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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشيار دانشگاه تهران(دكتر قاسم صافي 
  

هنفوذ موالنا در شبه قار  

  دهيچك

 يهـا   هشي و اند  ي خود فةاست كه فلس  ران بزرگي    و متفكّ  شاعران از   ، افتخار حوزة زبان فارسي    ،موالنا
خـود   ةديـ  را گرو  ياريان عرضـه نمـود و بـس       يـ ن وجـه بـه جهان     يبـاتر يعر بـه ز   ف را در قالب ش    تصو 
 و اخـالق    ين جـوانمرد  ي عرفا و اهل نظر، بازتـاب طنـ        ي جهات برا  يارياو از بس   ي عرفان سةحما.كرد

موالنا اگر چه . قرار گرفته است ت نظره و دقّار مورد توجي قرنها، بسيط  داشته و و تاريخييشهسوار
 ن خـاك و   ي فرزند ا  يا داشته و دارند كه گو     يين منطقه با او آشنا    يمردم ا چنان   لكن   رفت ن قارهبه شبه   

ديـار   آن بـا مـردم   ي و معنويروحانبطة ، را يو. شده است  مي آنان واقع    ي و راهنما  يهاد بوم بوده و  
ده و يـ  هر انسان فهم  قرار ندارد  ين و يمزارش در دسترس طالب    ست و يات ن يحچه امروز در  داشته، وگر 

 دل مـردم و بخـصوص        از افكـار او    وزند   مي دم  از عشق و محبت او     ، وادي آنقت  ياشق حق و حق   ع
  را متأثر كرد   قارهدانشمندان شبه   شة موالنا، قبل از نفوذ در عامة مردم،         ياند. تپد مي اهل دانش و خرد   

 ني از ا  يا گوشهن پژوهش،   ي در ا  .اند  شمندان و صاحبان ذوق، او را مرشد خود خوانده        ي از اند  ياريو بس 
 دانش و ادب يها ه از چهريشود و برخ مي ف، مطالعهي شري موالنا و مثنو  شخصيت تأثرات از    تأثير و 

  .شوند مي ي معرفاند ر گرفتهيو عرفان كه از او تأث
  .، شبه قاره، موالنا روميي مثنوي شرحها،حماسة عرفاني:ها هواژكليد 

مهمقد  

 آنها   از يتعداد است در ارتباط با موالنا كه نگارنده         يامل آثار و منابع   ن پژوهش آمده است ش    يآنچه كه در ا   
نـه،  ين زميا رص و جستجو د و تفح منطقهي و شفاهي كرده و با استناد به منابع رسم     يرا مالحظه و بررس   

 و خدمت به فرهنـگ و ادب پربـار          موالنا پژوهي   موضوع باشد كه در  .  است كرده ذكر   ها را   ات آن يخصوص
 از جهان كه    بخشي و خدمات موالنا در      ير مثنو يد، تأث ي بدون ترد  .انجام گرفته باشد   يا فهين، وظ ي زم رانيا

ـ  يها  ه چهر يف بوده است به شناخت و معرّ      ي زبان پارس  يدارياز عوامل مهم پا    رگـذار  ي تأث ي و عرفـان   ي ادب
ـ جة خـدمات موالنـا و مراتـب ا        ي را از نت   يلر تحو يكند و س   ميكمك    ؛شناسـاند  مـي مـا    بـه    يران شناسـ  ي
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ـ ، جو ين واد ينه باز است و تشنگان ا     ين زم يق در ا  يدان تحق ينكه م يبخصوص ا  شتر و  يـ  ب ي گزارشـها  ياي
  .شترنديب

  قاره او در شبه ير موالنا و مثنويتأث

 ياديم به مطالب ز   ي كن يق و بررس  ي ارزش و بها داده است، تحق      قاره را در شبه     ي كه مثنو  ياگر ما آن نكات   
  كـه در   ي را از لحاظ تعداد عنـوان و مطالـب گونـاگون           يرسد بتوان كتاب   ميد به نظر    يو بع . دم بر ي خواه يپ

 ي كـه بـه زبانهـا      يمثنو ي بدون مبالغه، به تعداد شرحها     .سه كرد ي هست با آن مقا    يمثنو كتاب مستطاب 
 مـردم   يا جهات بـر   ياري از بس  ي مولو يحماسة عرفان . شود ميده ن ي د يچ زبان ي انجام گرفته در ه    قارهشبه  

 عالمانـه و    ي و نگاه  مظهر عشق و دلدادگي و مراتب تعليمي و تربيتي         و   ين جوانمرد ي، بازتاب طن  قارهن  يا
 از آن را همواره در سخنان و نوشتار خـود بـه طـور مثـال      ياتي داشته و اب   ي و زندگ  يق هست يع به حقا  يوس
  .آورند مي

