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   472 موالنا و ميني ماليسم

 

  بررسي كارنامة مثنوي پژوهي در ايران
 
خسرو قاسميان           

  چكيده
نگ مثنوي از ديرباز در بسياري از كشورها بويژه         س  از ميان آثار موالنا، كتاب گران     

هاي مختلف قرار گرفته و آثاري فراوان         در ايران، تركيه و شبه قارة هند، مورد توجه گروه         
در پيوند با آن بوجود آمده است؛ اما دربارة اين آثار بوجود آمده، تاكنون گزارشي مـدون                 

  .و بايسته ارائه نشده است
علمـي و آمـاري از چگـونگي سـير مثنـوي پژوهـي در              هايي    بدست دادن گزارش  

كنـد و از      تر مي   گاه موالنا و مثنوي را در آن ديار روشن         سو پاي   كشورهاي مختلف، از يك   
دهد و از سـويي نيـز    سويي اهميت فرهنگ و زبان فارسي را بيش از پيش بيان نشان مي  

بر همـين اسـاس، در ايـن        . كند  پژوهي را هموارتر مي     گران حوزة موالنا      راه ديگر پژوهش  
پژوهي در ايران، به دو دورة زماني تقسيم شود و در  مقاله سعي شده است كارنامة مثنوي  

هاي   خورشيدي دربارة مثنوي به صورت1383 تا سال  حد توان همة آثاري كه از گذشته
  .بندي و طرح شود تأليف، تصحيح و ترجمه چاپ گرديده است، بررسي، موضوع

 عنـوان كتـاب، در      114لة حاضر محصول پژوهشي اسـت كـه در آن           بنابراين مقا 
 مورد  86 عنوان كتاب،    114 از اين    . صفحه نقد و بررسي شده است      98210 جلد و    210
 صـفحه   17039 جلد و    34 مورد در    16 صفحه بصورت تأليف و      63732 جلد و    139در  

  .بوده است صفحه بصورت ترجمه 17439 جلد و 37 مورد نيز در 12بصورت تصحيح و 

  كليد واژه
  .مثنوي ـ مثنوي پژوهي ـ موالنا ـ ايران

                                                      
 گاه علوم پزشكي شيراز ي دانشاستاديار بخش فارس. 
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   مقدمه-1
گـاهي ويـژه      سـنگ مثنـوي، جـاي       از ميان آثار موالنا، ديوان شمس و كتاب گران        

تر برخوردار اسـت و آثـار    البته مثنوي در جوامع مختلف از نفوذ و حضوري گسترده . دارد
تر از آثار مربوط به ديوان شمس         ر و قابل توجه   وبارت پديدآمده دربارة آن نيز، بسيار پربرگ     

  .است
هاي مربوط به مثنوي، در كشورهاي ايران، تركيه و شـبه قـارة هنـد                 اهم پژوهش 

هاي خطي، سنگي و چاپي و بصورت تـأليف، تـصحيح و    صورت پذيرفته و در قالب نسخه 
  .است ترجمه و در هيأت كتاب و مقاله ارائه گرديده 

كه در خصوص آثار پديد آمده دربارة مثنوي تاكنون پـژوهش           با تأسف بايد گفت     
  1.و گزارشي شايسته و بايسته ارائه نشده است

پژوهي در گوشه و كنار جهان، كاري         هايي از كارنامة مثنوي     با آن كه تهية گزارش    
توانـد    گير و دشوار است، اما توجه و پرداختن به آن ضروري و كارسـاز اسـت و مـي                    وقت

  .ور موالنا و مثنوي را در كشورهاي ديگر، بيش از پيش روشن كندموقعيت و حض
هايي   پژوهي در ايران براساس كتاب      در اين مقاله، سعي شده است كارنامة مثنوي       

 خورشيدي دربارة مثنوي موالنـا پديـد آمـده و بـه             1383ترين زمان تا سال      كه از قديم  
هـا دسـت يافتـه     و نگارنده به آن  صورت تأليف، تصحيح و يا ترجمه، چاپ و ارائه گرديده           

  .است، بررسي گردد
هـاي خطـي و       هـاي تهيـه شـده از مـتن مثنـوي و نـسخه               در اين بررسي، نسخه   

  .هاي سنگي مورد توجه و بررسي نبوده است چاپ
: ها پرداخته شده، به نه طبقة موضوعي يعنـي         هايي كه در اين پژوهش بدان       كتاب

، »راهنمـاي موضـوعي  «، »برگزيـده «، »يتحقيقـي ـ تفـسير   «، »تفـسيري «، »تحقيقي«
 2گذاري شده بندي و نام    دسته» تقليدي«و  » ياب  بيت«،  »شناسي كتاب«،  »فرهنگ لغات «

  .و در دو دورة زماني بررسي گرديده است

  پژوهي هاي مثنوي  دوره-2
 3الدين حسين بن حـسن خـوارزمي        كرد مكتوب به مثنوي در ايران، با كمال        روي

