
  
  
  
  
  
  

  ي بيان مولوي در مثنوي شيوه
  دكتر عباس محمديان
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلّم سبزوار

  چكيده
مسلك و كتاب مثنوي  صوفيترين شاعران  هـ .ق) يكي از بزرگ 672-604الدين محمد مولوي ( موالنا جالل

هاي ادبي و  نظيرترين آثار منظوم ادب فارسي و اسالمي است. ارزش و اعتبار مثنوي، نه صرفاً به جنبه او از كم
هنري اين كتاب، بلكه بيش از آن، به مضمون و محتواي عرفاني و اخالقي و تعليمي و ديني آن است، تا بدان 

  اند. ناميده» رآن پارسيق«حد كه بعضي از بزرگان عرفا آن را 
و طرز بيان اهل منبر است. او با تأثيرپذيري از محيط » ي خراساني شيوه«ي غالب بر زبان و بيان مثنوي،  شيوه

ي بيان پدرش، بهاء ولد، و صوفيان و واعظان اهل منبر آن روزگار، سخن خود را به آيات و  خانوادگي و شيوه
ل و حكم و حكايات آراسته و كوشيده است تا موضوعات مجرّد ذهني روايات و اشعار فارسي و عربي و امثا

  تر كند. تر و عيني و تجربيات واالي عرفاني را در قالب تمثيل و حكايت، به ذهن خواننده و شنونده نزديك
 ي فراوان از لغات و عبارات عربي و اصطالحات صوفيانه، حاكي از آشنايي عميق او با ادبيات عربي و استفاده

  استغراق ذهن وي در موضوعات و احواالت عرفاني است.
موصول به شين، » كه«استعمال الفاظ ممال، آوردن دو حرف اضافه در پيش و پس مفعول غيرصريح، اتّصال 

تشديد مخفّف و تخفيف مشدد، ابيات ملمع، طرح و حلّ اقوال معماگونه، انتقال دايم از خطاب به غيبت و از 
هاي بياني مولوي در مثنوي  ذكر عجايب و انواع مخلوقات و نوادر كاينات از جمله ويژگيغيبت به خطاب و 

  است.
  ي منبري، قرآن پارسي، زبان و بيان. ها: مولوي، مثنوي، سبك بيان، شيوه كليدواژه
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  مقدمه
تقسيم كرد.  ي كلّي توان به سه دسته شاعران نامدار زبان و ادب فارسي را از نظر توجه به لفظ و مضمون مي

هاي ظاهري شعر خويش را مقدم بر مضمون و محتواي  هاي ادبي و زيبايي نخست، شاعراني كه لفظ و آرايه
هاي  ي ذوق و آگاهي خود در استفاده از صنايع لفظي و معنوي و آرايه اند تا از همه اند و كوشيده آن قرار داده

و ماندني بيافرينند و بدان ببالند و بر ديگران فخر گوناگون بهره گيرند و اثري بديع و زيبا و گوشنواز 
  بفروشند و كمتر همتا و نظيري براي خود ببينند.

ها و صنايع و ساير شگردهاي هنري و ادبي به عنوان ابزاري براي  دوم، شاعراني كه از وزن و قافيه و گاه آرايه
و محتوا را مقدم بر لفظ و ظاهر و اند و مضمون  هاي خاص خود بهره گرفته ها و ديدگاه بيان انديشه

هاي شاعرانه نيز كم  انديشي پردازي و باريك انديشي و مضمون اند و حتّي گاه به قافيه هاي ادبي قرار داده زيبايي
اند. اينان شعر را وسيله، و  اند و شاعران دربند ظاهر و لفظ را نكوهش كرده ها تاخته اند و بدان توجهي كرده

  اند. و مضمون را هدف كار خود قرار داده انديشه و محتوا
اند تا در عين خلق يك اثر زيبا و ادبي  ي لفظ و محتوا اهميت داده، كوشيده سوم، شاعراني كه به هر دو جنبه

و جاودانه، به محتوا و مضمون شعر خود نيز توجه خاص داشته باشند و يكي را فداي ديگري نكنند. معموالً 
روند. شاعراني مثل فردوسي و  پسند ادب فارسي از اين دسته به شمار مي ار و مردمشاعران موفّق و نامد

گونه و شاعراني مانند سنايي و عطّار و مولوي و شبستري و بعضي ديگر از  نظامي و سعدي و حافظ از اين
د ي دوم، و شاعراني همچون خاقاني و فرّخي و منوچهري و مسعو صوفيان و عارفان شاعرمسلك از دسته
  شوند. پرداز ستايشگر، از نوع اول محسوب مي سعد و بعضي ديگر از شاعران قصيده

ـ يكسره محتوا  اين سخن بدان معني نيست كه شاعراني مانند خاقاني ـ كه خود از نامداران شعر فارسي است
اند،  اند و از سرودن اشعار خويش هدف خاصي بجز آفرينش يك اثر ادبي نداشته را رها كرده، به لفظ پرداخته

ها را در رديف شاعراني دانست كه  آن توان نظر از جزئيات و بعضي از اشعار آن بزرگان ـ مي بلكه ـ صرف
اند. از سوي ديگر،  هاي هنري اثر خود پرداخته بيش از توجه به محتوا و مضمون، به ظاهر و لفظ و زيبايي

پردازي و تصويرسازي  انديشي و خيال نياز از وزن و قافيه و باريك ي دوم نيز به كلّي خود را بي شاعران دسته
ها و نظريات  اند؛ اما هدف آنان از سرودن شعر، جاودانه كردن انديشه فرونگذاشتهندانسته و جانب ظاهر را 

خود و گاه تعليم مفاهيم ديني و اخالقي و عرفاني و فلسفي و حكمي بوده است. روشن است كه سخن 
كه  نشيند و به سبب آن ها نيز مي ـ به خصوص اگر از دل برخيزد و از ضمير صافي بجوشدـ زود بر دل منظوم
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تري از سخن منثور و  قابل حفظ كردن و در ذهن مخاطب ماندن و رسوب كردن است، اثر تعليمي افزون

  غيرادبي دارد.
نويسان كه به  در تاريخ ادب فارسي ما بسياري از حكيمان و فيلسوفان و عارفان و دينداران و حتّي تاريخ

اند، از  طبعي نازك و ذوقي باريك و روان داشتهاند و خود نيز  گيرايي و تأثيرگذاري سخن منظوم آگاه بوده
هـ .ق) از  672-604الدين محمد مولوي ( اند. جالل شعر به عنوان ابزاري براي مقاصد خويش بهره گرفته

هاي گوناگون ـ  جمله عارفان نامدار و صوفيان مجذوب صاحبدلي است كه در نهايت كمال از شعر ـ در قالب
هاي ديني و عرفاني خود استفاده كرده و آثاري جاودان براي مريدان و  يح انديشهبراي بيان و تفسير و توض
اي كه از زمان خود تا به  جويان دنيا به يادگار گذاشته، به گونه دوستان و حقيقت هواخواهان خويش و ادب

ي او  اخير آوازه ي هاي وي اضافه شده و در سده امروز، روز به روز بر خوانندگان آثار او و دوستداران انديشه
ي دنيا ترجمه شده و با استقبال  هاي زنده از مرزهاي ايران و افغانستان و تركيه نيز فراتر رفته و آثار او به زبان

  رو گرديده است. اي نيز روبه بسيار گسترده
ي لفظي ها نظير است، هدف خود را در خود شعر و زيبايي اي كم موالنا با وجود اين كه شاعري توانا و نابغه

جستجو نكرده، بلكه كوشيده تا به زيباترين و مؤثّرترين شيوه، تعاليم خويش را در دل و جان مريدان جايگير 
باور و كامل تربيت نمايد. خود وي با دست خويش بر  هايي آگاه و صافدل و دين كند و از اين راه انسان

يل كنند و تكرار كنند، بلكه تا زير پا نهند و ام كه حما مثنوي را جهت آن نگفته«پشت جلد مثنوي نوشته كه 
باالي آسمان روند كه مثنوي نردبان معراج حقايق است، نه آن كه نردبان را به گردن گيري و شهر به شهر 

  گردي، چه هرگز بر بام مقصود نروي و به مراد دل نرسي كه:
   نردبان آسمان است اين كالم
  ني به بام چرخ كو اخضر بود

  گردون را از او آيد نوابام 
  

 هر كه از آن بر رود آيد به بام
 بل به بامي كز فلك برتر بود
 »گردشش باشد هميشه زآن هوا