ـ ، مردم ا  نداشت قارهبه شبه    سفري   ،شينكه موالنا در طول عمر خو     يبا ا   او  شخـصيت ن منطقـه بـا      ي
م كرد يمنطقه كه بعداً به آن اشاره خواهياسي   و س  ي انقالب يهاشخصيتلسوفان و   ي دارند و ف   يي آشنا يبخوب

ـ  را   ي بنگاله، روم  يهامالّ. اند  م او قرار گرفته   ير تعال ي خود تحت تأث   يدن به هدفها و آرمانها    يدر راه رس   ك ي
، خفتگـان در عـالم و       ي آسمان ي كه به اعتقادشان با آهنگ     ينگرند و از مثنو    ميروح بزرگ و چهره تابناك      

ـ     .  الهام مـي گيرنـد     خواند مي فراي   را به بام هست    يات نفسان ي ح ماندگانِ  در  يگم چـودهر  يدكتـر ممتـاز ب
 بـه  ه، اسالم را بيشترما مسلمانان شبه قار«: سدينو مي، »فران در تصو يان ا ير صوف يتأث« با عنوان    يا مقاله

دست ايرانيان قبول كرديم و تعاليم مذهب اسالم و تفسير و مطالب آن را كه به زبان عربي بود بـه زبـان                       
فارسي شيرين و جالب صوفيان آموختيم و تأثيري كه ايران و ايرانيان به انديـشه و فكـر مـا دادنـد محـو                   

  1.»شدني نيست
 در نفوذ   قارهان بزرگ و معروف شبه      ي صوف  از يا مولتان ين زكر يخ بها الد  يشبررسيها نشان مي دهد كه      

ـ  تالش قارهدر شبه    ي مثنو يج افكار موالنا و عرضة اصول اخالق      يو رسوخ تصوف و ترو     او . در كـ  ي فراوان
 داشـت   ياديدان ز يا، مر يزكر. ر و نفوذ بوده است    ين تأث يگاه ا ي بود و خانقاهش در مولتان، تجلّ      يمعاصر روم 

 مرشـد خـود را كـه        يهـا   هشيو اند  كردند مي ي طوالن يند و بنگال، سفرها   غ، به نقاط ه   يكه به منظور تبل   
 را كـه در     يقـة سـهرورد   يا، سلسله و طر   يزكر. ساختند مين بود منتشر    يشه و افكارجالل الد   ي بر اند  يمبتن

ـ ن بنگال و پاكـستان را     يژه در سرزم  ي و بو  قارهج بود در شبه     يران را يا ن ي، ورود فخرالـد   يياز سـو  . ج كـرد  ي
 يدر نقـل و انتقـال نفـوذ فكـر     ربع قرن در مولتان، كيت و اقامت او به مد    ) 688يمتوف (ي همدان يعراق
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 كـه   ين عراقـ  يخ فخرالد يش. شده است ار مؤثر واقع    ين منطقه، بس  ي در ا  ي معنو يت مثنو ي و محبوب  يمولو
 عارفانـه از    يهـا ك بـا او داشـت و در غزل        ي بود و ارتباط نزد    ي موالنا روم  يها  هشير اند ير چشمگ يتحت تأث 
 دستور او به هند رفت و در        عت كرد و بنا به    ي ب ين سهرورد يخ شهاب الد  يكرد در بغداد با ش     ميد  يموالنا تقل 

ين در حيات خويش، او را جانشين و خليفة خود كرد و به             بهاءالد. حلقة مريدان شيخ بهاءالدين زكريا درآمد     
 چـون بنيانگـذاران آنهـا، در        قارهف در شبه    ي تصو ها  هسبب اينكه پيروان طريقة سهرورديه و ديگر سلسل       

  .ي رومي پيوسته بودند، افكار رومي را به اقصي نقاط هند و بنگال رواج دادندها هي خود با انديشها هانديش
 اسـت كـه در   ي كه تاكنون ادامه دارد وجـود مراسـم  قارهن يان ا يانة موالنا بر صوف   يرة صوف ير س ياز تأث 

 همـان روش و     يان كنون ياضت صوف يروش ر . شود ميان برگزار   ي سالگرد ارتحال صوف   ا در ي جمعه   يشبها
به طور مثال همه صوفيان در دوران تهذيب نفس از          .  است كه موالنا در زندگي خود داشته است        اي  برنامه

گوشة خلوتي كه درويـش چنـدين روز بـه قـصد عبـادت و               (نشستند مي ها  هگذشته تا حال، پيوسته در چلّ     
صوفيان گذشته  ). كند ميكشد؛ و دائم ذكر خدا       مينشيند؛ از امور دنيوي دست       مي، بتنهايي در آن     رياضت