پژوهـان    شود و با حضور چند تن ديگر از مثنوي          جري قمري آغاز مي   در اوايل قرن نهم ه    
رود؛ تا اين كه در سدة اخيـر          يابد و در چند قرن بعد، با ركود و كندي پيش مي             ادامه مي 
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يابـد و     فـر، حيـاتي دوبـاره مـي         الزمـان فـروزان     دار، استاد بـديع     شناس نام   با حضور موالنا  
  .پيمايد ر خود را ميوبارتر از گذشته مسي روز پربرگ روزبه

پژوهي در ايران، از آغاز تا عصر حاضـر، بـه دو دورة زمـاني        جا، سير مثنوي    در اين 
فـر بـه بعـد، دورة     فر، دورة نخست و از فروزان از خوارزمي تا فروزان  . تقسيم گرديده است  

  .گردد  ختم مي1383دوم ناميده شده است كه در اين پژوهش دورة دوم به سال 
 1300 هجري قمري تا سال      800پژوهي از حدود سال       ورة اول مثنوي  بنابراين، د 

 1300گيرد و دورة دوم، از سال         خورشيدي يا چند سال بعد از آن، پنج قرن را در بر مي            
  . خورشيدي، كمتر از يك قرن را1383تا 

شود كه اگـر كتـابي در دورة اول و در ايـران نوشـته و در دورة دوم،                     يادآوري مي 
چنين اگر كتـابي در دورة اول    هم.  شده باشد، متعلق به هر دو دوره استتصحيح و چاپ  

و حتّي پيش از آن در خارج از ايران، پديد آمـده باشـد و در دورة دوم، در ايـران بچـاپ                       
  .رسيده باشد، جزو آمار دورة دوم بحساب آمده است

  ) خورشيدي1300 هجري قمري تا 800از سال ( دورة اول -2-1
صـورت مكتـوب بـه       ، خوارزمي، نخستين كسي است كه در ايران بـه         در دورة اول  

» كنوزالحقايق فـي رموزالـدقايق    «پردازد و نخستين اثر خود را با عنوان           مثنوي موالنا مي  
، شرحي ديگر را با نـام       830آورد و مدتي پس از آن در سال           در شرح مثنوي بنظم درمي    

نويسي بر مثنوي را در ايـران   د و مشعل شرحنگار به نثر مي» جواهراالسرار و زواهراالنوار  «
  .افروزد بر مي

، تاكنون بچـاپ نرسـيده و از چگـونگي آن           »كنوزالحقايق في رموز الدقايق   «شرح  
كـه بچـاپ    » جواهراالسرار و زواهراالنـوار   «نيز اطالعي چندان در اختيار نيست؛ اما شرح         

ال تعـدادي از اوليـا و   اي در ده گفتـار دربـارة شـرح حـ             مشتمل بر مقدمه   4رسيده است، 
اي اصطالحات عرفـاني و شـرح دفترهـاي اول و دوم و سـوم                 مشايخ دين و تصوف و پاره     

گفتني است كه اين شرح به سبب فوت و يا كشته شدن خوارزمي، ناتمـام               . مثنوي است 
  5.ماند باقي مي

اهللا   الـي   داعـي   پس از خوارزمي، در همان قرن نهـم، شـاعر و عـارف مـشهور، شـاه                
 و سپس يكـي     6نويسد  ي، شرحي به نسبت مختصر بر دفترهاي مختلف مثنوي مي         شيراز

ديگر از صوفيان قرن نهم به نـام يعقـوب چرخـي، شـرحي بـسيار فـشرده را بـر برخـي                       
زمان با وي نيـز، شـاعر و           و هم  7دهد  بدست مي » نائيه«هاي آغازين مثنوي با عنوان        بيت
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 بيـت بـا   115موالنـا را در قالـب   » ني«اديب و عارف معروف، عبدالرحمن جامي، مفهوم     

  .كند شرح مي» نامه ني«عنوان 
الدين حسين بن علي بيهقي هروي، معـروف بـه            به دنبال شارحان يادشده، كمال    

هاي  مندان پركار نيمة دوم قرن نهم ـ كه سي اثر را در زمينه  مالحسين كاشفي، از دانش
اي از مثنوي را نيز  يسد و برگزيدهنو اند ـ شرحي بر مثنوي مي  مختلف به وي نسبت داده

چينـي   كنـد و پـس از آن نيـز گـل     آماده مي » لباب معنوي في انتخاب مثنوي    «با عنوان   
هـايي    راه توضـيح    به هـم  » لباب مثنوي   لب«موضوعي و جالب را از برگزيدة يادشده با نام          

  )9و8: 1362نفيسي، .(دهد گر به دست مي عرفاني و روشن
سيده اسـت، بـه دنبـال آن، بـا يـك قـرن ركـود در رونـد                   چه به ما ر     براساس آن 