 )7-6: 1369(به نقل از غني،                     
 

هاي ادبي آن نيست و با وجود آن كه مولوي هنر  ها و دلربايي سنگي كتاب مثنوي به زيبايي ارجمندي و گران
پرده و روشن نشان داده، در مثنوي تالش نكرده تا خود را دربند لفظ  ري خود را در غزليات شمس بيشاع

) و حد فهم و ادراك مخاطب را نيز در نظر 3/1394گرفتار كند و در عين مستي رعايت ادب را نكند (مثنوي: 
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گر درون و احواالت خاص او ) و تقاضا2/1562). هر چند كه جرّ جرّار سخن (همان: 1/3811نگيرد (همان: 
گيرد (به عنوان نمونه، ر.ك:  برد و مثنوي رنگ غزل به خود مي گاه سخن را از حد معمول و متوسط فراتر مي

شود و بدون آن كه به تكلّف گرفتار آيد، به صورت  ) و موضوع و مضمون پيچيده مي1736-1/1728همان: 
هاي هنرمندانه و عواطف عاشقانه و  پردازي اعرانه و مضمونهاي ش انديشي طبيعي از صنايع ادبي و باريك

نشاند. ارزش و اعتبار اين كتاب، بيش از آن كه به هنر و  گيرد و مثنوي را فراتر از غزل مي عارفانه بهره مي
سبب نيست كه  هاي متعالي و عرفاني و اخالقي آن است. بي شعر مولوي باشد، به محتوا و مضمون و انديشه

: نُه) و سخنان مولوي 1375(ر.ك، عبدالحكيم، » قرآن پارسي«سنج، مثنوي را  بزرگ و دينداران سخنعارفان 
اند. شيخ بهايي كه خود از فقيهان و حكيمان و عارفان بزرگ شيعي در دوران صفويه  را پيامبرگونه دانسته

  گويد: الدين محمد مي ي جالل است، درباره
 گويم كه آن عالي جناب من نمي

  ثنوي او چو قرآني مدلم
  مثنوي معنوي مولوي

  

 هست پيغمبر، ولي دارد كتاب
 هادي بعضي و بعضي را مضل
 هست قرآني به لفظ پهلوي

 
ي  توان پيدا كرد. دسته به طور كلّي در مثنوي از نظر سادگي و پيچيدگي مضمون، سه دسته كلمات مي

وا در سطح متوسط و نسبتاً عادي است و روي نخست، موضوعات و كلماتي كه هم از نظر لفظ و هم محت
خواهند از كالم او بهره گيرند و بفهمند و عمل  ي كساني است كه مي ي مردم و همه سخن مولوي با عامه

  كنند.
ها و مضامين  ي دوم، سخناني است كه خطاب به مريدان خود سروده و قصد تعليم آنان و بيان انديشه دسته

ين ابيات، اندكي دشوار و ديرياب است و تا كسي از مقدمات عرفان و اصطالحات عرفاني را داشته كه ا
تواند از اين درياي معاني به قدر تشنگي  خاص عرفا و زبان و بيان اين طايفه آگاهي نسبي نداشته باشد، نمي

  گونه كلمات است. خود آب بردارد و عطش خود فرونشاند. حجم بيشتر كتاب مثنوي، سرشار از اين
ي خود سروده و به نظر  خويشي و جنون عارفانه ي سوم، سخناني است كه مولوي در حاالت خاص بي دسته
اراده، موج سخن و معني، گاه او را به  ماند كه بي رسد كه زمام اختيار از كف او بيرون رفته و به غريقي مي مي

در سطح دريا، وي را به حال خويش اراده  كشاند و گاه همچون مرده و بي زير درياي حقايق و اسرار مي
گونه ابيات، گويي شاعر به مخاطب خاصي نظر ندارد و صرفاً براي دل خويش به اقتضاي  گذارد. در اين وامي
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هاي اشعار مثنوي مربوط به اين بخش از كتاب است كه گاه  حال خود شعر سروده است. بيشتر پيچيدگي

گردد تا هر كسي از ظنّ  دارد و باعث مي ي موالنا را نيز به حيرت وامي ي آشنا با زبان و بيان و انديشه خواننده
ترين حجم كتاب مثنوي از  خود يار او شود و به احتمال به شرح و تبيين ابيات بپردازد. البتّه بايد گفت كه كم

  چنين خصوصيتي برخوردار است.
خواسته با  ن و اندرزگويي داشته و ميبه هر روي، مولوي در نظم كتاب مثنوي قصد تعليم مريدان و مخاطبا

)، و 7: 1375هاي وصول به خداوند را به انسان بياموزد (عبدالحكيم،  نشان دادن طريق معرفت نفس، راه
  االمكان كوشيده تا جايي كه ممكن است حد درك مخاطب را رعايت كند. حتّي

ي بيان مولوي در مثنوي داشته  نگاهي به شيوهتر،  نگارنده در اين مقاله كوشيده است تا به كوتاهي هر چه تمام
  باشد و ظرايف سبك بيان او را در حد بضاعت خويش بنماياند.

  
  ي بيان مثنوي شيوه

كوب،  مولوي پيش از آن كه شاعر باشد، واعظ منبرنشين و عالم دين باور و عارف صاحبدل است (ر.ك: زرين
ي بيان  شغل و پيشه و انديشه و باورهاي او در شيوه). روشن است كه محيط خانوادگي و 96-100: 1372

گذارد. شگفت اين كه با وجود آشنايي زياد موالنا با شعر و ادب پارسي و عربي و حفظ بسياري  وي تأثير مي
هـ  642ساز با شمس تبريزي ( از اشعار شاعران اين دو زبان در حافظه، تا پيش از آشنايي و مالقات سرنوشت

شعري نشنيده و او نيز به احتمال قريب به يقين شعر نسروده، ولي پس از آشنايي با آن پير .ق) كسي از او 
مجذوب، تا پايان عمر از سرودن اشعار در قالب غزل و مثنوي و رباعي پرهيز نكرده است (ر.ك: استعالمي، 

و در كمتر از : چهل و يك). با اين كه از طبعي لطيف و ذوقي سرشار و دلي صافي برخوردار است، 1369
  گويد: داند و مي ي عمر بيش از شصت هزار بيت شعر سروده، خود را شاعر نمي يك نيمه

 رستم از اين نفس و هوا، زنده بال مرده بال
  رستم از اين بيت و غزل، اي شه و سلطان ازل

  قافيه و مغلطه را گو همه سيالب ببر
  

 زنده و مرده وطنم نيست بجز فضل خدا
 فتعلن كشت مرامفتعلن مفتعلن م

 پوست بود، پوست بود، در خور مغز شعرا
 )65(كلّيات شمس:                                
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تواند  ي از خود بيرون خزيده و مست از بند عقل جهيده و شيداي خان و مان بر باد داده، چگونه مي ديوانه
ز، به پيش و پس سخن خود بنگرد و بارها انديشِ مضمون گري جويان قافيه همچون زيركان و عاقالن و صالح

  گزيني نمايد و اثر زيباي هنري بيافريند. تراشِ گوشنواز را به در اشعار خود تجديد نظر كند و الفاظ خوش
 اي اياز از عشق تو گشتم چو موي

  ي عشق تو خواندم به جان بس فسانه
  اي از عقل و هوش ار با من است ذره

  افيهكيف يأتي النّظم لي و الق
  ما جنونٌ واحد لي في الشّجون

  

 ي من بگوي ي تو، قصهماندم از قصه
 تو مرا كه افسانه گشتستم بخوان
 وين چه سودا و پريشان گفتن است
 بعد ما ضاعت اصول العافيه
 بل جنونٌ في جنونٌ في جنونٌ

 )1900-5/1896(مثنوي:                          
 

رود، ولي براي  شود و از حد ادب ظاهر بيرون مي هر ماه سه روز ديوانه مي گويد درست است كه خود مي
  افتد. عاشق شيداي هميشه مست، هر لحظه ديوانگي سه روزه اتّفاق مي

 من سر هر ماه سه روز اي صنم
  هين كه امروز اول سه روزه است

  بود هر ولي كاندر غم شه مي
  

 گمان بايد كه ديوانه شومبي
 است  نه پيروزهروز پيروزست، 

 بود دم به دم او را سر مه مي
 )1890-5/1888(همان:                           

پردازي  انديشي و لفظ اي به خويش آيد و از درياي استغراق به ساحل صحو بازگردد و قصد قافيه اگر ذره
رد و عاشق را به رها كردن حرف دا نشين او از ژرفاي باطنش وي را از اين كار بازمي داشته باشد، معشوق پرده