 نظيـر   ؛ چلّة آنهـا وجـود دارد      ، يا در حومة آن    ادر كنار مزار آنه   رو    از اين اند   چون رياضتهاي طوالني كشيده   
و  بهت شاه كـه بـسيار معـروف          طيف بهتايي در   در سهون، يا چلّة عبدالّ     673چلّة لعل شهباز قلندر متوفي      

آقـاي كـريم    . سلسلة چلّه، بنابر اطالعات موجود، از زمان موالنا رواج و شهرت پيدا كرد            . زيارتگاه خاليقند 
 اثـر اسـتاد     زنـدگاني موالنـا    بـه نقـل از كتـاب         19 ص   ،شرح جـامع مثنـوي معنـوي      زماني در دفتر اول     

ق ترمذي نتوانست به ديدار سلطان العلما نائـل          محقّ ينوقتي سيد برهان الد   «: نويسد مي) 44ص(فروزانفر
تو در شريعت و فتوا جانشين پدر شدي ولي در باطن هم علومي هست كه               : شود رو به موالنا كرد و گفت      

به دستور سـيد، موالنـا بـه    . اين معاني را از من بياموز تا خلف صدق پدر شوي          . از وي به من رسيده است     
پس از اين رياضت معلوم شد كه نفد وجود اين انـسان، پـاك و             . والي برآورد رياضت پرداخت و سه چلّة مت     

ن شـشم   ررين موالنا همان شيوة رياضت را اختيار كردند كه او در آغاز قـ             متأخّ: خالي از غلّ و غش است     
  2».موجد آن بود

ان در  صات مراسم سالگرد ارتحـال صـوفي      عالوه بر چلّه، مراسم رقص و سماع و ترانه، بارزترين مشخّ          
رقـصند   ميآيند و بي اختيار      ميدر مراسم سه روزه، هزاران ارادتمند با صداي دف، به وجد            .  است قارهشبه  

  3.كه اين نحو رقصيدن، تصوير كامل رقص موالناست

، با چلّه و سماع و نغمه، همراه است و نفوذ و تأثير عرفان و مثنوي در خون                  قارهاساساً تصوف در شبه     
رقـصند و محفـل سـماع برپـا      مـي خواننـد و   مـي سرايت كرده كه تا هنوز، مثنوي رومي را       مردم، آن قدر    

ة اقبال  يتوص. رساند مي آنها را به اثبات      يگذرد وابستگ  ميشان  ي درو ين مراسم در خانقاهها   ي و تا ا   كنند مي
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  تا شـخصِ   ند را بياموز  ،»اصطالح عرفاني ويژة اقبال   « ، هنر رقص روح   يآثار روم  از به جوانان آن است كه    
  .خودشناس بر رذايل چيره گردد

 ترجمه شده و در دسترس      قاره عمده شبه    ي به زبانها  يف مثنو يان ذكر است كه اگرچه كتاب شر      يشا
 در  ي، اخالقـ  ي، عرفان ي بلند فلسف  يها  هشيق و اند  يعموم قرار گرفته است لكن به سبب وجود مطالب عم         

 ي به كار رفته، خوانندة عـاد      آنالت كه به نحو گسترده در     يمثث و ت  يات و احاد  ي استفاده از آ   ييآن و از سو   
ـ ن خاطر، دانـشمندان، روشـنفكران و درو  يبه هم. را همچون خواص كمتر به خود جلب كرده است        يشاني

 شتر استفاده كردنـد و از ي، بيش داشتند از مثنوي كه به تصوف گرايا شاعرانيكه اهل علم و معرفت بودند    
ـ تگر ا ي او و هـدا    يات موالنـا و طـرز زنـدگ       ي از روح  ينماد كه   ينة معنو يگنجاين    و مـرهم روح و      ده آل ي

  4.اند  بردهها ه بوده بهربيداري فطرت انساني

ـ ر اند يشتر تحت تـأث   ي ب قاره كه در شبه     يسندگان و شاعران صاحب نام    ي نو از  يشه و كمـاالت معنـو     ي
 گونـاگون عرضـه   يداخته و افكار او را در قالبها    پر ي به تتبع از و    آثار منظوم خود   و اغلب در     اند  موالنا بوده 

هاي زير را مي    شخصيتار مشهود است    ي آنها با موالنا در آثارشان بس      ي فكر ي كه همسان  ي به نحو  اند  كرده
، لعـل   )1061يمتـوف (يم كاشـان  ي، كل )1077يمتوف(يري كشم ي، غن )1036يمتوف(يطالب آمل : توان نام برد  
ن گـنج  يدالدي خواهرزادة حضرت فريري كلي احمد صابرين عليءالد، مخدوم عال  )673يمتوف(شهباز قلندر 

ر خـسرو   يـ ولـه ابوالحـسن ام    ن الد يمـ ي،  )634يمتـوف (ي پت ي قلندر پان  ي، شرف شاه بوعل   )690يمتوف(شكر
، ميـر   )1052متوفي(، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم آبادي     )688يمتوف(ين عراق ي، فخرالد )725يمتوف(يدهلو

