   اين تفسير بر تقدير ذكر انتقال، و بي«: است نوشته )632 ص(خواجه ايوب 
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ضـرورت   نان بي ةانتقال محل شبهه و مورد اشكال و مع هذا تفسير قرص به گرد

ه كـريم  ك نوراهللا صحيح است چناننظر مير  ،با توجه به سياق ابيات» .تكلف است
زمـاني  ( ه قرص نان معني كرده استة مقاميرا به اقتضاي قرين» قرص«زماني هم 

1376 :3/915(.  
  

  )227ص (گويمش وا ده كه نامد شام من 
ولـي خواجـه    ؛باشد را مرگ دانسته و گفته عاشق را مرگ نمي» شام«مير نوراهللا 
» نماز شـام «با توجه به بيت قبلي كه . ردربطي به اين مقام ندا است ايوب نوشته

زيـرا عاشـقان مـرگ     ؛انـد  معنـي كـرده  » مرگ«گفته، شارحان بعدي نيز شام را 
  .حقيقي ندارند، بلكه مرگ صوري و جسماني دارند

  
ــرم ــة ك ــور شــد قبل ــا آن ن  بــي آن نــور شــد كفــر و صــنمقبلــه  عجــل ب

  372ص      
مقـارن  » عجل«اگر آن نور در پرستش : است مير نوراهللا در تفسير اين بيت گفته

شود و اگر در توجه به قبله، آن نور مصادف  كرم مي ةقبل» عجل«پرستنده باشد، 
الحقيقه كفر است و آن قبلـه، حكـم    عابد نبوده باشد، روي آوردن وي به قبله في

  : آورد سپس براي توجيه مطلبش بيتي از اكابر طريقت مي. صنم دارد
ـنگ آوردي كعبهبا خدا گر بت تراش  بي خدا گر كعبه باشي بت ز تو ننـگ آورد   ات س

داند، در  كند و آن را منافي بيت بااليي مي خواجه ايوب بر تفسير مير اعتراض مي
 .باشد حالي كه هيچ منافاتي با بيت قبلي ندارد و توضيح وي كامالً صحيح مي

  
  محمد اكبرآبادي شرح مثنوي مولوي ولي

ـ  هفتدر  1383در سال  مايل هروي نجيبام اين شرح به اهتم د بـه چـاپ   مجل
  : استچنين نوشته  مصحح) ص ج(جلد اول  ةدر مقدم .رسيده است
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زيست كه پيش از او چندين شـرح و گـزارش نسـبتاً     دوازده مي ةولي محمد در سد

از شـاه ميـر محمـد نـوراهللا      مثنوي شرح. نوشته شده بود مثنويمفصل و گسترده بر 
هايي اسـت  از جمله شرح) 1084(وي از الهوري و مكاشفات رض) 1073(احراري 
   .ه و شهرت درخور يافته بوده استه تأليف شدقار در شبه يازدهم ةكه در سد

 
ها كرده و گاهي با الفاظي تند بر آنولي محمد بارها از شروح پيش از خود انتقاد 

مورد را تأييـد   27كه  بار از شرح مير نوراهللا نام برده، 67وي . ايراد گرفته است
مطلب فقط به ذكر چند  ةبراي جلوگيري از اطال. كرده و بقيه را ايراد گرفته است
  :ميپرداز مي الهمورد از ايرادات او در اين مق

  
 پــوش مغــز نيكــو را ز غيــرت غيــب  پـوش پوست باشد مغز بـد را عيـب

 »پـوش  يـب ع«اع اي كه مير نوراهللا و شيخ عبداللطيف داشته در هر دو مصر نسخه
شـيخ  . انـد  ها توجيهاتي براي تفسـير بيـت داشـته   ، بنابراين هر دوي آناست بوده

معني  پوش ثاني را به معني بوقچه گفته و مير نوراهللا البس عيب عبداللطيف عيب
هر دو عزيز به راه تكلف «: است و گفته ها ايراد گرفتهاكبرآبادي به آن. كرده است