) 1117متـوفي   (پژوهي، در قرن يازدهم، شخصي به نـام محمـد صـالح قزوينـي                 مثنوي
كنوزالعرفان و  «نويسد كه تنها دفتر چهارم آن بجا مانده و با عنوان              شرحي بر مثنوي مي   

ن قرن شرحي ديگر از     چنين در اي      هم. هاي اخير بچاپ رسيده است      در سال » رموزااليقان
بـر شـش دفتـر    ) ق. هــ 1019متـوفي  (عالم و نويسندة مشهور، قاضي نوراهللا شوشـتري         

عالم و شاعر معروف قرن يازدهم،  . شود كه تاكنون بچاپ نرسيده است       مثنوي نگاشته مي  
كند كه  اي از مثنوي تهيه مي نيز، برگزيده) ق. هـ1091-1006(مالمحسن فيض كاشاني 

  .بچاپ رسيده است» عرفان مثنوي«و » سراج السالكين«عنوان اخيراً با دو 
با يك قرن فاصله و ركود، در قرن سيزدهم، شرحي ديگر به قلم فيلسوف و شارع                

شـود كـه نخـست بچـاپ سـنگي و       واري بر مثنوي نوشته مـي     شهير، حاج مالهادي سبز   
  .رسد سپس بچاپ امروزي مي

چـه   پژوهي در ايران، در ميان آن وي سالة نخست مثن 500بنابراين، در طول دورة     
يابد كـه هفـت       تاكنون بدست آمده است تعدادي اندك اثر در پيوند با مثنوي سامان مي            

مورد آن، متعلق به قرن نهم، سه مورد مربوط به قرن يازدهم و يك مورد مربوط به قرن                   
آيد و يـا     هاي دهم و دوازدهم هيچ اثري دربارة مثنوي بوجود نمي           در قرن . سيزدهم است 

  .اگر هم بوجود آمده، گزارش آن به ما نرسيده است
گفتني است كه از هفت مورد آثار پديد آمده در قرن نهم، پـنج مـورد آن شـرح،                   

نماي موضوعي مثنوي است و از سه اثر مربـوط بـه             يك مورد برگزيده و يك مورد نيز راه       
ه شده در قـرن سـيزدهم   قرن يازدهم، دو مورد شرح و يك مورد برگزيده و يك اثر نوشت     

  .نيز شرح مثنوي است
توان در چند محور      هاي كلي و مشترك آثار دورة اول مثنوي پژوهي را مي            ويژگي

  :زير، خالصه و بيان كرد
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  .اند همة نويسندگان و شارحان به نوعي اهل ذوق و عرفان بوده: الف
  .ست ها عرفاني ا هاي آن كرد شارحان و وجه برجستة شرح روي: ب
هاي اين دوره، اصوالً به مباحـث كلـي و محتـوايي مثنـوي پرداختـه                  در شرح : ج

  .شود شود و به مباحث لفظي و واژگاني آن چندان توجه نمي مي
: رسـد  پژوهي در ايران، چند پرسش قابل طرح به ذهن مي        دربارة دورة اول مثنوي   

ت مكتـوب بـه     چه چيز يا چيزهايي سبب تأخير تقريباً دويست سالة ايرانيـان در پرداخـ             
گيرد، اما    مثنوي بوده است؟ چرا در قرن نهم به تنهايي، هفت اثر دربارة مثنوي شكل مي              

هـاي دهـم و دوازدهـم         آيـد؟ چـرا در قـرن        در چهارقرن پس از آن فقط سه اثر پديد مي         
آيد؟ آيا مثنـوي، در ايـران شـناخته شـده             گونه اثري درخصوص مثنوي بوجود نمي       هيچ

هاي بزرگ علمي، ادبي و عرفاني ديگر، تا حدودي جامعـه   شخصيتنبوده است؟ يا وجود   
دادهـا و مـسايل       نياز داشته اسـت؟ و يـا روي         تر به موالنا و مثنوي بي       را از پرداختن بيش   

  اجتماعي و سياسي ديگر در اين ميان دخيل بوده است؟
ي هـا   اي براي پرسـش     كننده  هاي قانع   به هر حال نگارنده تاكنون به پاسخ يا پاسخ        

تر و    هاي بيش   هايي از اين دست، نيازمند بررسي       يادشده نرسيده است و رسيدن به پاسخ      
  .تر تاريخ سياسي و اجتماعي و سير فرهنگ و ادبيات ايران است دقيق

  ) خورشيدي1383 تا 1300از سال ( دورة دوم -2-2
كرد  پژوهي در ايران، با روي گونه كه پيش از اين گفته شد، دورة دوم مثنوي همان