، خواجـه   )1195متـوفي (، ميـرزا محمـد رفيـع سـودا        )1055متوفي(، نور جهان بيگم   )1225متوفي(تقي مير 
ــا شــبلي نعمــاني)1199متــوفي(ميــردرد ــه مــال شــاه  )1332متــوفي(، موالن ،محمــد عبــدي مــشهور ب
 شاه كريم معروف به سـيد پـدربزرگ شـاه            و )1165متوفي(طيف بهتايي ، شاه عبدالّ  )1072متوفي(الهوري

، مولـوي محمدرضـا     )1024متـوفي (، ابوالمعـالي الهـوري    )1231متولد(ير روه قادر بيدل لطيف، عبدا عبدالّ
ين سهالوي، سعداهللا چنيوتي، اسلم     ا عبدالحميد سيالكوتي، نظام الد    الهوري، موالنا اشرف علي تهانوي، ملّ     

جر مكي و بسياري ديگر از سـخنوران برجـستة معاصـر            اد بحرالعلوم، امداداهللا مه   ا عبدالعلي محم  رازي، ملّ 
نظير دكتر سيد محمد اكرم، محمد يوسف علي چشتي، سيماي اكبر آبـادي، نـذير عرشـي، دكتـر خليفـه                     

ال، مير ولي اهللا و رئيس گوپاموي و ديگران كه تعداد آنان بي شمار است و به                 عبدالحكيم، دكتر افضل اقب   
 قل شود و يا شـواهد      رين از موالنا بيش از اين ن      ت حجم مقاله، مجال نيست كه از همه متأثّ        سبب محدودي

  .دهد مين مقاله، ارجاع يخوانندة محترم را به منابع انگارنده، . شعري آورده شود
  مـثنوي هـفتاد مـن كـاغذ شود     گر بگويم شرح آن بي حد شود
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  معروف يدل روهر يف، ب يم، شاه عبدالط  ير مالشاه، شاه كر   يچند سخنور نامدار نظ   از ميان اين بزرگان،     
انـد و بـر     ر كالم موالنا بـوده    يتحت تأث  ،هاشخصيتر  يش از سا  ي؛ ب ي اقبال الهور  عالمه و ر قادربخش ي فق به
نخـستين شـاعري   ،يخ شـعر فارس يمالشاه در تـار . اند  او شعر سرودهير از مثنو  شة موالنا و متأثّ   ياق اند يس

. س شعر بخـشيد   است كه فلسفه و افكار عرفاني را بر آن منوال كه موالنا در ايران نظم كرد در الهور لبا                  
 »خـودي «فلسفه و انديشه    . موضوعات رباعيات مالشاه تقريباً شامل موضوعات فلسفة موالنا رومي است         

شناسند پيش از اقبال، مالشاه دريافـت و مالشـاه    ميكه جوامع علمي و فرهنگي، اقبال الهوري را به آن         
با مطالعة اشعار مالشاه، مالحظه     . و بود ي ا ها  هدر اين انديشه، دامن پير رومي را گرفت و تحت تأثير انديش           

خواهيم كرد كه انديشة اقبال با انديشة مالشـاه مطابقـت دارد و در ايـن ميـدان، هـر دو دامـن رومـي را                
مثنـوي معنـوي موالنـا      را   »سـالو  جور شاه«  بهتايي را رومي عصر و مجموعه شعر او        ،دانشمندان.اند  گرفته
ت تأثير مضامين معنوي و ويژگي موسيقيايي اشعار موالنـا بـوده             زيرا شاه لطيف بشدت تح     ،كنند ميتلقي  
نامة كـار او بـود و    سـر  بيدل نيز فراتر از ديگران به موالنـا و مثنـوي ارادت داشـت و مثنـوي در                  5.است

 و  پـنج گـنج   ،   القـادري  رمـوز ،  مثنـوي ريـاض الفقـر      برآن نگاشت و آثار ارزشمندي چون         قابلي شرحهاي
  6. را پديد آوردالنهربحر و دلگشامثنويهاي 

ي هـا   همالشاه و عبد الطيف هر دو از حلقة صوفيانند و عالمه اقبال كه بيش از همه تحت تأثير انديش                  
 بلكه جهان، او را به عنوان يـك فيلـسوف و            ،موالنا بوده ميان دانشمندان به عنوان صوفي معروف نيست        

ت نفوذ عميق افكار مولوي بوده اسـت و         شناسد كه در فكر و فلسفه تح       ميدانشور قرن چهاردهم هجري     
  :كردهاقبال، خود مكرر اذعان . بر نگاه مولوي شناسان پس از خود، تأثيري انكارناپذير گذاشته است