 ،نيكلسون ةبا توجه به نسخ  ).128، ص 1، ج شـرح ادي، اكبرآب(» اند ف رفتهو تعس
ولـي ميـر نـوراهللا در     ؛است و حق با اكبرآبـادي اسـت   »پوش غيب«مصراع دوم 

اگـر لفـظ عيـب را در مصـراع ثـاني      : اسـت  قسمت آخر توضيحش اضافه كرده
. آيد ف راست ميتكل خ متداوله ديده نشده است، بياگر چه در نس ،معجمه خوانند

  .ه نكرده استادي به قسمت آخر آن توجبه اين توضيحات شايد اكبرآببا توجه 
  

  )296ص (در دل نه دل حسدها سر كند 
تواند كه به ضم اول به معنـي   لفظ نه دل مي: است مير نوراهللا در معني اين بيت گفته

مختفي از قبيل نه چيز بـوده  » هاي«ل و تواند كه به فتح او وف باشد و ميعدد معر
وي را سـقيمه بـه سـهو ناسـخ      ةرآبادي تفسير او را ركيك دانسته و نسخاكب. باشد
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معتبر به حسـاب آورده  ) در دل ده دل حسدها سر كند(خود را  ةگفته است و نسخ

  .باشد مي »نه دل«معتبر نيكلسون هم همان  ةاست، در حالي كه نسخ
  

 نيست فرقي كاندر آنجا عـرق نيسـت    چون هريسه گشت آنجا فرق نيسـت
  326ص          

لفظ عرق به عين مهمله و غـين معجمـه   : است مير نوراهللا در تفسير اين بيت گفته
گوشـت معنـي كـرده كـه مناسـب هـم        هر دو واقع شده، و عرق را استخواني بي

كه از الفاظ هـم   است ولي اكبرآبادي معني وي را پوچ به حساب آورده ؛باشد مي
  : گويد كه مياست دانسته خود را معتبر  ةشود و نسخ مستفاد نمي

 هيچ سبقي نـي در ايشـان فـرق هـم      چون هريسه لحم و گندم غـرق هـم
  :با اين تفاوت كه به جاي عرق، غرق آمده است ،نيكلسون هم مثل مير نوراهللا است ةنسخ

 اصل محنتهاست اين چـونش كشـند    كشـدبهر هر محنت چو خود را مـي
ها همـين هسـتي اسـت    اصل محنت: استوشته ر مصراع ثاني نمير نوراهللا در تفسي
ف خوانده و حق هم با اوست اكبرآبادي آن را تعس .را بكشند پس چرا بار هستي

ها، اين منظور از اصل محنت بر گفته بناچون در ابيات قبلي در مورد هجران سخن 
  .)2219ص  5ج  ،شرح اكبرآبادي،( فراق و هجران الهي است

  
ـ  ةخواب ديـدم خواجـ   ــي    يمعطـي المن ــر عنـ ــااللف ان امـ ــد كـ  واحـ

: اسـت  گرفتـه  چنـين ايـراد   مير نوراهللا در تفسير اين بيت بـر شـيخ عبـداللطيف   
مخففه از مثقله است يعني تحقيـق امـر    »ان«نوشته » ان امراً غني«براساس نسخ 

سپس خـود وي در تقريـر    .نياز شد و مخفي نيست كه اين عبارت معني ندارد بي
اين  :استاكبرآبادي نوشته » .د سند يافته اين امر عنيدر حاشيه سي كشافدرس 

. تر است اي از نسخ به عين مهمله يافته شود خوش توجيه بر تقديري كه در نسخه
آمده است پس توجيـه ميـر نـوراهللا    » ان امر عني«معتبر نيكلسون هم  ةدر نسخ

  .استكامالً صحيح 
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  هاي مهم اين تفسيرويژگي

  .كند ع از بيت را ذكر و تفسير ميشارح گاهي تنها يك مصرا .1
شتباهاتي است كه خـود بـه   اي كه مبناي كار قرار داده داراي اغالط و ا نسخه .2