گـردد و   فر به آثار موالنا، بويژه مثنوي آغاز مي       الزمان فروزان   عالمانه و بنيادين استاد بديع    
هاي كاربردي بعدي در اين حوزه بـا          پژوهي و پژوهش    شناسي و مثنوي    سنگ بناي موالنا  

مĤخذ قـصص و    «هاي    مند و نوشته شدن كتاب     كار ستودني آن معمار هوش      همت و پشت  
، »زنـدگاني موالنـا   «و  » شـرح مثنـوي شـريف     «،  »احاديـث مثنـوي    «،»تمثيالت مثنوي 
  .شود به قلم ايشان گذاشته مي» ديوان غزليات«و » مافيه فيه«هاي  تصحيح كتاب

گرانـي    پژوهي، با حضور پـژوهش      شناسي و مثنوي    فر نيز، بازار موالنا     پس از فروزان  
ب، محمـد اسـتعالمي،     كـو   الـدين همـايي، عبدالحـسين زريـن         مانند ادوارد ژوزف، جالل   

  .يابد تر مي سيدجعفر شهيدي، عبدالكريم سروش، كريم زماني و برخي ديگر رونقي بيش
هـاي مـورد اشـاره از اسـتاد      پژوهي تا امـروز، كتـاب      گمان در دورة دوم مثنوي      بي

بحـر  «و  » سرّني«الدين همايي،     ي استاد جالل  »نامه   مولوي«هايي مانند     فر و كتاب    فروزان
از كـريم زمـاني و درس       » شرح جامع مثنوي  «كوب،     دكتر عبدالحسين زرين   ي»در كوزه 
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توان به عنوان بهترين كارهاي مطـرح در حـوزة            هاي دكتر عبدالكريم سروش را مي       گفته
  .داد كرد پژوهي قلم شناسي و مثنوي موالنا

پژوهي، هم از نظر كمـي و هـم از     چه گفته شد، آثار دورة دوم مثنوي        افزون بر آن  
تر از آثار دورة      بة كيفي و هم به سبب تنوع موضوع، بسيار پربرگ و بارتر و قابل توجه              جن

چنان كه پيش از اين نيز گفته شد، در دورة اول، در طول بيش از پـنج قـرن                   . اول است 
هاي ارائـه شـده       آيد؛ در حالي كه عناوين كتاب       تعدادي اندك اثر دربارة مثنوي پديد مي      

  .تر از يك قرن، بيش از ده برابر آثار دورة اول است  مدت كمدر دورة دوم، يعني در
هرچند دو سه مورد از آثار دورة اول هنوز بچاپ نرسيده و تعـداد جلـد و صـفحة          

توان بـا دقـت مقايـسه         ها معلوم نيست و از اين نظر حجم آثار دورة اول و دوم را نمي                آن
 نظـر تعـداد مجلـدات و حجـم          هـاي دورة دوم از      كتـاب : توان گفت   كرد، بدون ترديد مي   

  .تر از آثار دورة اول است صفحات بسيار گسترده

  ها  آمار انواع كتاب-3
پژوهي در ايران ـ كه تاكنون    نظر از چند مورد از آثار دورة نخست مثنوي با صرف
پژوهي ارائه گرديده و  هايي كه در دورة اول و دوم مثنوي است ـ آمار كتاب بچاپ نرسيده 

  :، به شرح زير است له به نه دستة موضوعي تقسيم شدهدر اين مقا

  هاي تحقيقي  كتاب-3-1
 43 صفحه اسـت كـه       14273 جلد با    49 مورد در    47هاي تحقيقي،     تعداد كتاب 

  . مورد به صورت ترجمه است4ها بصورت تأليف و  مورد از آن

  تفسيريهاي   كتاب-3-2
 9 صفحه اسـت كـه       59306 جلد با    102 مورد در    23هاي تفسيري،     تعداد كتاب 

 مـورد در قالـب ترجمـه    4 مورد به صورت تـصحيح و       10ها به صورت تأليف،       مورد از آن  
 مورد شـرح ناتمـام و       5 مورد شرح كامل،     7هاي تفسيري،      مورد كتاب  23از تعداد   . است
  .باشد  مورد شرح مختصر مي11

  برگزيدههاي   كتاب-3-3
 صفحه است كـه   7377 جلد با    22در   مورد   22هاي برگزيدة مثنوي،      تعداد كتاب 

  . مورد نيز به صورت ترجمه است4 مورد تصحيح و 2ها تأليف،   مورد از آن16
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هـاي    راه بـا توضـيح دربـارة بيـت           مورد هـم   16هاي مثنوي،      مورد برگزيده  22از  
  . مورد بدون توضيح است6منتخب و 

   ـ تفسيريهاي تحقيقي  كتاب-3-4
 صفحه است 3431 جلد با 12 مورد در 11يري، هاي تحقيقي ـ تفس  تعداد كتاب
  .ها در هيأت تأليف و يك مورد بصورت تصحيح است كه ده مورد از آن