هاي اسرار و  گيري از ميوه خواند و توجه به لفظ را مانع از ورود به باغ معاني و بهره و لفظ و صوت مي
  داند. حقايق مي

 قافيه انديشم و دلدار من
  انديش من نشين اي قافيه خوش

  حرف چبود تا تو انديشي از آن
  حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

  

 منديش جز ديدارِ من گويدم
 ي دولت تويي در پيش من قافيه

 حرف چبود؟ خار ديوار رزان
 تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم

 )1730-1/1727(همان:                           
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آنچه براي مولوي ـ كه يك عارف درون گراست ـ از ارزش و اهميت وااليي برخوردار است، توجه به درون 

بيني است؛ همه چيز در اين مكتب  بيني عرفاني مبتني بر درون از ظاهر و برون است. اصوالً جهان و پرهيز
  شود. فكري به دل و حقيقت باطن منتهي مي

 گام در صحراي دل بايد نهاد
  ايمن آباد است دل اي دوستان
  عج إلي القلب و سر يا سارِيه

  

 زان كه در صحراي گل نبود گشاد
 ها و گلستان چشمهها در  چشمه

 فيه اشجار و عينٌ جاريه
 )516-3/514(همان:                              

 
تر  به همين سبب، افرادي همچون مولوي ـ در عين توانايي و هنرمندي و سخنداني ـ به الفاظ و اعراض كم

  كنند. دهند و به جوهر و حقيقت، بيشتر اقبال مي عنايت نشان مي
 گريم و قال راما برون را نن

  ناظر قلبيم اگر خاشع بود
  زان كه دل جوهر بود، گفتن عرض
  چند از اين الفاظ و اضمار و مجاز

  آتشي از عشق در جان برفروز
  

 ما درون را بنگريم و حال را
 گرچه گفت لفظ ناخاضع بود
 پس طفيل آمد عرض، جوهر غرض
 سوز خواهم ساز با آن سوز ساز

 بسوزسر به سر فكر و عبارت را 
 )1763-2/1759(همان:                           

 
  

 جز خضوع و بندگي و اضطرار
  

  گر حديثت كج بود، معنيت راست
  

 اندرين حضرت ندارد اعتبار
 )3/1323(همان:                                    

 آن كژي لفظ مقبول خداست
 )3/171(همان:                                     
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ديدگاه او با شاعراني كه زيبايي ظاهر و موسيقي كلمات و خلق يك اثر بديع هنري را ـ بدون توجه زياد به 
گويد و  اند، متفاوت است. ساده و صميمي سخن مي معاني انساني و ديني ـ هدف كار خود قرار داده

تعليمي و اخالقي است و قالب پرداز حال و احساس دروني خويش است. از سوي ديگر، مثنوي اثري  نكته
خودي، حرف دل خويش را  آن نيز اقتضاي حال و هواي غزل را ندارد تا شاعر در لحظات ناخودآگاهي و بي

خلق كند. اگر چه كه مثنوي نيز همه جا از اين عوالم خالي » شعر ناب«گر نمايد و  در زيباترين لباس جلوه
ربايد كه سخن از تعليم به  از كف عقل و هوشياري ظاهر مي گونه افسار نيست و گاه حال غالب بر دل، آن

ي خاصي  شود كه از قبل طرح و برنامه شود و به آن جا كشيده مي احساس دروني و عشق حقيقي تبديل مي
گيرد كه حتّي ياران خاص موالنا نيز قادر به درك آن  براي آن در نظر گرفته نشده است؛ آن قدر اوج مي

گاه كه از درياي محو به ساحل  سرايد و نظر به مخاطب خاصي ندارد؛ اما آن عر براي خود مينيستند؛ گويي شا
گيرد و در قالب تمثيل و حكايت و با استفاده از  گردد، اقتضاي حال و حد مخاطب را در نظر مي صحو بر مي

: شصت 1369استعالمي، آيات قرآني و احاديث نبوي و قياس و امثال ساير و گاه الفاظ ركيك و پست (ر.ك، 
  نمايد. و هشت و شصت و نه)، مطالب خود را براي شنوندگان و خوانندگان قابل ادراك مي

ي سهل و ممتنع  ي غالب بر بيان مولوي در مثنوي شيوه در يك داوري كلّي و اجمالي بايد گفت كه شيوه
شود كامالً بجا و طبيعي  ديده مي گويد و اگر صنعتي نيز در كالمش است. او ساده و خالي از تكلّف سخن مي

ي بيان شاعران كهن فارسي زبان، بخصوص شعراي خراسان و ماوراءالنّهر در دوران قبل از  افتاده است. شيوه
معروف است، سرمشق كار اوست. مختصات سبك » طرز تركستاني«يا » سبك خراساني«ي مغول، كه به  حمله

  د الفاظ مفرد و تركيبات و زبان كامالً پيداست.ي كاربر خراساني در تمام مثنوي در شيوه
در بسامد باال و » ممال«). استعمال الفاظ 35تا:  است (محجوب، بي» اماله«يكي از اختصاصات سبك خراساني 

)، اميم به 1/281شود. مواردي مانند: مري به جاي مراء (مثنوي:  تا حدي نظير استعمال آن در شاهنامه ديده مي
) به جاي اعتماد، 2/2156) به جاي عتاب، اعتميد (همان: 2/2156)، عتيب (همان: 1/669ان: جاي امام (هم
) به 3/1610) به جاي حجاج، لبيس (همان: 3/1051) به جاي جهاز، حجيج (همان: 2/2905جهيز (همان: 

  در مثنوي.اي است از استعمال فراوان الفاظ ممال  ) به جاي مزاج نمونه3/1745جاي لباس و مزيج (همان: 
آوردن دو حرف اضافه در پيش و پس مفعول غيرصريح نيز، كه از ديگر اختصاصات سبك خراساني است 

  ).1/3773شود (مثنوي:  )، در مثنوي ديده مي45تا:  (محجوب، بي
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و  1/224در بسياري از ابيات (همان: » كه او را«، به معني »كش«، در الفاظي چون »ش«موصول به » كه«اتّصال 

). فعل مضارع به معني ماضي در 1/141)، استعمال فعل ماضي به جاي مضارع و برعكس (همان: 278و  242
)؛ 1/1437در بعضي موارد (همان: » در«) به جاي 1/67(همان: » اندر«)؛ استعمال 1/2124برخي ابيات (همان: 

) 1/956 (همان:» فااو«، و »به پيش«) در معني 1/74(همان: » فاپيش«، مانند »به«به جاي » فا«استفاده از پيشوند 
ي قدما؛ استعمال  ) به شيوه1/255) و انشايي (همان: 1/27هاي شرطي (همان:  ؛ استعمال صيغه»به او«به معني 

)؛ استفاده از الفاظ و 1592و  3/1216ي جمع (همان:  فعل مفرد در عطف به فعل جمع و در واقع براي صيغه
» بزرگين«) به جاي تنگ، 1/1544(همان: » تنگين«نوس خراساني، مانند: تعبيرات كهنه و كهن و گاه نامأ

در موردي كه اشارت به » كوچك«) به جاي 6/4634(همان: » كوچكين«و » بزرگ«) به جاي 6/3892(همان: 
  كند. هاي سبك خراساني مثنوي داللت مي معهود موصوف باشد؛ و شواهد ديگر، همگي بر ويژگي

ي بيان، تخفيف كلمات يا حذف كردن حرفي از كلمه بنا به ضرورت شعري  شيوه از ديگر اختصاصات اين
» گود«). در مثنوي، از اين گونه موارد نيز به وفور وجود دارد. كلماتي مانند: 41تا:  است (محجوب، بي

) به جاي 1/270(همان: » گيا«؛ »روح«) به جاي 1/3774(همان: » رو«؛ »گويد«) به جاي 1/3766(مثنوي: 
  ، از آن جمله است.»زود«) به جاي 3/2557(همان: » زو«؛ »زودتر«) به جاي 1/424(همان: » زوتر«، »گياه«

ي  عدول از جاده«تخفيف مشدد و تشديد مخفّف و حذف و زيادت هم، چنان كه شمس قيس در مبحث 
امري مرسوم بوده  در المعجم بدان اشارت كرده و در ميان سرايندگان سبك خراساني و شاعران كهن» صواب

(مثنوي: » جالب«هاي شعري راه يافته است. كلماتي مانند:  )، در مثنوي نيز بنا به ضرورت40تا:  (محجوب، بي
) با تخفيف الم به 2/648(همان: » قالش«) به جاي حجام؛ 1/244(همان: » حجام«) به جاي جلّاب، 1/447