  ؛ ماننده كرده و گاهي نوشته كه اين بيت در نسخ قديمه يافته نشدآنها توج
 بعد از آن زان خوان نشد كس منتفـع   من و سـلوي ز آسـمان شـد منقطـع

  
  :است زير اين بيت واقع شده ه شيخ عبداللطيفاين بيت در نسخ مصحح

 آن در رحمت بـر ايشـان شـد فـراز      زان گـــــدارويان ناديـــــده ز آز
  

ه مـذكور شـد   كـ چنانــ السالم  عليه ــ حضرت عيسي ةو مخفي نيست كه مايد
و  من«قديمه كه  ةنبوده پس اين بيت مقام اين نيست، اما در نسخ» و سلوي من«

نمايد كه ايـن بيـت    يافته نشده است و حق همين مي» عسلوي ز آسمان شد منقط
نيـز   ،6ص (چـه مضـمون ايـن بيـت سـابقاً ذكـر يافتـه اسـت          ؛زايده بوده باشد

  .)90،139،264ص
گاهي شارح بدون اينكه ذكري از نشاني يا منبعي بكند، عبارت عربي را بيـان  . 3
ت يـا  فهمـد كـه ايـن حـديث و روايـت اسـ       كند به طوري كه خواننـده نمـي   مي

بـود ايـن همـه محنـت روي      اگر دويي در ميان نمي: المثل يا اقوال بزرگان ضرب
  ).9ص (» االثنين و اآلفات بين ةفي الوحد مةالسال«: بود كه نمي

  . است كردهاز شروح قبل از خود به نحو احسن استفاده و آنها را نقد و بررسي . 4
يات بدون ذكر نـام سـوره يـا    گيري از آيات قرآني و احاديث در تفسير اب بهره. 5

  .منبع حديث
ــاره. 6 ت و اي از مباحــث فلســفي، حكمــي و كالمــي در تشــريح نكــا  بيــان پ

ص (» اين نه جبر اين معني جباري است« هايتفسير مصراع .اصطالحات فلسفي
  ).22ـ19ص (» زاري ما شد دليل اضطرار«و  )19ـ18
و نكـات  تأييـد مضـامين   آوردن ابيات و اشعار فارسي به منظور استشـهاد و  . 7
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  .و سنايي ،حافظ، سعدي، خاقاني، اميرخسرو تفسير شده از شاعراني چون

زنـد و جامـه چـاك     هر كه حالش اين است كه هميشه چاكي بـه جامـه مـي   
باشد، رفو را به وي چه مناسبت به جهت آن كه باز چاك خواهد شد، چنانچه  مي

  :فرمايد صاحب حديقه مي
ــون دوزم   زمپــيش صرصــر چــراغ چــه افــرو ــرگ چ ــيش گ ــتين پ  پوس

  129ص           
و  نكات و تمثيالت عرفاني به آراي ابن عربـي  اي از مضامين و در شرح پاره. 8

  ).143ـ115ـ31ص (. ه داردنظر و توج ،همچون جامي و عراقي ،اوپيروان 
اي از كلمـات و تركيبـات كـه در بخـش خصـايص       بيان نوع دسـتوري پـاره  . 9

  . داده شد دستوري توضيح
  :كند تصحيح انتقادي و اجتهادي ميها بدل از ابيات را با توجه به نسخهاي  شارح پاره. 10

ــه ــت نفس ــه ذل ــك آن را ك ــردي رف   اي خن ــه ي ــس را ك ــواي آن ك  هث
چـه  ، چنانقـدما آمـده اسـت    ةدر محاور ،نفس واقع شده ةرفث به ثاي مثلثه كه قافي

به سين مهمله  بايد دانست كه رفس.. .ستحافظ و رافض در محل ديگر قافيه شده ا
اصل رفته به سين بوده باشد  ةاحتمال دارد كه در نسخ ،به معني لگد زدن آمده است