  نماي موضوعي راه -3-5
 مورد از   4 صفحه است كه     6352 جلد با    9 مورد در    6نماهاي موضوعي،    تعداد راه 

  . مورد تصحيح است2ها تأليف و  آن

  هاي لغت فرهنگ -3-6
  . صفحه است4561 جلد و 10 فقره با 2هاي لغت مثنوي،  تعداد فرهنگ

  شناسي  كتاب-3-7
 صـفحه و بـصورت تـأليف از         655شناسي مثنوي، در يك جلد بـا          تنها يك كتاب  

خانم ماندانا صديق بهزادي براي آثار موالنا تدوين شده كه با همة ارزشـي كـه در جـاي                   
  .خود دارد، از كاستي و اشكال نيز بدور نيست

  ياب يتب -3-8
هـاي چهـار      هاي مثنوي مانند چاپ     راه با برخي نسخه     نماي هم  هاي راه   ياب  از بيت 

يـاب    جلدي دكتر نصراهللا پورجوادي و آقاي حسن الهـوتي از نـسخة نيكلـسون، و بيـت                
راه با  هاي هم ياب مستقل و يك جلدي چاپ دكتر توفيق سبحاني از مثنوي، و برخي بيت

ياب يا    ترين بيت   ترين و قابل توجه     ر كه بگذريم، مفصل   هاي يك جلدي ديگ     برخي از چاپ  
 صـفحه از اسـتاد محمـدتقي جعفـري در           2119االبيات مثنوي، در چهار جلـد بـا           كشف
  .رس است دست

  تقليدي -3-9
هـاي مـورد    در ميان كتاب» دفتر مجعول هفتم مثنوي «چون يك كتاب با عنوان      

گنجيـد    هـا نمـي     بندي  ديگر تقسيم بررسي در اين پژوهش وجود داشت و در هيچ يك از            
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  صـفحه تـصحيح    136اين كتاب در يك جلد با       . قرار گرفت » تقليدي«بناچار زير عنوان    

  . بدست ما رسيده استشده و

  جدول آمارهاي ارائه شده
  صفحه  جلد  تعداد ترجمه  تصحيح تأليف  نوع محتواي كتاب رديف

  14273  49  47  4  ـــ  43  تحقيقي  1
  59306  102  23  4  10  9  )شرح(تفسيري   2
  7377  22  22  4  2  16  برگزيده  3
  3431  12  11  ـــ  1  10  تحقيقي ـ تفسيري  4
  6352  9  6  ـــ  2  4  نماي موضوعي راه  5
  4561  10  2  ـــ  ـــ  2  فرهنگ لغات  6
  655  1  1  ـــ  ـــ  1  شناسي كتاب  7
  2119  4  1  ـــ  ـــ  1  ياب بيت  8
  136  1  1  ـــ  1  ـــ  تقليدي  9

  98210  210  114  12  16  86  جمع  
  

ترين    كتاب بررسي شده بيش    114با توجه به آمار و ارقام بدست آمده، از مجموع           
  .به حوزة ترجمه تعلق دارد% 52/10ترين آن، با  به حوزة تأليف و كم% 43/75درصد با 

هـاي    بـه كتـاب   % 50هـا از جنبـة تـأليف، بـا            ترين درصـد كتـاب      چنين بيش   هم
تـرين    شناسي، و از نظر تصحيح نيز، بيش        به كتاب % 16/1ها با    ترين آن   ، و كم  »تحقيقي«

و از لحاظ   » تقليدي«به  % 25/6ترين، با     و كم » تفسيري«هاي   به كتاب % 50/62درصد با   
» تفـسيري «و  » برگزيده«،  »تحقيقي«هاي    به كتاب % 33/33ترين درصد با     ترجمه، بيش 
  .متعلق است

هـاي    تـرين تعـداد بـه كتـاب          بـيش   عنـوان،  114از نظر تعـداد نيـز، از مجمـوع          
و » شناسـي   كتـاب «،  »يـاب   بيـت «هـاي     ترين تعداد به كتاب     و كم % 43/41با  » تحقيقي«
  .يعني هر كدام يك مورد تعلق دارد% 67با » تقليدي«

% 27/27و بدون توضـيح،     % 72/72راه با توضيح،      هم» برگزيده«هاي    درصد كتاب 
  .است

» تفـسيري «هـاي     جلد و صـفحه، بـه كتـاب       ترين حجم از نظر       در اين آمار، بيش   
% 38/60هـا     هـاي آن    و سـهم صـفحه    % 57/48هـا،     شود كه سهم مجلدات آن      مربوط مي 
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% 47اسـت، بـا     » تقليدي«هاي ياد شده، متعلق به نوع         ترين حجم از جنبه     شود و كم    مي
  .در مورد صفحه% 13در مورد جلد و 