سته كـه من مانند رومـي گرم خـونم     گـير از درونـم     اي شـرار جـ  
  از آن آموخـتم اسـرارجـان مـن   چو رومي، در حرم دادم اذان من      

***  
سازد و راهنماي شـعر و فلـسفة    ميج نامة فكري اقبال را   اشود كه روان پاك مولوي، معر      ميمالحظه  

 هيچ كس به پاية اقبال به آن نزديك         اند  در ميان صدها شاعر كه تقليد از مثنوي كرده        . شود ميروحاني او   
وافي و ديگر خصايص شـعري، در       ق پيروي اقبال به موالنا از لحاظ تتبع اشعار، استفادة وزن و          . نشده است 

مانـد و بـي    مـي ، به اعجـاز  مسافر  وجاويدنامه،  بندگي نامه ،  رموز بيخودي ،  اسرار خودي مثنويهايش چون   
جهت نيست كه اقبال حدود دويست ميليون جمعيت مسلمان را با الهام از انديشة موالنا، منقلب كرد و در                   

 شـكل   قـاره هضت آزادي بخش از سوي مـسلمانان شـبه          آنها انقالب فكري پديد آورد و در نتيجة آن، ن         
  .گرفت
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  ي مثنوي و شرحهاها هترجم

ـ ن شـد و از ا     يـي  تع قاره در شبه    ي جزو مواد درس   ي از قرن نهم هجر    ي مولو يمثنو ن زمـان بـه نوشـتن       ي
ا، يران و غـرب آسـ     ي، در ماورءالنهر، فالت ا    قارهد و بجز در شبه      ي احساس گرد  ير آموزش ي در دوا  ييشرحها

، بـه آن اشـاره      كشف الظنـون  فه در   ي خل ي نگاشته شد و حاج    ي و فارس  ي، ترك ي عرب ي به زبانها  ييرحهاش
ـ  وي جنبه آموزشيكي : موالنا از دو جنبه مورد توجه بودي، مثنوقارهدر شبه  . كرده است  نظـر  از  كـه  ي ادب

 ي لحـاظ مولـو     كـه از   ي دوم جنبة فكـر    ؛ق مردم قرار داشت   ي مورد عالقة عم   ي و مطالعات آموزش   يدرس
ف مـورد    تـصو  يهـا   هقت در سلـسل   يعت و طر  ي و موضوع شر   ي و غزال  ي با افكار ابن عرب    ارتباط در   يشناس

ـ     ميقرائن و شواهد نشان     . ديطلب مي را   يير و شرحها  يگرفت و تفس   ميمطالعه قرار    ش از آغـاز    يدهد كـه پ
 ي علمـ  يها  هسس و مؤس   مدار ،ي عموم ،ي سلطنت يها  ه در كتابخان  يمثنو يصنعت چاپ، صدها نسخ خط    

 ، مورد استفاده بوده است و از قرن سيزدهم هجري به اين طرف بارها در مطبع منشي نولكـشور                  قارهشبه  
 بـود   مثنـوي ج  و مـرو   شاعر، صاحب ذوق و از خادمان ارجمند تقويت و گـسترش زبـان فارسـي                 كه خود 

  : نظير؛ده استرسد به چاپ رسي مي در ساير مطبعها كه تعدادشان به دهها همچنينو
 بـه   ي هجـر  1331 و 1321،  1273،1263 ي را بكرّات در سالها    ي كه مثنو  ي در دهل  يمطبع محمد . 1

  ؛چاپ رسانده است
 ؛ پرداخته استيز بكرّات به طبع مثنوي كانپور هند كه آن نيمطبع نام. 2
 ؛د عام در الهوريمطبع مف. 3
 ؛ هند در كانپوريديمطبع مج. 4
 ؛و هندهنج كمار در لكيمطبع ن. 5
  .مطبع محمدنور االسالم. 6

 در زبان اردو به نظم و به نثر ترجمه و چاپ            ي شناسان متعدد  ين به همت مولو   ي موالنا همچن  يمثنو
  :شده است
  : عبارتندازها هترجم

. 2. چاپ شـد   ي دردهل يالدي م 1978و   1974 سالهايان  ي سجاد از دفتر ششم كه م      يترجمة قاض . 1
 منتشر كـرده  يالدي م1979تا مارس ز، دورة كامل آن را يان و پاكستان ن ري ا يقات فارس يمركز تحق 

  ؛است
  ؛ توسط سيماب اكبر آبادي، چاپ الهورالهام منظوم. 3
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 ؛ از منشي مستعان علي، چاپ بمبئيباغ ارم. 4
، ترجمه حكايات منتخب مثنوي از پيرزاده محمد حسين عارف با تقـريظ عالمـه محمـد                 عقدگوهر. 5