  ).214ص ( ت نفسهه از شوخي و تندي تواند مقابل ذلكه در اين مقام كناي
  
ــك    چو مريم گوي پيش از فوت ملـكهم ــالرحمن مل ــالعوذ ب ــس را ك  نف

اما مطابق سوق  ،ها به فا و سين مهمله واقع شده اكثر نسخهلفظ نفس اگر چه در 
كالم صحيح آن است كه در بعضي از نسخ صحيحه به قاف و شين آمده و صـدر  

  ).211ص ( آيه نيز داللت بر همين دارد
و كلمات و فارسي يا عربي بـودن آنهـا و ذكـر    اشاره به ضبط صحيح لغات . 11

  .است هاي ديگر اين شرحمعني لغت از ويژگي
نيز ماننـد كتـاب آسـماني قـرآن و بسـياري از كتـب        مثنويجا كه در از آن. 12

ها و افكار بارها تكرار شـده اسـت و    اي از مضامين و انديشه پاره ،ديگر ةبرجست
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يا در يك دفتر به صورت اجمال و در دفتر ديگر به تفصيل بيان شده، بهترين راه 

در ايـن  . و آثـار ديگـر موالناسـت    ويمثناستفاده از خود  مثنوينيز براي شرح 
  :نسخه در بعضي موارد اين نكته رعايت شده است

ــاد از معنــي اوســت  چو چرخي كو اسـير آب جوسـت  هم  گــردش ايــن ب
يعنـي  : را شاهد آورده است مثنوي در تفسير اين بيت، دو بيت از دفترهاي ديگر

وح قالـب از ر  چه حركتاز معني است كه در باد است چنان حركت باد هم ناشي
  :فرمايند كه ر امر الهي باشند چنانچه مياست چه هر گاه جميع عناصر مسخ

 انـد  با من و تو مـرده بـا حـق زنـده      انـدباد و خاك و آب و آتـش بنـده 
چـه در محـل   تحريك امر معنوي خواهد بـود، چنان ه از پس حركت اين امور البت

  :اند ديگر فرموده
 خوانـدش روح را روحي است كو مي  شرانـدباد را بـادي اسـت كـو مـي

  73ص         
ــيد ــي كش ــرك دبوس ــد آن ت ــيد    برجهي ــرب رس ــر مط ــر س ــا ب ــا عليه  ت

به معني حاصـل   عليهاه الشريف چندين جا س سردر مقامات حضرت موالنا قد
  )349ص (.. .كالم آمده

ـ . 13 ه از اشكاالت بزرگ اين شرح آن است كه شارح تنها ابيات يا كلماتي را ك
را الينحـل   مثنـوي مورد نظرش بوده، شرح كـرده و بسـياري از ابيـات مشـكل     

  .گذاشته است
 ةها را ذكر نكرده و شـمار بيت ةاز اشكاالت ديگر اين شرح آن است كه شمار. 14

 .صفحات منابعي كه استفاده كرده، ذكر نكرده است
  

  نوراهللا اي از ابيات شرح مير بررسي و نقد پاره
 كه بي روزي است روزش ديـر شـد  وآن  بـش سـير شـدمـاهي ز آهركه جز
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آورد  سلوك و ماهي از آب مـي  ةاستداللي كه براي اثبات شباهت دل سير سالك از ادام

  : ه استجالب توج ،وصولالوصول و بعدال قسمت قبل بندي سيري به دو و تقسيم
لع مو تغاي يعني به ،كه جز ماهي است مشهور در تقرير اين بيت آن است كه هر

كه مثل ماهي است سـيري نـدارد و    شود و هر ت او سير مينيست، از آب محب
سـيري دو  . نصيب عرض است، وقت او ضايع و سعي او باطـل اسـت   كه بي هر

چه ماهي راست و سيري قبل الوصـول   قسمت است، سيري بعد الوصول، چنان
مسـتقبح   از عالم جهل بعد العلم و جهل قبل العلم، اگر سيري بعد الوصول باشد