  گيري  نتيجه-4
 برخوردار اسـت و بـارزترين        گاهي ويژه  زش و جاي  از ميان آثار موالنا، مثنوي از ار      

  .مندان به آن است گران و عالقه كرد گستردة پژوهش گواه براين ادعا، روي
ترين آثار دربارة مثنوي، در كـشورهاي ايـران، شـبه قـاره و                ترين و برجسته    بيش

تـرين داليـل روي آوردن و پـرداختن بـه مثنـوي در          عمـده . تركيه صورت پذيرفته است   
  :شورهاي ياد شده عبارت است ازك
البته موقعيت زبان فارسي در ايران با كـشورهاي ديگـر،           . وجود و رواج زبان فارسي     -2

تفاوتي بسيار زياد دارد و وضعيت آن در تركيه و شبه قاره نيز از ديرباز به اين سـو،          
  .ها نيست فراز و فرودهايي داشته است كه در اين جا فرصت پرداختن به آن

 .لند و جذاب مثنويمعارف ب -3
هم وطني موالنا براي ايرانيان، اقامت طوالني او در تركيـه بـراي مـردم آن ديـار و                    -4

هاي تصوف مطرح در مثنوي براي مردم شبه قاره بويژه جامعة هند، از جمله                زمينه
 . است هايي است كه هر كدام در جاي خود، حايز اهميت و توجه موضوع

تر قابل توجه و تأمل است، دليل  يران، آن چه بيشپژوهي در ا در دورة اول مثنوي 
توجهي و نپرداختن مكتوب ايرانيان به مثنوي در طي تقريباً دويست سال از               يا داليل بي  

الـدين حـسين خـوارزمي بـه آن اسـت؛ مطلبـي كـه                 زمان خلق آن تا روي آوردن كمال      
البته همان گونه   . هاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي در تاريخ ايران است           نيازمند بررسي 

  :رسد كه در متن مقاله نيز گفته شد، چند احتمال در اين مورد به ذهن مي
  .رو دولت عثماني خبري  ايرانيان از خلق مثنوي و چگونگي آن در قلم بي -1
هاي بزرگ فرهنگي و عرفاني مانند فردوسي، سنايي، عطار و برخي             وجود شخصيت  -2

 را از توجه و پرداختن به موالنا و مثنوي تـا            بهاي خود، ايرانيان    ديگر با آثار گران   
 .نموده است نياز مي ها بي مدت

دادهاي سياسي و اجتماعي و شايد هم مذهبي، مانع از پـرداختن بـه موالنـا و                   روي -3
 .شده است مثنوي مي

پژوهـي در ايـران، بـازار روي          به هر حال، به همان نسبت كه در دورة اول مثنوي          
رو بـوده اسـت، در    نا با فراز و فرود و كسادي خاص خـود روبـه    هاي موال   آوردن به انديشه  
پژوهي، به داليل مختلـف بـويژه فاصـله گـرفتن جامعـه از پيـدا شـدن                    دورة دوم مثنوي  
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هاي بزرگ ادبي و عرفاني ا ز يـك سـو و خـستگي جامعـه از تمـدن مـدرن و                        شخصيت

 آوردن بـه مثنـوي      هاي جدي و همه جانبه را براي توجه و روي           صنعتي از سويي، زمينه   
هـاي    گران و نويسندگان، آشنايي جامعه را با مثنـوي و انديـشه             كند و پژوهش    فراهم مي 

هاي مختلف و متنوع دربارة مثنـوي،         دانند و به صورت     موالنا، يك ضرورت انكارناپذير مي    
  .آورند زنند و آثاري فراوان را بوجود مي دست به تحقيق مي

جامعه در دنياي صنعتي و ماشيني از يـك سـو و   بنابراين، اسارت فكري و روحي     
هايي ماننـد مثنـوي از        تشنگي جامعه براي رسيدن به معرفت و معنويت مطرح در كتاب          

جويـان و    ها و مراكز علمي و انتشاراتي و نياز روزافزون دانش           گاه سويي و پيدا شدن دانش    
تـرين و بـارزترين      ، به هاي ادبي از جمله مثنوي از سويي ديگر         فراگيران به خواندن كتاب   

تـر و    هـاي بـيش     تر به مثنوي و پديد آمـدن پـژوهش          داليل روي آوردن و پرداختن بيش     
  .پژوهي در ايران است تر دربارة آن در دورة دوم مثنوي متنوع

تر توجه شود، به ايـن نتيجـه    اگر به آمار و ارقام بدست آمده در مقالة حاضر بيش         
رسي شده در اين پـژوهش، يعنـي انـواع سـه گانـة              هاي بر   رسيم كه از مجموع كتاب      مي

ها به صورت تأليف است        و نيم درصد از آن     75اي، نزديك به      تأليفي، تصحيحي و ترجمه   
نمودار (هاي تحقيقي تعلق دارد       هاي تأليفي نيز به كتاب       درصد از كتاب   50و  ) 1نمودار  (
نيـاز جامعـه و عالقـة       كه اين موضوع، بيش از هر چيز، از درك نويسندگان نسبت به             ) 2