) با تخفيف فاء 3/1060(همان: » خفاش«ه جاي صله؛ ) با تشديد الم ب3/1060(همان: » صلّت«جاي قّلاش؛ 
) با تشديد 4/2997(همان: » فايده«) با تخفيف صاد به جاي قصاب؛ 3/1489(همان: » قصاب«به جاي خفّاش؛ 

) با تخفيف ياء 6/335(همان: » عيار«) با تشديد ياء به جاي عاريه؛ 5/982(همان: » عاريه«دال به جاي فايده؛ 
  با تخفيف ميم به جاي حمال، از اين گونه موارد است.» حمال«و  به جاي عيار

اشاره به آيات قرآن كريم و حلّ و درج آن در شعر و يا ترجمه و مفهوم آيات در ابيات، كه صاحب ترجمان 
داده است » معني اآليات باالبيات«شمرده و بدان نام » ي بالغت يكي از جمله«البالغه اين نوع استفاده را 

)، پيش از مولوي در ميان شاعران سبك خراساني معمول شده بود. درست است كه اين 414تا:  جوب، بي(مح
ها و اختصاصات سبك خراساني در شعر شمرد، ولي با توجه به اين كه موالنا اهل  توان از نشانه ويژگي را مي
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تفاده از آيات در مثنوي را توان اس گويد، نمي ي اهل علم و تذكير سخن مي منبر و مجلس است و به شيوه
ي بالغت  شيوه«ي موالنا كه  مستقيماً تحت تأثير اين سبك دانست، بلكه بايد از اختصاصات سبك ويژه

  ناميده شده است به حساب آورد.» منبري
زبان مثنوي تا حدي زبان قرآني است؛ كثرت نسبي لغات و تعبيرات و مفردات قرآني در اين كتاب، به مانند 

حلّ آيات در ابيات زياد، حاكي از توغّل موالنا در قرآن و معارف قرآني و لطايف و اسرار آن است. از درج و 
دهد كه او تا چه حد سعي در تطبيق اصول اعتقادات صوفيه با  سوي ديگر، فراواني تعبيرات قرآني نشان مي

حكاياتي كه در كتاب  قرآن و دين داشته است. بديهي است پرداختن به لطايف قرآني و ذكر قصص و
  آسماني آمده، موالنا را به كاربرد وسيع لغات و تعبيرات قرآني واداشته است.

اي از مفردات و تركيبات مثنوي برگرفته از احاديث نبوي و اخبار صحابه است،  اين كه تعداد قابل مالحظه
درس و بحث و تفسير قرآن و ي ديگري از استغراق ذهن موالنا در معارف ديني است. اشتغال او به  نشانه

شوند كه وي را به  مجالس وعظ و تذكير و اقتضاي محيط خانوادگي او، همگي از جمله عواملي محسوب مي
اند؛ اما در ميان شاعران سبك خراساني،  استفاده از تعبيرات خاص و در نتيجه پيدا شدن زباني خاص واداشته

اند و تا حد زيادي در اشتغال  مذاق عرفاني محروم بوده به خصوص آن دسته از سرايندگان كه از بينش و
اند، اشاره به آيات و استفاده از روايات معموالً براي  هاي ذهني از امور ديني به دور مانده روزانه و انديشه

گرفته است و شاعر براي آراستن  اظهار فضل و گاه قياس و استدالل و در برخي موارد از سر تفننّ صورت مي
كرده  خود گاه از معاني و مضامين احاديث قدسي و اخبار رسيده از بزرگان دين، كمال استفاده را ميشعر 

ترجمةاالخبار و «البالغه يكي از صنايع بديعي دانسته و نامش را  است، تا جايي كه اين كار را صاحب ترجمان
  ).425ناميده است (ر.ك، همان: » االمثال و الحكم

بياني مثنوي، كه در سبك خراساني نيز معمول است، نقل به مضمون، آوردن ابيات  يكي ديگر از اختصاصات
). موالنا به اقتضاي محيط خانوادگي و تحصيالت و اشتغالش، 620و امثال عربي در شعر فارسي است (همان: 

 با صرف و نحو و شعر و ادب عربي آشنايي زيادي داشته است و قبل از ديدار با شمس تبريزي پيوسته
كرده و به حد زيادي از رنگ و بوي شعر و ادب  دواوين شعراي عرب، بخصوص ديوان متنبي، را مطالعه مي

عرب تأثير پذيرفته است. در نخستين غزلياتي كه به عنوان پيشكش به حضور شمس سروده و در آن وي را 
زليات، خطاب به مرشد و معشوق ترغيب به مراجعت به قونيه كرده، اين تأثير كامالً هويداست. در يكي از غ

  گويد: خود مي
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 ايها النّور في الفؤاد تعال
  اَنت تَدري حياتُنا بِيديك

  

 غايةُ الوجد و المراد تعال
 التُضيق علي العباد تعال...

 )529(كلّيات شمس:                               

 
  گويد: و در غزل ديگري مي

 اي ظريف جهان سالم عليك
  رسم به بدن به خدمت نميگر 

  

 انّ دائي و صحتي بيديك
 إنّما الرّوح و الفؤاد لديك

 )515(همان:                                        
 
آشنايي مولوي با شعر و ادب عربي باعث شده تا در غزليات شمس و مثنوي او ابيات عربي و اصطالحات 

دهد كه او از آنچه نزد كاتبان و اديبان و واعظان و حتّي  اين امر نشان ميمربوط به ادبيات عرب راه پيدا كند. 
  بهره نبوده است. آمده بي ي ادب به شمار مي فقيهان عصر، سرمايه

بعضي از ابيات مثنوي مشحون از اصطالحات و مفردات عربي و برخي به صورت ملمع سروده شده كه يك 
گويي و مهارت بر ادب عرب را به عنوان نمايش و  نا عربيمصرع بيت يا جزئي از آن فارسي است. موال
كند  ي واعظان و اهل منبر زمان خود تقليد مي دهد، بلكه از شيوه تفاخر خود بر ديگران مورد استفاده قرار نمي

ي قرآني و ديني  هاست و صبغه ي رايج آن كه آميختن كالم با اصطالحات و مفردات و حتّي ابيات عربي شيوه
  دهد. كالم آنان بهتر و بيشتر نشان مي را در

اي مختصات انشايي و نحوي عربي،  ها و همچنين پاره ابيات ملمع البتّه در مثنوي نسبتاً زياد است و وجود آن«
همراه با لغات قرآني بسيار و تعدادي الفاظ برگرفته از حديث كه در مثنوي هست، به زبان مثنوي حالتي 

رسد و دشواريي را كه در فهم آن  گاه ناآشنا به نظر مي ي امروزينه گه ي خوانندهدهد كه برا عربي مĤب مي
گونه ابيات، در بعضي موارد، صورت منظوم مضمون يا فحواي آيه يا حديثي است كه  افزايد. اين هست مي

مثل يا بيتي عربي اي از الفاظ اصل را نيز در متن كالم در بر دارد. گاه نيز اقتباسي منظوم از لفظ و مضمون  پاره
شود كه موالنا به رعايت حال مخاطب يا  ). مواردي نيز پيدا مي237، 1: ج 1374كوب،  (زرين» است

نمايد. اين گونه موارد در مثنوي  گر مي ي خود را در لباس نظم عربي جلوه تواردهاي ذهني خويش، انديشه
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) و گاه دو بيت 481-3/479و  373-3/371و  3736-1/3734فراوان است. گاه سه بيت عربي (مثنوي: 
  شود. تر از آن نيز پي در پي در ميان ابيات فارسي ديده مي تر و بيش ) و گاه كم129-1/128(همان: 

نويسد، نشان از شيفتگي او به زبان و ادب عربي  گانه را به عربي مي هاي دفاتر شش همين كه موالنا ديباچه
از عدي بن رقاع، شاعر عهد اموي، تضمين شده و در بيتي مصرع ي دفتر چهارم، ابياتي  است. در ديباچه

). 1/1562نواس را با جزئي تصرّف تضمين كرده است (همان:  ي معروف ابي نخست مطلع يك خمريه
گيرد (همان:  همچنين چند بيت مثنوي هم كه قول مسيحيان را در مورد عيسي و ابن اهللا بودنش به طعن مي