بلكـه مقصـود اطمينـاني     ،سردي نيسـت ت و مراد از اين سيري استغناي دلنيس
اال بـذكر اهللا تطمـئن   « ورت دريافت مطلوب به حصول آيـد كـه  است كه در ص

گام بـودن آن در آب شـبيه   و در تحقيق اين سيري نسبت به ماهي هن» القلوب
اب و التهـاب  چه هر اضـطر  ،الوصول عالمت حرمان است ا سيري قبلنيست، ام

در  دو اگـر چـه ظـاهر هـر     ،آيـد  در باطن تحقيق نيابد، مطلوب به حصول نمي
   .)2ـ1، ص شرح مثنوي مسير نوراهللا(تمكين و عدم تلوين يكسان است 

  
ــت ــه دام اولياسـ ــاالتي كـ  رويــان بســتان خداســت عكــس مــه  آن خيـ

فـاوتي  است كه شـارحان در مـورد آن نظـرات مت    مثنوياين بيت از ابيات مشكل 
 ميـر . اند را ظاهراً معاني غيبي دانسته» رويان بستان خدا مه«مراد از  فروزانفر دارند

را كنايـه از عـالم معـاني     ، و بستان خدارا صور علمي حق رويان مهاز نوراهللا مراد 
ـ  نوراهللا حكايتي از  مير. تفسير كرده است جـامي آورده كـه اسـتاد     سنفحـات االن

  : حكايت چنين است است كردهآن اشاره  بخش عربي هم به فروزانفر
از عزيزي نقل نموده كه به خدمت بزرگي بودند؛ ايشـان زمـاني    االنس نفحات در

 ـــ  بـت ترمآوردند و گفتند  كه همين ساعت حضرت رسالت  مراقب بوده سر بر
آن عزيـز از   .تشريف نمودند و چنـين و چنـان فرمودنـد    ــ والسالم ةعليه الصلو

ور را نقـل  آن مذك رفت و مير سيد علي همدانيمت حضرت ه خدجا برخاسته بآن
  .)4ص (» الطريقهي بها اطفال تلك خياالت ترب«كرد، ايشان گفتند كه 
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ــري ــود يكس ــگ ب ــكي آن نن  تـــا نرفتـــي بـــروي آن بـــد داوري  كاش

است كه شارحان به صورتهاي مختلف تفسير  مثنوياين بيت نيز از ابيات مشكل 
ل اسـت و جـاي آن در شـروح    نوراهللا هم كامالً دقيق و مفص رميتفسير  .اند دهكر

  : جديد خالي است
ـ  ،بوي باشد، ننگ است وآن رنگ  أني اگر چه عشقي كه منشيع  ا كـاش كـه آن  ام

و مثل عشق بعضي از عاشـقان   بود سپري ميننگ هم يكسري، يعني مستمر و غير
ايـن زرگـر    تا بريافت  نميداشت و انتقال و زوال  ، استواري و پايداري ميمجازي

. گشـت  شد، زرگر كشـته نمـي   رفت چه اگر محبت كنيز ناچيز نمي چنين وبال نمي
عالج، كشتن پذيرد و  ، يوماً فيوماً نقصان ميچون معلوم شد كه تعلق خاطر كنيزك

الحقيقـت   ي چنين باشد كه كاش آن عشق مجازي كه فـي آن زرگر كردند؛ و يا معن
شـد،   و ميان دو طرف واقع نميبود،  ي دوسري نميبود يعن سري مي ننگ است يك

گـر،  ركنيزك  عاشق بود و كنيـزك بـر ز   اين صورت شده كه پادشاه بر چه درچنان
ود اين همه محنت روي ب پس به سبب دوسري بودن، بال آمد اگر دويي در ميان نمي

ل چنانچـه در معنـي قـو    .»و االفات بين االثنـين  ةفي الوحد مةالسال«نمود كه  نمي
چـون اسـتقالل بـه خـود دارد     » ةحـر «اند كه  گفته» ةاذا زنيت فازن بالحر« عرب