 ؛ هجري چاپ گرديده است1320سال اقبال كه در 
 از مولوي يوسف علي نظامي گلشن آبادي، ترجمه كامل و ارزشمندي از مثنوي بـه           پيراهن يوسفي . 6

 .صورت شش جلدي و يك جلدي با تقريظ و تصحيح سيد جالل صاحب اندرابي
ا به چـاپ رسـيده      ي منثور متعددي نيز از مثنوي موالنا به شرح زير انجام گرفته و بيشتر آنه              ها  هترجم

  :است
. 3 ؛راسـخ  از عبـدالرحمان     كتـاب ارقـوم   . 2 ؛ عبدالمجيدخان  شش دفتر از    شرح ،بوستان معرفت  .1    

 از مفتـاح العلـوم  . 5 ؛ از موالنا اشـرف علـي تهـانوي   كليد مثنوي. 4 ؛ از مولوي محمد ابراهيم  كشف العلوم 
 شش دفتر مثنـوي بـه        از ترين ترجمه اي كه   ، جديد )مثنوي موالنا رومي  (انوارالعلوم. 6 ؛محمد نذير عرشي  

متني روان و ساده دارد و مترجم آن محمـد عـالم اميـري، در ترجمـة لغـات      . زبان اردو انجام گرفته است   
اين ترجمه توسـط خانـه      . ت را ذكر كرده تا ترجمه اي ساده و روان به دست داده باشد             اعربي، مفهوم عبار  

 .فرهنگ ايران در الهور منتشر شده است
  :زدهم به شرح زير انجام گرفته استيا معنوي در قرن مثنويشرحهاي متعددي نيز از 

 از مولـوي محمدرضـا      مكاشـفات رضـوي   . 2 ؛ از عبدالطيف بن عبداهللا عباسـي      لطائف المعنوي . 1   
شـرح  . 6 ؛ از ابوالمعالي الهـوري    شرح مثنوي . 5 ؛شرح شاه عبدالفتاح  . 4 ؛شرح نوراهللا احراري  . 3 ؛الهوري

لـد نيكلـسون    وين از مĤخـذ ر     بعدها  نقدي بر تفاسير قديمي تر كه      با از مولوي ولي محمد اكبرآبادي       نويمث
له جنگي پيشاور از محمد يوسف بن       حنسخة خطي از شرح مثنوي در كتابخانه مذهبي م        . 7 ؛مي گيرد قرار

  .عبداهللا
  :شرحت به نگارش در آمد به اين ز اهميئدر قرن دوازدهم هجري نيز شرحهايي حا

حـل  . 3 ؛ از عبـداهللا خويـشگي قـصوري       انوار معنـوي   و   اسرار مثنوي . 2 از محمد عابد؛  المغني   .1    
 از شـكراهللا خـان      وي معنـوي  شـرح مثنـ   . 4 ؛ از شاه محمد افـضل اهللا آبـادي معـروف بـه ثابـت              مثنوي
 ؛زا خان البركي   از بهلول كول ابن مير     شرح مثنوي . 6 ؛ از خواجه ايوب پارسا    شرح مثنوي . 5 ؛خوافيخاكسار

 تفسير جامع مثنوي  . 9 ؛ از مالجيون سيالكوتي   حيات المعاني .8 ؛ از ولي محمد اكبرآبادي    مخزن االسرار . 7
مثنـوي   موالنـا،    مثنويدر همين قرن، محمد كامل كشميري در تتبع از          . از خواجه ايوب پارساي الهوري    

 قصص فقـراي هنـد  تخلص به بيغم،  م»بهوپت راي بيراگي« حاوي شصت هزار بيت سرود و    بحرالعرفان
  . تأليف كردرا
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او فرزنـد   . علي محمـد بحرالعلـوم نوشـت      لدر قرن سـيزدهم مبـسوطترين شـرح مثنـوي را مالعبـدا            
  نظير خود، به شرحهايي توجه داشت      هنگام تدوين شرح كم   . ين مرتب كننده درس نظامي بود     الد مالنظام

 عبدالقادر بيدل روهري    7.يق عرفاني را عنوان كرده است     كه در گذشته متداول بوده و در نتيجه، مطالب دق         
 و آن    كرد  در شرح مثنوي و طرز آن تأليف       »مثنوي بحرالنهر « هجري، كتابي با عنوان      1264نيز در سال    

 ديـوان  و مثنوي، ابياتي از مثنوي دلگشااو در اثر ديگري با عنوان    .  نام گذارد  اي از مثنوي موالنا    خالصهرا  
ن ثالث به تـرقيم     تعي«با عنوان    نيز    سوم  در بخش  گنجنج  پم شرح داد و در كتاب ديگرش        به نظ را   حافظ