ي معروف لبيدبن ربيعه كه  اتي از لزوميات ابوالعالء المعرّي است. در بيتي، مطلع قصيده)، يادآوري ابي2/1402
و «)؛ و در جايي مضمون بيت: 1/3923؛ تضمين شده (همان: »أال كلّ شيء ماخال اهللا باطل«گويد:  در آن مي

) و در موردي، 2/2737ه (همان: را از متنبي اخذ كرد» من يك ذافم مرٍّ مريضٍ، يجد مرّاً به الماء الزّالال
اند  ي منسوب به مجنون قيس عامري است و طي آن از اين كه گفته مضمون شعري را كه برگرفته از يك قطعه

آورده » فيا ليتني كنت الطّبيب المداويا«خواهد كه:  گويد و به آرزو مي ليلي در عراق بيمار است، سخن مي
دهد و به مثنوي  از آشنايي نسبتاً عميق موالنا با شعر و ادب عربي مي). اين همه خبر 1/3697است (همان: 

  مĤبي. رنگ و بوي عربي
ي از زبان عربي، مانند كثرت آيات و احاديث مورد  فراواني لغات عربي و كثرت امثال و تعبيرات گرفته شده

ور بداند كرم «ي مانند: استشهاد در مثنوي از اختصاصات سبك بيان اين كتاب در شمار است. وجود تعبيرهاي
)؛ چون 4/933(همان: » ما را علم نيست«)؛ 3/1678(همان: » بيست از دزدان«)؛ 2/2323(همان: » از ماهيتش

)، كه از 6/545(همان: » دزدان آمد اندر نقاب«)؛ حتّي تعبيراتي نظير: 6/1585(همان: » جهنّم گريه آرد ياد آن
دي نابيوسيده، كه خاص عربي است گرفته شده، نمايانگر تأثير طرز بيان در مفهوم برخور» لقيته نقاباً«تعبير 

باشد. اين امر،  ها و صرف و نحو عربي متداول است؛ مي گونه كه در شواهد و مثال عربي؛ بخصوص بدان
بدون شك، از اسباب پيچيدگي و ديرفهمي مفهوم برخي از ابيات مثنوي، بخصوص براي ناآشنايان به ادب 

  ت.عربي، اس
است كه » ي بالغت منبري شيوه«ي بيان مثنوي، در حقيقت نشانگر  البتّه تأثير صرف و نحو عربي بر شيوه

اي كه غالباً با قرآن و حديث سروكار دارد و الفاظ و مضامين و  موالنا در حد زيادي آراسته بدان است. گوينده
و حكمت و تصوف محشور است، به  پرورد، و با كتب فقه و تفسير ها را در خاطر خويش مي مفردات آن

پذيرد. تأثير همين تقليد ناخودآگاه است كه گاه سبك  ها تأثير مي طور طبيعي زبانش از سبك بيان اين كتاب
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كند و فهم بعضي  بيان او را به سبب غرابت تعبير يا مخالفت با قياس، احياناً به نوعي تعقيد و ابهام نزديك مي

  سازد. ي بسيار مي انديشهاز ابيات را محتاج دقّت و 
، كه موالنا در (ع)اي از سخنان و كلمات منسوب به امير مؤمنان، حضرت علي نقل و اخذ تعداد قابل مالحظه

عين وابستگي به اهل تسنّن و اجتهاد در فقه حنفي و تدريس و تحقيق در آن مذهب، در حقّ وي ارادت و 
است؛  (ع)رپذيري او از ادبيات عربي و اخبار و روايات معصوميندهد، گوياي تأثي اي نشان مي العاده تولّاي فوق

جاي ترديد وجود دارد و بعضي سخنان  (ع)اگر چه در صحت انتساب قسمتي از آن سخنان به امام علي
  به بعد). 244، 1: ج 1374كوب،  آميز آن بزرگوار با احاديث نبوي در آميخته است (ر.ك: زرين حكمت

ي مثنوي از آن، استفاده از امثال  يي و توغّل موالنا در ادب عربي و تأثيرپذيري زبان و شيوهاز ديگر موارد آشنا
عربي و سخنان بازمانده از پيشينيان است؛ اما در اين مورد، كالم شاعر از هر گونه تصنّع و تكلّف و تفاخر 

ي بيت نياورده و به مضمون آن جا كه چيزي از متن مثَل را در اثنا تصنّعي، مخصوصاً آن عاري است. اين بي
  اكتفا كرده، بيشتر جلوه دارد. ابيات زير از اين موارد است:

 ي راز تو چون دل شود گورخانه
  

 آن مرادت زودتر حاصل شود
 )1/175(مثنوي:                                    

 
  مربوط است.» صدور األحرار، قبور األسرار«كه به احتمال قوي با عبارت معروف عربي 

 در بيان اين سه كم جنبان لبت
  

 از ذهاب و از ذهب و ز مذهبت
 )1/1047(همان:                                    

 
  گرفته شده.» اُستر ذَهبك و ذهابك و مذهبك«از مثل معروف عربي 

 گفت گفت تو چو درنان سوزن است
  

 از دل من تا دل تو روزن است
 )1/352(همان:                                     

 
  گرفته شده است.» من القلب إلي القلب روزنه«از عبارت 

 گفت الحول اي پدر الحول كن
  

 تر گو سخن با رسول اهل، كم
 )2/215(همان:                                     
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  گويد: است كه مي ي معروف ترديد ناظر به فحواي اين بيت مثل گونه بي

 اذا كنت في حاجةٍ مرسال
  

 فأرسل حكيماً و التوصه
 

  و بيت زير:
 حزم چبود، بدگماني در جهان

  
 دم بدم بيند بالي ناگهان

 )3/2301(همان:                                    
 

  دارد در زبان عرب.» الحزم سوء الظّن«اشاره به عبارت مشهور 
جزئي از لفظ و عبارت گرفته شده، در اشارت موالنا هم ذكر شده و اين خود نشاني است در بعضي موارد، 

  توان يافت. كه از طريق آن به آساني اصل مثَل و عبارت را مي
  در ابيات زير اين داللت وجود دارد:
 پس فنون باشد جنون اين شد مثل

  
 خاصه در زنجير اين مير اجل

 )2/1384(همان:                                    
 

  باشد. مي» الجنون فنونٌ«كه برگرفته از مثل 
 دور ماند از جرّ جرّار كالم

  
 باز بايد گشت و كرد آن را تمام

 )2/1562(همان:                                    
 

  آيد. است، كه در مثنوي مكرّر مي» الكالم يجرّ الكالم«برگرفته از مثل معروف 
 لم يذق دعويست ايننزد آن كه 

  
 نزد سكّان افق معنيست اين

 )2/3566(همان:                                    
 

  گرفته شده است.» من لم يذق لم يدرِ«از تعبير 
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وجود مفردات و الفاظ برگرفته از ادب و شعر عرب در مثنوي دليلي ديگر از تأثير ادبيات عربي در مثنوي و 

  توان اشاره نمود. آن در لغت و ادب عرب است. به عنوان نمونه، به لغات و الفاظ زير مي ي توغّل گوينده
) 1/3494(همان: » نحر و بحر«) كه عبارت است از فالت ريگستان يا زمين سخت؛ 6/1940(همان: » فدفد«

ايي مانند: ه ي درياست؛ همچنين لغت كه در اين تعبير، بحر درياست و نحر مخفّف نحر البحرست كه كناره
(همان: » لديع«) به معني گذشته؛ 5/2869(همان: » غابر«) به معني شايق و آرزومند؛ 5/2456(همان: » تايق«

جا  ) به معني منزل و آن2/2074(همان: » مناخ«) به معني آن كس كه از مار و كژدم نيش خورده باشد، 4/3103
قلنسوه؛ كه در مثنوي نظاير بسيار دارد و زبان اين  ) به معني4/3550(همان: » برطله«آيد؛  كه شتر فرود مي

  كتاب را غني و سرشار كرده است.
هاي گوناگون در شعر، يكي ديگر از اختصاصات سبك خراساني است  وارد كردن اصطالحات دانش

ا ). اين ويژگي در مثنوي نيز به وفور وجود دارد. اشتغال به تدريس فقه پس از مالقات ب57تا:  (محجوب، بي
چنان كه «گرفت.  شمس و حتّي در زمان نظم مثنوي همچنان مدتي از ساعات شبانه روز زندگي موالنا را مي

كرد و به همين سبب سفارش  دريافت مي» مرسوم مدرسه«گويند، موالنا تا آخر عمر همواره وجه معاش از  مي
و گرچند در حمام يا در حال كرده بود تا چون درخواست فتوايي به نزد وي آرند، در هر حال كه هست 