  .كند تر دربارة مثنوي حكايت مي تر و متنوع آنان به پديد آوردن آثار تحقيقي، تازه
هـاي نـوع دوم، يعنـي      ترين درصد از انواع كتاب      ، بيش 3با توجه به نمودار شمارة      

هاي تفسيري تعلق دارد كه اين مطلـب نيـز            درصد به كتاب   62تصحيحي نيز، با بيش از      
هـاي دور     ترين آثار نوشته شده دربارة مثنوي در گذشـته          است كه بيش  گر اين   بيان

گر اين مطلب است كه       شده و اين موضوع نيز نشان       نويسي مربوط مي    به حوزة شرح  
هـاي    جوامع سنتي برخالف جوامع امروزي هنوز بـه تنوعـات گونـاگون و برداشـت              

ساس در برخـورد    رو انديشه و زندگي نرسيده بوده است و برهمين ا           مختلف در قلم  
هاي لفظي و فهم      تر به دنبال برطرف شدن دشواري       با كتابي مانند مثنوي نيز بيش     

  .اند مقاصد آن در قالب شرح و تفسير آن برآمده
ها نيز، ايـن مطلـب قابـل تأمـل             اي  هاي نوع سوم، يعني ترجمه      دربارة كتاب 

،   ارسـي ترجمـه شـده     هاي اروپايي به ف     از زبان  ها كه اصوالً    است كه اين گونه كتاب    
برخالف دو نوع ديگر، يعني تـأليفي و تـصحيحي، فقـط در سـه زمينـة تحقيقـي،                   
تفسيري و برگزيده صورت گرفته است كه احتماالً اين موضوع نيز بيش از هر چيز               

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



 

482 الدين محمدبلخيهاي جهاني موالنا جاللالمللي انديشههمايش بين
  

گر عالقة نويسندگان اروپايي به سه حـوزة يـاد شـده و اشـراف آنـان                  تواند بيان   مي
  .براين سه محور باشد

هـايي    توان به اين  نكته نيز دست يافت كه مـتن            گيري مي   ن نتيجه از دل اي  
هاي فرهنگي و معرفتي غني و زباني نمادين برخـوردار            مانند مثنوي كه از پشتوانه    

هاي گوناگون را     پذيري و برداشت    ها و جوامع مختلف، ظرفيت تأويل       است، در زمان  
ها، بهـرة الزم را        خود از آن   توانند برحسب سليقه و دريافت      دارد و افراد متفاوت مي    

  .ببرند
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 )شرح(   تفسيري     برگزيده       راهنماي موضوعي       تحقيقي ـ تفسيري    تقليدي
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  ها  نوشت پي

گذشته از برخي پژوهش هاي خبـري و پراكنـده در بعـضي كتـاب هـا و مقالـه هـا،                       -1
بهترين كاري كه تاكنون درباره ي آثار پديده آمده درباره مولوي تدوين شده، چـاپ دوم    

ماندانا صديق بهزادي است كه البته با همـه ي ارزشـي            از خانم   » كتاب شناسي مولوي  «
ي افزون بر ايـن، پايـان نامـه       . كه در جاي خود دارد، خالي از لغزش و كاستي نمي باشد           

 نگارنــده نيــز، پــس از گزارشــي صــد صــفحه اي در خــصوص حــضور مثنــوي  يدكتــر
 1383دركشورهاي مختلف، كتاب شناسي توصيفي و تحليلي مثنوي را از آغاز تـا سـال                

  .در بردارد
 اين دسته بندي و نام گذاري با توجه به موضوع و محتواي كتاب ها صـورت گرفتـه                   -2

هـا و   است و ممكن است دقيق و جامع و مانع هم نباشد؛ اما براي تمايز ميان انواع كتاب                
 .ها نيز، چاره اي جز ايـن نبـود  هاي مختلف موضوعي آن تشخيص مرزهاي كم رنگ گونه    

هـاي  هـا بـه مثنـوي از جنبـه    هايي است كـه در آن     ، كتاب »تحقيقي«ز  ظور ا بنابراين، من 
» تفـسيري «تحقيقي و به دور از شرح و تفسير اشعار پرداخته شـده اسـت؛ و منظـور از                   

مقصود . شودگفته مي » شرح مثنوي «ها،  و در عرف جامعه به اين گونه كتاب       توجه شده   
هاي تحقيقي و هـم از  يهوها، هم از زا نهايي است كه در آ    ، كتاب »تفسيري-تحقيقي« از  