 .، به شرحي در اهميت مثنوي موالنا پرداخته است»ابيات فيض مثنوي معنوي معلي
ايـن سـوانح و     .  را نوشت  سوانح موالناي روم  در ربع اول قرن چهاردهم هجري، موالنا شبلي نعماني،          

 قاره در شبه مثنويسترده به افكار موالنا در شعر اقبال، در مولوي شناسي و محبوبيت          نيز توجه عميق و گ    
 در   المثنـوي  آةمرهمچنين، قاضي تلمذّ حسين، انتخابي از مطالب مثنوي را به نام            . نقش مؤثري ايفا كرد   

دو . پرداختاهللا مهاجر مكّي نيز به انتشار مثنوي با حواشي          ادحاجي امد . هجري چاپ و منتشر كرد     1352
 هجـري، موالنـا احمـد       1317دفتر را با تحشية خود به چاپ رساند و بقية دفاتر را پس از درگذشـتش در                  

  .حسن از مريدان وي منتشر كرد

  ي منظوم مثنوي به زبانهاي پنجابي، سندي و پشتوها هترجم

 كـه صـورت     يي منظوم از مثنوي توسط تعدادي سـخنور انجـام گرفتـه           ها  هدر زبان پنجابي، ترجم   . 1
 آنچه چـاپ  ها هاز ميان ترجم.  روشن نيست اصات آنه دستنويس دارد و در فهرستهاي موجود، مشخّ      

شده ترجمه اي است منظوم به پنجابي كه مترجم آن نامعلوم است و ديگر ترجمه اي است منظوم                  
  .از مولوي شاه محمد دين قادري سيالكوتي

 ايـن كتـاب،     )1950متوفي  (ثر غالم محمد شاهواني     ، منظوم مثنوي به زبان سندي ا      علمي خزانو  . 2
شامل منتخبي از حكايات مثنوي است كه چند نوبت در زمان حيات مؤلف توسط او و نيز مؤسـسه                   

 كراچـي در سـالهاي      -احمد و برادران به طبع رسيده است و آخرين بار توسط سندي آكادمي            . ام.آر
 . تجديد چاپ شده است2003و1992

متـوفي  (اي كامل از مثنوي در سندي اثر موالنـا ديـن محمـد فيـروز شـاهي                 ترجمه اشرف العلوم  . 3
 .)ه1393
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 و جـري  ه1360جلد اول شامل ربع دفتر اول مثنوي در سـال  .  جلد نظام يافته است6اين ترجمه در   
احمـد و بـرادران در حيـدرآباد بـه طبـع      . ام. ميالدي توسط مؤسـسه آر  1951مكمل آن در يك مجلد در       

 و دفتـر    1953ه و دفتـر سـوم را در سـال           1951/1371همين مؤسسه، دفتر دوم را در سال        . ترسيده اس 
ه بـه چـاپ     1956/1375 و دفتر ششم را در سـال         1958 و دفتر پنجم را در سال        1955چهارم را در سال     

  .رسانده است
نـوي   مشتمل بر ترجمه منظوم از ديباچة مث       »چهره گشاي مثنوي  «وي جزوة مختصري نيز با عنوان       

  .توأم با شرح، تأليف كرده است
در اين كتاب، حكايـات مثنـوي بـه زبـان سـندي             .  از احمدخان آصف مصراني    ،رومي جون رهائيون  . 4

  . توسط سندي آكادمي در كراچي، انتشار يافته است2001ترجمه شده و در سال 
فتـر مثنـوي، در ايـن       اي است از شش د     اين اثر، ترجمه  . ين محمد سانوني هاالئي   د از   ترجمه مثنوي . 5

  8.كتاب در اختتاميه هر حكايت، شعري به زبان سندي سرودة شاه عبدالطيف بهتايي آورده شده است
 ترجمة كاملي است از مثنوي كه بخشي         كتاب اين:  از محمد اسماعيل عرساني    ترجمه مثنوي معنوي  . 6

درسـه مدينـه العلـوم واقـع در          به زبـان سـندي از انتـشارات م         ماهنامه المدينه از آن در سه شماره از       
 .حيدرآباد، منتشر شده است

اي است دستنويس كه متـرجم در    از غالم محمد عرشي سومرو، ترجمهترجمه منظوم مثنوي معنوي   . 7
 بخـش اول ترجمـه در       .كنـد  داري مـي   فيـروز نگـه    و  نوشـهر  كتابخانه خود در بهرياشـهر از نـواحي       

 . منتشر شده است1981بر نئين زندگي چاپ حيدرآباد در اكت ماهنامه
ويس آن، نـزد متـرجم      نسخه دستن .  بخش سومرو هنگو رجائي     از موالنا اهللا   ترجمه مثنوي موالنا روم   . 8