). همين اشتغال روزانه تا پايان عمر، 202، 1: ج 1374كوب،  (زرين» سماع باشد، آن درخواست به وي رسانند
اي از مسايل  باعث گرديده تا اصطالحات مربوط به فقه و فتوا در جاي جاي مثنوي وارد شود و گاه پاره

  ).206-203بيان فقيهانه هم طرح و هم حل شود (ر.ك، همان:  مربوط به فتاوي و احكام در مثنوي با طرز
غير از فقه و فتوا، اصطالحات مربوط به علوم ديگر زمان موالنا، همچون لغت و نحو و بالغت و حساب و 
نجوم و طب و كالم و حكمت در مثنوي وارد گرديده است كه حاكي از انس و آشنايي شاعر با علوم متداول 

  است.
ها و داروها و عقاقير طبي، مانند هليله،  : سعد و نحس ستارگان، حضيض و اوج كواكب، بيمارياشاراتي به

بليله، ترياق، روغن بادام، كحل عزيزي، تخم صرع كه نوعي گندم موسوم به شلم يا گندم ديوانه است كه 
الج اهل هر شهري ع«اي مباحث طبي مانند اين كه  شود و اشاره به پاره خوردن نان آن باعث سرگيجه مي

)، اشاره به قبض و اطالق با اشارت به برخي تعبيرات و مسايل مربوط به فلسفه و 1/147(مثنوي: » جداست
كالم، مثل: جوهر و عرض، عين و عرض، ماهيت، قديم و حادث، جبر و اختيار؛ يا تغييرات مربوط به بالغت 

رافع، مصدر و تعريف، از جمله اصطالحات  و نحو و لغت، مانند: حصر و قصر، اضمار و مجاز، خافض و
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هاي گوناگون در مثنوي است. اين موارد، گاه زبان مثنوي را به زبان انوري و سنايي و خاقاني در شعر  دانش
دهد. اما يك نكته ـ در مقايسه با شاعران ديگر ـ  ي آن مي كند و خبر از اطّالعات وسيع گوينده نزديك مي

و آن اين كه موالنا اين همه اصطالحات گوناگون را براي تفاخر و عرض هنر در  درخور دقّت و تأمل است
بيان و كالم خود جاي نداده؛ بلكه به طور طبيعي و به مناسبت موضوع هر كجا كه الزم ديده مطرح كرده 

و علوم  ها از ريا و نمايش و تظاهر به علم قال است، چرا كه وجود اين امر با وارستگي صوفيه و بيزاري آن
  كسبي منافات دارد.

اشاره به اصطالحات صوفيه در مثنوي، خود زباني ديگر ايجاد كرده كه از نظر كثرت، با اصطالحات 
هاي ديگر قابل قياس نيست. مولوي خود صوفي است و بر مذاق اين گروه به تفسير قرآن و اخبار و  دانش

ن است كه لغات و اصطالحات مربوط به صوفيه نقل حكايات و قصص و تعليم و تمثيل پرداخته است. روش
كرده، كه جمعي  در اين كتاب بيشتر از هر چيزي راه پيدا كند؛ بخصوص كه او مثنوي را در مجلسي امال مي

و گاه از وي طلب ارشاد و   اند و با اين زبان آشنا بوده از ياران خاص وي با مذاق صوفيانه حضور داشته
  اند. كرده هدايت مي

تعبيرات و اصطالحاتي را كه موالنا در مثنوي بيان كرده، در ميان صوفيان قبل از او نيز كاربرد داشته  اكثر
تر سابقه  كند كه پيش از وي كم افتد كه موالنا از آن اصطالحات معاني تازه اراده مي است، ولي گاه اتّفاق مي

هاي ديگر متداول  اي از فرقه ولويه و گاه پارهي م داشته و پس از او به تقليد از مثنوي در ميان پيروان فرقه
ها بيش  گونه الفاظ جزو عناصر زبان مثنوي در شمارند و اگر چه برخي از آن گشته است. به همين سبب، اين

دهد كه گوينده به نوعي معني  ها نشان مي اند، اما طرز استعمال آن از يكي و دوبار مورد استفاده قرار نگرفته
  نظر دارد. اصطالحات و تعبيرات زير از اين جمله است كه در مثنوي نظاير ديگر هم دارد: اصطالحي تازه

ابدال، جمع بدل ـ ابن الوقت ـ اتّحاد ـ اتّصال ـ اثبات و نفي ـ اجاللي ـ احد ـ اخالص ـ ادب ـ استدراج ـ 
جباري ـ جالل ـ جذبه ـ استغراق ـ اهل خاطر ـ اولياء ـ بسط ـ تبتّل ـ تجلّي ـ تسليم ـ توكّل ـ جبر ـ 

جواسيس القلوب ـ جولقي ـ حال ـ حضرت ـ حلول و اتّحاد ـ محق ـ خضريان ـ خطوتين ـ ذوق ـ رياضت 
اهللا ـ عزيز ـ عقبه ـ غوث ـ غيب ـ غيرت ـ  ي ثاني ـ صاحب مركزان ـ صادفي ـ صبغة ـ زادن ثاني ـ زاده

كان ـ الهوت ـ محو ـ مراقب ـ مريد ـ مقام و حال ـ فتوح ـ فرداني ـ فكر ـ فنا ـ قبض و بسط ـ قطب ـ الم
  موت پيش از مرگ ـ نقد ـ واقعه ـ وحي دل ـ همت ـ هو ـ يقين.
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است كه در مجالس درس و » ي بالغت منبري شيوه«با آن كه سبك بيان مولوي در مثنوي بيشتر متّكي بر 

ي صوفيانه از رمزگرايي نيز به دور نمانده كرده، ولي به علّت اشتمال بر معان بحث و وعظ از آن استفاده مي
است؛ چرا كه امكان بيان بعضي از مفاهيم عرفاني و حقايق متعالي و اسرار پوشيده، جز با زبان رمز وجود 

اي در مثنوي ندارد. بعضي  )، ولي با اين همه زبان رمز نقش قابل مالحظه25-24: 1370ندارد (ر.ك، برومند، 
نمايد، غالباً به  ي نوعي استعاره و تمثيل رمزي است و به ظاهر پوشيده و مستور مي دهاز الفاظ كه در بر دارن

در مفهوم رمزي خويش، حال » ني«ها پي به باطن برد. به عنوان مثال؛  اي نيست كه نتوان از ظاهر آن گونه
ميل بازگشت به  عارف مشتاق و روح غريب را كه از نيستان عالم معني و وطن نخستين خود به دور افتاده و

ي انساني است و رنگ سبز وي رنگ  به عنوان رمزي از نفس ناطقه» طوطي«كند. همچنين  آن دارد، بيان مي
اي به ابديت دارد. پادشاه به عنوان  دهد و به همين سبب اشاره تجديد حيات گياه و بهار روينده را نشان مي

  هي در وجود ديگران تصرّف و اشراف دارد.رمزي از حق يا از انسان كامل كه به عنوان خالفت ال
روند و براي فهم  به شمار مي» سرّ قصه«هاي مثنوي نيز در بعضي موارد، معني رمزي دارند كه به عنوان  قصه

توان مثنوي و ارزش كار موالنا را به طور  ي معنوي آن نمي شود و بدون نفوذ در جنبه آن نياز به تأويل پيدا مي
سرّ دلبران «داند كه  خواند و بهتر آن مي ) مي1/35(مثنوي: » نقد حال ما«رد. موالنا گاه قصه را دقيق ارزيابي ك

تواند  ها، خواننده هرگز نمي )، پس بدون رمزگشايي از آن قصه1/136(همان: » گفته آيد در حديث ديگران
  ي موالنا و دنياي پر از رمز و راز مثنوي پيدا كند. راهي به درون انديشه

اي  ي آن است، و جوينده نامه و ورود به اقليم ناشناخته ي شناخت دنياي ني ها و تمثيالت مثنوي مقدمه قصه«
يابد خيلي بيش از تمام آنچه از تفسيرهاي لفظي يا تقريرهاي  كه از اين راه كوتاه به دنياي مثنوي راه مي

: 1367كوب،  (زرين» زه كشف خواهد كردهاي تا آيد، در باب شناخت اجمالي مثنوي نكته تاريخي حاصل مي
13.(  

ي فردوسي، ديوان انوري، قصايد خاقاني و بسياري ديگر  هرچند كه تأثير شعر شاعراني چون رودكي، شاهنامه
ي  توان انكار كرد، ولي آثار سنايي و عطّار، كه بسيار مورد عالقه از شاعران پيش از موالنا را بر مثنوي نمي