مزاحمي در عشق او نيست به خالف كنيزك كه صاحب او مزاحم است و معشـوق  
معني چنـين باشـد كـه    : اند خلل باشد و بعضي گفته عشق بيبه طور خود نيست تا 

اق جميع اذهـان ننـگ   بود يعني به اتف كاش آن عشق رنگ و بو، ننگ يكسري مي
تا همه ننگ دانسته از آن اجتنـاب  گشتند  ننگ بودن آن مطلع مي بود و همه بر مي
رفت يـا آن كـه عشـق     بروي جفا نمي شد ردند، پس كنيزك عاشق زرگر نميك مي

شد و  نمود تا مرتكب آن نمي ل نيز ننگ مياز او) چه آخر كار ننگ ظاهر شدهچنان(
باشد و  بيت سابق مذكور شده ، ملحوظ و منظور مي در دراين تقرير، لفظ عاقبت كه

ثري باشد چه اك مخفي نيست كه ننگ دانستن چيزي مستلزم عدم  ارتكاب آن نمي
ـ  گيرد  آن صورت نمي شود و اجتناب از از معاصي، ننگ داشته مي ة در پـس مالزم
   .)9ص( »...شنيد هر دو مصراع درست نمي
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ــ  هاييم و هســـتيهاي مـــامـــا عـــدم ــو وجـ ــانيتـ ــق فـ ــا ود مطلـ  نمـ

  18 ص                      
يل مناجات با حضرت حق است و سب كه برم موالناست هاي قبل كالاين بيت و بيت

  . جه نشده و از زبان مريدان نسبت به وزير دانسته استشارح آن را به درستي متو
  

 بازگشـــتش روز اســـتفتاح بـــود    مثنـــوي كـــه صـــيقل ارواح بـــود
ا پانزدهم رجب گفته كه مورد استفاده اكبرآبادي و به تبعيت كـريم  روز استفتاح ر

   .)83 ص( زماني واقع شده است
ــق ــال ح ــا اطف ــد اولي ــران ــا     اي پس ــه ب ــت آگ ــور و غيب  خبردر حض

ــديش از نقصان  ــايبي منـ ــانغـ ــراي جان   شـ ــين از ب ــو كشــيد ك  شــانك
قرار گرفتـه و   اكبرآبادي ةتوضيحي كه در مورد غيبت و حضور داده مورد استفاد

  . كريم زماني هم عيناً همان توضيحات را به نقل از اكبرآبادي نقل كرده است
يت ه جنـاب احـد  اهراً و باطنـاً متوجـ  حضور كنايه از حالتي كه اوليا در آن ظـ 

 ايت التفـات بـه ماسـو   از حالتي كه در آن به ضرورت بشر باشند و غيبت كنايه
ـ    آن چه اهل عالم ايشان را در ،نمايند حضـور تـوهم    ةحالـت، غايـب از مرتب
خلـق   ةكنند، پس معني چنين باشد كه اوليا چون نسبت خاص ممتاز از عام مي

 حـال حاضـري و هـم در    به جناب خالق دارند حضرت او سبحانه و تعالي در
كند پـس آگـه و بـا خبـر      حال غايبي حامي ايشان است و خبرداري ايشان مي

حـال   يعنـي هـم در   ،شـود   ا داشـته وصف حضرت حق باشد و اگر وصف اولي
حال غيبـت   حال غيبت، پس ايشان را در حضور آگاهي به حق دارند و هم در

توجهي و  بي دهد تا آن غفلت باعث فلت دست نمييه غتفات به حوايج بشرلو ا
التفاتي حضرت او باشد كه ايشان را به طور ايشان واگذارد و حمايت نكنـد   بي

مصراع ثاني چنين نبايد گفت كه اوليا در وقتي كه  حال معني شود به هر هم مي
قتي كه غايب از مردم باشـند  اند و در و نزد مردم باشند هم از احوال مردم واقف

  .)153 ص( اصالً مناسبتي به مقام ندارد اند چه اين معني احوال آنها مطلعهم بر 
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ــي ــتت م ــاس زش ــره انف ــودهم ــو   ش ــه ب ــا ب ــي ت ــردون م  رود گيران گ