هايي است كه ، كتاب»برگزيده«غرض از .  استشدههاي شرح اشعار به مثنوي نگاه جنبه
ها جمع آوري گرديـده     حي در آن  يهايي از مثنوي، با توضيح يا بدون توض       ها و بيت  بخش
 ختلـف هـايي از دفترهـاي م     نيز كتاب هايي است كـه بيـت       » وضوعيراهنماي م « . است

بنـدي شـده   هـا گـردآوري و موضـوع     هاي گوناگوني در آن   ها و موضوع  مثنوي، زير عنوان  
يا كشف االبيات نيز شناخته تر از آن است كـه بـه توضـيح نيازمنـد                 » بيت ياب « . است

» دفتر مجعول هفتم مثنـوي  « ، براي تنها كتاب موجود يعني       »تقليدي«باشد؛ اما عنوان    
ــه    ــد ك ــاب ش ــت انتخ ــن جه ــرار   از اي ــوارد ق ــر م ــدام از ديگ ــيچ ك ــاب، در ه ــن كت   اي

  . قرار داده شد» تقليدي«زير عنوان نمي گرفت و به ناچار 
را بـراي  » جمال الـدين «، لقب »كمال الدين« آقاي نجيب مايل هروي، به جاي لقب         -3

  اي براي آخرين بخش كتاب،  هلشكوه شمس، تكم: رك. (خوارزمي صحيح مي داند
  ).554ص 

السرار و زواهر االنوار، به همت دكتر محمد جواد شريعت، نخست به صـورت               جواهر ا  -4
 به طور كامل و     1384ناتمام و در دو  جلد در انتشارات مشعل اصفهان و سپس در سال               

  .در چهار مجلد در انتشارات اساطير به چاپ رسيده است
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490 الدين محمدبلخيهاي جهاني موالنا جاللالمللي انديشههمايش بين
  
به ايـن   » ...االسرارجواهر  « براي آگاهي بيش تر درباره ي خوارزمي و آثار او، از جمله              -5

، 9اميرعلـي شـيرنوايي، ص   » مجالس النفـايس  «تذكره هاي   : منابع مي توان مراجعه كرد    
كمـال الـدين حـسين      » مجـالس العـشاق   « ،  )3/320(امين احمـد رازي،     » هفت اقليم «

وص الحكـم خـوارزمي     صفـ  و مقدمه ي نجيب مايل هروي بر شـرح           164گازرگاهي، ص   
خـانم شـيمل بـه ترجمـه ي         » شكوه شمس «ي بر كتاب     نجيب مايل هرو   نقل از تكلمة  (

و نيز درباره ي خوارزمي، بنگريد بـه مقدمـه ي دكتـر محمـد               ) 554حسن الهوتي، ص    
از دكتــر » نيســرّ« جلــد دوم 771و ص » ...جــواهر االســرار« جــواد شــريعت جلــد اول
  .عبدالحسين زرين كوب

 در انتـشارات ميـراث   1380، به كوشش جويا جهانبخش در سال       »سراج السالكين  « -6
 در انتـشارات    1379بـه همـت مهـدي انـصاري در سـال            » عرفـان مثنـوي   « مكتوب، و   

  .اميركبير منتشر شده است
براي آگاهي بيش تر درباره ي دفتر يا دفترهاي مجعول هفتم مثنوي، مي تـوان بـه                  -7

 مولوي،  ؛161زندگاني موالنا جالل الدين محمد، از فروزان فر، ص          : اين مĤخذ رجوع كرد   
ص ) ترجمـه ي حـسن الهـوتي      (ديروز تا امروز، شرق تا غرب، از فرانكلين دين لوئيس،           

نقـد مـتن    «، مقاله ي    1338؛ مجله ي يغما، سال دوازدهم، شماره ي پنجم، مرداد           597
 .204از علي نقي شريعتمداري، ص » مثنوي

  نامه كتاب
، تهران،  )مصحح(شريعت  خوارزمي، حسين، محمدجواد    : جواهراالسرار و زواهراالنوار   -

  .1384، )چاپ اول از دورة چهار جلدي(اساطير 
 .1376الزمان، تهران، زوار،  فر، بديع الدين محمد، فروزان زندگاني موالنا جالل -
، تهـران،   )مـصحح (سراج السالكين، فيض كاشاني، مالمحسن، جويـا جهـان بخـش             -

 .1380ميراث مكتوب، 
 .1366 تهران، علمي، كوب، عبدالحسين، ، زرين)2ج(سرّني  -
فارسي زبانان دربارة   «، تكملة   )مترجم(شكوه شمس، شيمل، آنماري، حسن الهوتي        -

 .554از نجيب مايل هروي، ص » آثار موالنا
، )مترجم(موالنا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب، دين لوئيس، فرانكلين، حسن الهوتي              -

 .1384تهران، نشر نامك، 
ري، علي نقي، مجلة يغما، سال دوازدهـم، مردادمـاه          مدا ، شريعت »نقد متن مثنوي  « -

 .204، شمارة پنجم، ص 1388
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