هاي  نيست. نفوذ اين دو شاعر در انديشه تأثير مولوي بوده، در سبك بيان مثنوي و رمزگرايي اين كتاب بي
ي بيان او بيش از نفوذ ديگر گويندگان و شعراي پيش از وي است. موالنا به احتمال  ي مولوي و شيوه صوفيانه

جا  ي جديد پرداخت زده است و در مثنوي يك هاي مثنوي را از آثار عطّار گرفته و به شيوه زياد برخي از قصه
) و در جاي ديگر در عنوان سخن، 6/1382كند (همان:  از عطّار گرفته، تصريح ميبه اين كه مضمون را 
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). موالنا از سنايي نيز، همچون عطّار بارها 1/1603دهد (همان:  ي خود را تفسير يك بيت عطّار نشان مي گفته
حكيم غزنوي )، 3/4291كند؛ درمثنوي نيز به عنوان حكيم (همان:  در ديوان شمس با محبت و ارادت ياد مي

برد. اين طرز تعبير، اهميت وي را در نظر  )، از او نام مي4/2566)، حكيم كاميار (همان: 1/1905(همان: 
دهد كه سنايي بيش از هر شاعر ديگر در مثنوي تأثير دارد. ارتباط فكر و  رساند و نشان مي الدين مي جالل

شود. اگر آنچه  بدون توجه بدان، ارزيابي مثنوي دشوار ميزبان موالنا با آثار عطّار و سنايي به حدي است كه 
ي سنايي  حديقه«ي  الدين از مولوي درخواست كرد تا اثري منظوم به شيوه افالكي نوشته درست باشد، حسام

پديد آورد تا مريدان كه بيش از هر كتابي به خواندن حديقه مشغولند بدان ميل كنند و به عنوان سرمشق تعليم 
الدين محقّق ترمذي، نيز در  خود قرار دهند. از طرف ديگر، نخستين استاد موالنا، پس از پدر، برهانو كار 

: ج 1374كوب،  نمود (ر.ك، زرين كرد و آثار او را به جد مطالعه مي مجالس وعظ به اشعار سنايي استشهاد مي
1 ،252-257.(  

هاي بارز سبك بيان  يك عرفاني و ديني، از ويژگياستفاده از قصص و حكايات براي القاي معاني و نكات بار
شود. موالنا با شناختي كه  مثنوي در شمار است، كه خود از اختصاصات سبك بيان اهل منبر نيز محسوب مي

از اصناف مردم دارد، به اين نكته آگاه است كه هر ذوقي معموالً حكايت و قصه را بيش از اندرزهاي خشك 
اي، از قصه  پذيرد؛ به همين دليل، او نيز مانند ديگر گويندگان حرفه قيم بيان شود، ميو زمختي كه به طور مست

ي بيان كليله و دمنه و  كند و معموالً در اين قسمت، از شيوه به عنوان ابزاري مؤثّر در القاي معاني استفاده مي
گيرند و به  تان اصلي جاي ميهزار و يك شب و امثال آن متأثّر است كه گاه چند داستان فرعي در ميان داس

  پرند. ي ديگر مي اي به شاخه اقتضاي سخن از شاخه
كند، به  ها در ذهن موالنا، گاه درك معاني سخن او را دشوار مي ي آن ها و نتيجه ها، روايت تراكم حكايت«

د، خوانندگان مثنوي از ان كند كه پيش از آن در مثنوي نيامده، و اگر مريدان او با آن آشنا بوده اي اشاره مي قصه
(استعالمي، » ي موالنا به كجاست هاي ديگر، دريافت كه اشاره خبرند و بايد با جستجوي بسيار در كتاب آن بي
ي او به حكايت ديگري در خود مثنوي است كه پس از خواندن تمام  : شصت و هشت). گاه نيز اشاره1369

  توان به آن رسيد. اين كتاب مي
ذكر نام قهرمانان حكايات عامه و احوال عياران و پهلوانان و » سبك بيان منبري«ديگر  هاي يكي از ويژگي
از اين روست «هاي داستان است. اين طرز بيان، در مثنوي نيز به صورت آشكاري هويداست،  ديگر شخصيت

ران، معلّمان و كودكان كه در مثنوي، نوادر حكايات گدايان، دلقكان، مسخرگان، مخنّثان، نابينايان، كران، مارگي
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ها در آن ايام نزد  مكتب، انعكاس دارد. چنان كه از احوال و اخبار مربوط به كساني هم كه نوادر حكايات آن

عامه رايج بوده است، مثل عباس دبس كه گدايي تمام عيار، بوبكر رباني كه عياري كامل، جعفر عيار كه ظاهراً 
ي رندي احمق نما و  ي انسان مربوط با پريان، جحي كه نمونه ، كه نمونهي طرّاري ماهر، عبدالغوث نمونه

ها در نزد  پرداز كه احوال آن اند. همچنين از اقوال شوريدگان نكته ي درباري بوده دلقك كه مظهر مسخره
كنند و  ها به عنوان عقالي مجانين ياد مي ها محسوبست و غالباً از آن صوفيه حاكي از ربودگي و مغلوبيت آن

  ).257-252(ر.ك: همان: » شود هاست؛ در مثنوي بسيار ياد مي ي كامل آن بهلول مجنون، نمونه
ي سخنرانان ماهر و اهل منبر است.  از ديگر اختصاصات سبك بيان مثنوي، تكيه بر خطابه و قياس به شيوه

ايين مردم و خواص و درس آميزد و بين سطح ادراك طبقات پ و هزل را به هم مي  ي كالم كه جد اين شيوه
سازد، به سبب تنوعي كه در محتواي فكر و گفتار و طرز بيان آن  ها نوعي تعادل برقرار مي هاي آن خوانده

هاي تمثيلي و خطابه و قياس استفاده كند  دارد تا به اقتضاي حال شنونده از حجت وجود دارد، گوينده را وامي
اي است كه به جريان تداعي معاني  اين طرز بيان، نقل تمثيالت وسيلهو بر جاذبيت مجلس خويش بيفزايد. در 

دهد تا كالم گوينده را از شاخي به شاخي ببرد و براي طرح مسائل تازه به وي مجال تازه عرضه  فرصت مي
كند و در عين حال شنونده را از مالل ناشي از توقّف و تكرار بيرون آورد. البتّه تمثيل نقشي اساسي در 

ي از آن فهم  هاي باريك و دقيق عرفاني دارد، كه بدون استفاده وس كردن معاني مجرّد ذهني و انديشهمحس
شود. به اين دليل است كه موالنا امري را كه وجود وقوع آن ممكن است در نظر  سخن بر شنونده مشكل مي

دهد. در اين  الوقوع جلوه مي مخاطب بعيد يا غيرممكن جلوه كند، از طريق تمثيل و ذكر نظاير و اشباه ممكن
موضع استدالل او بيشتر از هر چيزي بر قياس و تمثيل مبتني است و اين كار به نحوي استادانه و دقيق 

كنند و شنونده  معلوم و مجهول جاي خود را عوض مي«شود و  گيرد كه ذهن مخاطب اقناع مي صورت مي
  ).164(همان: » شمرد ابد كه وجود آن را محقق ميي آنچه را در وجود آن شك داشت، مستند وجود امري مي

هاي بيان حكايات و قصص در مثنوي، يكي هم استفاده از هزل و هجو و سخنان ركيك و زشت و  از ويژگي
به دور از عفّت كالم است كه از نظر اهل ادب و فرهنگ چندان پسنديده نيست؛ اما گويي شنيدن اين گونه 

ز مردم زمان او خالي از لذّت و جاذبيت نبوده. از دفتر چهارم به بعد، هر چه حكايات و كلمات براي بعضي ا
  شود. گونه حكايات و سخنان بيشتر ديده مي شويم، اين تر مي به پايان مثنوي نزديك

با در نظر گرفتن اين نكته كه موالنا، همچون ديگر علما و واعظان زمان، همواره با اصناف مختلف مردم 
گويد و با آنان حشرونشري مداوم دارد، با زبان و رسوم و آداب و  ها نيز سخن مي براي آن سروكار دارد و
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ها كامالً آشناست كه اين امر در زبان و طرز بيان او تأثير گذاشته است. اين كه موالنا از الفاظ و  عادات آن
ز سوي ديگر، ناشي از اقتضاي امثال و عقايد و خرافات عامه در مثنوي سخن گفته، دليلي بر اين آشنايي و ا