ه جـ د غزالي آورده كـه جالـب تو  ن بيت مطالبي از تصانيف امام محمر ايتفسي در
  : اند كردهاي ن و ديگر شارحان به آن اشاره. است

تصانيف خـود حـديث معـاذبن جبـل      ةدر عاماالسالم امام محمد غزالي  حجت
كـه در هـر آسـماني     ن ايـن اسـت  ص آاهللا تعالي عنه، نقل نموده و ملخـ  رضي
كنـد و از   ه بوي عمل را دريافته آن عمل را دفـع مـي  منصوب است كي ا  فرشته

آسمان  ةگذارد و فرشت ل به سبب غيبت نميآسمان او ةفرشت. آيد صعود مانع مي
آسـمان   ةم به سبب كبر و نخوت و فرشـت آسمان سو ةم به سبب ريا و فرشتدو

ة آسـمان  آسمان پنجم به سـبب حسـد و فرشـت    ةچهارم به سبب عجب و فرشت
ـ آسمان هفـتم   ةدلي و فرشت رحمي و سخت بي ششم به سبب سـبب بزرگـي    ه ب

جستن به عمل و شهرت خواستن در بالد و بعيد نيست كه حضرت موالنا ايـن  
   .)156ـ155 ص( داشته اشارتي بدان فرموده باشندحديث در نظر 

  
ــا ــار ت ــت اي انك ــد صــنعت رف ــي    چن ــل ات ــار زاد از ه ــل انك  آب و گ

مـد غزالـي آورده   انسـان از امـام مح  تكـويني  تحـوالت  توضيحاتي كه در مورد 
  . ة ديگر شارحان قرارگيردمناسب بيت است و جا دارد كه مورد استفاد

المس فيدرك بها اجناسا  سةاول مايخلق في االنسان حا: االسالم قال امام حجت
 و نـة و اللـين و الخشـو   سـة و اليبـو  بةالرطو ةو البرود ةمن الموجودات كالحرار

فـي حـق    مةقاصرعن االلوان و االصوات قطعاً بل هي كالمعدوغيرها و اللمس 
م له البصر فيدرك بـه االلـوان و االشـكال و هـو اوسـع عـوال      اللمس ثم يخلق 

    .)242 ص( ...المحسوسات ثم ينفتح له السميع
  

ــيد ــي كش ــرك دبوس ــد آن ت ــيد    برجهي ــرب رس ــر مط ــر س ــا ب ــا عليه  ت
ر شارحي براي آن معنـايي را ذكـر   شارحان است و ه ةمورد مناقش» عليها«لفظ 
 ميـر . وحـدت، تنـدي و تيـزي    ةالفور، تا آن نقط گهان، علينا است از جمله كرده
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نوراهللا با آوردن مثالهايي از مقامات موالنا واز صاحب كافي و كتاب تفتازاني بـه  

الجمله است كه با توجه به  اين نتيجه رسيده كه عليها به معني حاصل كالم و علي
  . بيت صحيح و مناسب استمفهوم 

، تكبير بست و در قيام مانـد  كه حضرت موالنا به كنجي به نماز روز جمعه بود
تا حدي كه خطيب از خطبه فارغ شد و جماعت گزارده و سلطان و امرا بيرون 

ديگر از مسـجد بيـرون    ةآمدند حضرت موالنا هنوز ايستاده بود، عليها تا جمع
   .)349 ص( ...نيامد

  
  اي  هله نيستي يك قلتو دو ق

عظـيم بـوده    كوه فرض كرده و گفته كه تو هر چند قـوي و  قله را قلة نوراهللا مير
تين به يكـي  دو قله يا قل« .مشخص است كه به درستي آن را نفهميده است. باشي

از مسايل فقهي شافعي اشاره دارد كه در ميان اماميه به آب كُر شهرت يافته است 
  .)6/583: 1376زماني ( ثير استحكم آب ك و آب كُر در

  
ــي    معطـي المنـيةخواب ديـدم خواجـ   ــرا عنـ ــاالف ان امـ ــد كـ  واحـ

ة نوراهللا پس از بحث در مورد كلمـ  مير .اند اكثر شارحان فقط معني ظاهري كرده
  : استچنين توضيح داده » غني«بدل آن  و نسخه» عني«

اين مصـراع   كشافمخفي نماند كه بعد تحرير اين حاشيه روزي به تقرير درس 
واحـد بـه جماعـه و    سيد سند يافته شد تمام بيت كه در بيان تشبيه  ةدر حاشي

كواحد و واحد الناس الف مهم : تشبيه جماعه به واحد واقع شده است اين است
 يطـة ان شرطيه است و امر از قبيل ما اضمر عاملة علي شـر . نيعكاالف ان امر 

بـه معنـي نـزل آمـده      »عني«تجارك و التفسير مثل و ان احد من المشركين اس
ـ مايفعلـه  اي ان حدث حادثة فـالو احـد يفعـل    . است حضـرت موالنـا   . فاالل
ه طريـق  الرحمه اين مصراع را كه در شعر به طريق عطف واقع شده است ب عليه

   .)391ـ392ص ( نعت در توصيف خواص آوردند



 50آينة ميراث، شمارة /  104

 
 .گيرد معاصر قرارشارحان  ةاستفاد دارد كه مورد به نظر مطلب مناسبي است و جا

  
  گيري نتيجه
كه اين شـرح را   مثنويرس درس مد» احراريميرنوراهللا «اين شرح يعني   مؤلف

ماننـد   ها تـدوين كـرده اسـت و   ت شاگردان و براي رفع اشكاالت آنبه درخواس
، مصباح الهدايه، عزالدين كاشاني در اخالق ناصريالدين طوسي در خواجه نصير

آورد كـه در ضـمن    براي كار خود دليل مي... و ،العبادمرصادالدين رازي در  نجم
اكثري از طالب اين كتاب كامل نصاب آن «آن نوشته و  تعليقاتي بر مثنويشرح 

  » ...طن خود تحريض در افاضه نموده حسن تعليقات را پسنديده و از
اين نسـخه دقـت بـه حـد وسـواس مؤلـف در شـرح         از مسائل جالب توجه در

هـا  ميـان آن  ت كه پس از آوردن چند معني براي يك كلمه، ازدشوار اس هاي هواژ
  . كند انتخاب ميترين معني را  بهترين و مناسب

هـاي چـاپي جديـد     كدام از نسـخه  هيچ شود كه در اين نسخه ابياتي يافت مي در
تـوان بعضـي از    مـي مثنـوي   هـا در ميـان ابيـات   نيستند و با جايگزين كـردن آن 

  . داد را توضيح مثنويهاي پيچيدگي
مؤلف براي تبيين بيشتر موضوع به آوردن استشهاداتي از امام محمد غزالـي، كتـاب   

  . شود متوسل مي... و ،ويري، سنايي، سعدي، حافظ، جاميهج المحجوب كشف
 ،االصـل اسـت   ه آن است كه اگر چه نويسنده هنديقابل توجه در اين نسخة نكت
گاشته است و در ايراد مطالب نيز ا اين شرح را به زبان ساده و شيواي فارسي نام

  .به شروح فارسي ديگر استناد كرده است
خـود از دو كتـاب   مثنـوي  فروزانفـر در شـرح    الزمـان  بـديع كـه  با توجه بـه اين 
كتاب  و هر دو است  منابع خود ياد كرده و شرح اكبرآبادي به عنواناسرارالغيوب 

رسـيم كـه    به اين نتيجه مي ،ندا دهكرنوراهللا استفاده  در موارد بسياري از شرح مير
  .به كار آيدعنوان يكي از شروح مفيد  هتواند ب اين شرح مي
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  نوشتها پي

 .اند جلد نوشته دهجلد است و ادامة آن را مرحوم دكتر سيد جعفر شهيدي در  سهاين شرح در . 1
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