  حال و ضرورت سخن گفتن بر قدر فهم شنونده و توافق با زبان مخاطب است.
شود، ولي  گونه مسائل ديده مي درست است كه در آثار شاعران كهن و گويندگان قبل از مولوي نيز اين

و شناخت آداب و رسوم ي مولوي به فراگيري  اشارات در حدود وسيع در مثنوي، حاكي از اهتمام و عالقه
هاي  اي است كه از ويژگي طبقات مختلف مردم است. اين اهتمام و كاربرد فرهنگ عامه در مثنوي به اندازه

  آيد. سبك بيان آن به شمار مي
دهد، ناشي  ي سقراطي مي كنيم كه سؤال و جواب هم گاه به طرز بيان مولوي در مثنوي شيوه اگر مشاهده مي

شود و  ي طرح و حلّ مسايل واقع مي است. در مثنوي، سؤال و جواب، مكرّر وسيله» منبريي بالغت  شيوه«از 
بخشد و از توقّف مخاطب و مالل او  شود كه به كالم گوينده هيجان و تحرّك مي اي استادانه مطرح مي به گونه
  دهد. نمايد و كالم را پويا و زنده جلوه مي گيري مي پيش

هاي مولوي در القاي معاني است. اين شيوه، شنونده را مسحور  نيز از ديگر شيوه طرح و حلّ اقوال معماگونه
اي از سخن گوينده منصرف كند و به امر  دهد تا ذهن خود را لحظه كند و به او فرصت نمي و مشغول مي

لكه خود كند، ب ديگري بينديشد. اما گوينده معموالً شنونده را در حلّ معما زياد دچار كنكاش و تكاپو نمي
ي  كند. از اين گونه است داستان لغز گونه پردازد و آن را شرح و تأويل مي پس از درنگي كوتاه به حلّ آن مي
ي  ي يك پياله اي كه با وجود وسعت به اندازه ي درازدامن و آن شهر افسانه كور دوربين و كر تيزشنو و برهنه

  ).3/2604كوچك بيشتر گنجايش ندارد (مثنوي: 
هاي سبك بيان اهل منبر است كه در  دايم از خطاب به غيبت و از غيبت به خطاب، از ديگر ويژگيانتقال 

مثنوي مجال عرضه پيدا كرده است. اين شيوه كه در نزد اهل بديع به صنعت التفات مشهور است، حالتي زنده 
ه عنوان نمونه، ر.ك، همان: دهد (ب ي نمايشي بدان مي بخشد و تا حدي صبغه آميز به كالم گوينده مي و هيجان
  ).3/1763و  3/190و  1/1584

ي ديگري است كه طرز بيان گوينده را از حالت يكنواخت خارج  تبديل مخاطب در طي خطاب، وسيله
كند كه يك بار روي به يك دسته از اهل  كند. در جريان تبديل مخاطب، گوينده حال متكلّمي را پيدا مي مي

كند. عدم توجه به اين تبديل مخاطب،  ي ديگر از حاضران روي مي ه جانب دستهمجلس دارد و بار ديگر ب
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- 2/52ممكن است در برخي موارد، فهم مقصود گوينده را مبهم يا متناقض كند (به عنوان نمونه، ر.ك، همان: 

  ).762و  4/754و  53
ات و نوادر كاينات براي نشان ي خاصي به ذكر عجايب و انواع مخلوق گويان از ديرباز عالقه واعظان و قصه

اند. موالنا نيز همچون آنان، گاه از  دادن اسرار عالم و حكمت و قدرت خداوند و اشاره به صنع الهي داشته
آموزي او استفاده كرده است. ذكر اصناف جن و فرشته، احوال ابليس  اين شيوه براي اعجاب شنونده و عبرت
  ).131-130، 1: ج 1374كوب،  زرين و مانند آن در مثنوي بسيار است (ر.ك،

شود. موالنا به  شود، به اقتصاي حال در مثنوي ديده مي ايجاز و اطناب نيز كه از لوازم بالغت شمرده مي
و » وحي قلبي«داند، بلكه او خاموش است و تقاضاگر درون و  ي خويش نمي ي خود، مثنوي را سروده گفته

كشاند. اين كه بعضي از جاها سخن را به  خواهد مي كه خود ميتلقين روح القدس سخن او را به هر جا 
)؛ و اين كه بعضي موارد، 1/1980بيند (مثنوي:  كند و خود را مجاز به افشاي اسرار درون نمي ايجاز بيان مي

ي  شود حاكي از همين طرز تلقّي وي در باب مثنوي و جنبه كشاند و گرفتار اطناب مي سخن را به درازا مي
ي او در فهم معاني  اي از موارد نيز اقتضاي حال شنونده و تنگي حوصله و قدسي آن است. در پاره الهامي

خواهد  گاه گشته از تفصيل مطلب عذر مي ي اين كه وقت بي كند و به بهانه دشوار، وي را وادار به ايجاز مي
، شور و هيجاني به گوينده الدين و ياران خاص وي ). و گاه نيز حضور و حال عالي حسام3/2105(همان: 

ي استغراق و وجد  شود و گاه حتّي در نتيجه بخشد كه از دراز دامني سخن دچار مالل و خستگي نمي مي
شود كه فهم آن حتّي براي  گيرد و وارد دنياهايي مي رود و اوج مي ي سخن از دستش بيرون مي دروني، رشته

گونه موارد، معموالً پس از چندي، موالنا به خود  ا در اينشود، ام الدين و اهل مجلس نيز دشوار مي حسام
گردد و حد فهم شنونده را  گيرد و به ظاهر قصه و حكايت برمي ي سخن را به دست مي آيد و دوباره رشته مي

  گيرد. در نظر مي
طي كالم كند، گاه موالنا را در  اين شور و هيجان كه برخي مواضع مثنوي را به تغزّل و تشبيب نزديك مي

كند  نمايد كه در اشارت به بعضي مطالب آن، گاهي رعايت ادب لفظي را هم فراموش مي خود مي چنان بي
  ).270، 1: ج 1374كوب،  (ر.ك: زرين
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  نتيجه
مولوي در ميان شاعران ادب فارسي بيش از آن كه به لفظ و ظاهر اشعار خويش توجه داشته باشد، به محتوا و 

كند. براي او شعر و هنر و آفرينش يك اثر ادبي هدف نيست، بلكه ابزاري است براي بيان  ميمضمون تكيه 
گيرد كه  بيني عرفاني وي سرچشمه مي هاي عرفاني و اخالقي و تعليمي. نگاه او به اين موضوع از جهان انديشه

شود و از  ي حال سروده ميبيني و جوهر حقيقت و باطن آدمي است. اشعار او معموالً به اقتضا مبتني بر درون
  نشيند. جوشد و بر لب مي ي جان مي چشمه

ي اهل منبر است. او از واعظان و منبرگويان  طرز غالب بيان موالنا در مثنوي، سبك خراساني و شيوه
ي زمان خويش است و در اين امر تا حد زيادي تحت تأثير پدرش، بهاءولد، و واعظان مشهور و  ورزيده

خود قرار دارد؛ به همين سبب، كالم خود را به زيور آيات قرآن و اشعار فارسي و عربي و  صوفيان روزگار
ي زياد  آرايد تا در ذهن مخاطب تأثير بيشتري برجاي گذارد. استفاده امثال و حكايات و نوادر و عجايب مي

كالمي، حاكي از شناسي و فلسفي و  شناسي و گياه مولوي از اصطالحات علوم مختلف، مثل پزشكي و ستاره
ي فراوان از  وسعت اطّالعات وي در علوم و فنون متداول در قرن هفتم هجري است. بيش از هر چيز، استفاده

اصطالحات عرفاني و صوفيانه، خبر از استغراق ذهن و باطن اين شاعر بزرگ در موضوعات عرفاني و 
اي است و سپس شاعر و  و دلسوخته دهد، چرا كه ابتدا او صوفي بزرگ و صاحبدل و رازدان اخالقي مي

  گويي. هنرمند و اهل سخنراني و مجلس
هاي ناب و تازه و ذوقي از آيات قرآن و  مطالب ارزشمند، نكات عميق عرفاني و اخالقي و ديني و دريافت

پسند، باعث  اي جذّاب و هنري و همه و بيان اين موضوعات در شيوه (ع)و معصومين (ص)كالم گهربار پيامبر
هاي فرهنگ و ادب فارسي در  ديده تا كتاب مثنوي به عنوان ارزشمندترين و مفيدترين و مشهورترين كتابگر

  سطح ايران و جهان مطرح گردد.
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