 .در كتابخانة محمدي هنگورجا ناحية خيرپور ميرس نگهداري مي شود و تاكنون به طبع نرسيده است
 دكتر حامد علي خاناني طي مقالـه اي در  .)م1947متوفي(ي لخالق كنديارو از موالنا عبدا  ترجمه مثنوي  .9

 . ميالدي به اين ترجمه اشاره كرده است1981جون ماهنامه نئين زندگي شماره مي و 
 319شـامل   . ترجمه منتخب اشعاري است از مثنوي به زبان سندي        :  از سلطان علي فدائي    اولي االمر  .10

 .بيت
اين كتاب، نخستين بار توسط سازمان      . ده است اشعار دربارة امامت و امام است كه به سندي ترجمه ش          

  .شود  مي319، به حساب ابجد، اولي االمر  . پاكستان منتشر شده است ـاسماعيليه
. عروف خليفه عبـدالحكيم الهـوري     نويسندة م .  به سندي از عبدالجبار صديقي پاتائي      شبيهات رومي ت. 11

تشبيهات، جمع آوري و به زبان اردو ترجمه         نكات صوفيانه از حكايات مثنوي را به طريق استخراج           وي
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 از سوي ادارة ثقافت اسالمية الهور منتشر        تشبيهات رومي رحمه اهللا عليه    اين كتاب، به نام     . كرده است 
  .همين كتاب را عبدالجبار صديقي پاتائي به زبان سندي ترجمه كرده است. شده است

لكـن نـسخه اي     . تو، چـاپ و منتـشر نـشده اسـت         رجمة كاملي از مثنوي موالنا تا حال به زبان پش         ت. 12
 از موالنا عبدالجبار بنگش، در كتابخانة آكادمي        اسرار العلوم ام  دستنويس ترجمة دو دفتر اول مثنوي به ن       

 .پشتو در پيشاور موجود است
اي منثور نيز از بخشهايي منتخب از مثنوي توسط عبداالكبرخان اكبر به زبان پـشتو بـه طبـع                    ترجمه
  .سترسيده ا

  ترجمه و شرحهاي مثنوي به زبان بنگالي

 موالنا جالل الدين رومي معروفترين كتاب ميان مردم بنگالدش       مثنوي و حديث نبوي،     قرآن كريم بعد از   
از صـدها  . واعظان در سخنراني از ابيات مثنوي استفاده مي كننـد   .  مي نامند  »قرآن فارسي «  را است و آن  

  خـدمات    بـاره    در اين  مثنوياند و مترجمان      عالقه مند بوده   مثنوير  سال پيش مردم اين سرزمين به اشعا      
  :ي مثنوي به زبان بنگالي به اين شرح استها هبعضي از ترجم. اند شاياني انجام داده

اين كتاب، ترجمة اول از مثنوي است كه توسط اظهـر           ): مثنوي رومي  (موالنا رومي مثنوي شريف   . 1
دي در كلكته توسط انتشارات      ميال 1929 وچاپ اول آن در سال       علي بختياري به نظم انجام گرفته     

  .يراالسالم منتشر شده استمحمدمن
منيرالدين يوسف، بخشي از مثنوي را ترجمه وبه همت محمـد نـور             ): مثنوي رومي ( مثنويروميي   .2

 .ليلي نيز از افكار موالنا ارائه داده است تحوميالدي در داكا چاپ كرده  1978االسالم در 
شـيخ الحـديث موالنـا      ه و شرح جلد اول مثنوي اسـت توسـط           اين كتاب كه ترجم   : مثنوي شريف  .3

چـاپ شـده    . ق. ه 1408عزيزالحق در سه جلد انجام گرفته و توسط كتابخانة ارشدية داكا در سـال               
 .است

جلـد  ار هاين كتاب در چ. ترجمه اي از جلد اول مثنوي توسط موالنا عبدالمجيد است     : مثنوي رومي  .4
 مـيالدي   1989 تا   1984 در فاصلة سالهاي     م و چاپ دو   1964توسط كتابخانة امدادية داكا به سال       

 .چاپ شده است
كـه توسـط غـالم        دربارة زندگي مولوي و مثنوي اوسـت         ي كتاب عنوان: موالنا جالل الدين رومي    .5

 . ميالدي تأليف شده است1964رسول محمد در سال 
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 كامل مثنوي به زبان بنگالي اثر فضل الكريم اسـت و  كتاب اولين ترجمةاين  : مثنوي رومي ترجمة   .6
 .هنوز چاپ نشده است

 بـنگال    توسـط  جديـد آن    چـاپ     كه ترجمه منظوم از جلد اول از اكرم حسين قاضي        : مثنوي رومي  .7
 .م، چاپ شده است1979آكادمي داكا در سال 

هدي، نـذرالحق، خليـل الـرحمن، عبدالـستار،         الزمان، موالنا محمد عيسي شا    ، موالنا منير  عالوه بر آن  
همچنين كتابهاي زيادي دربارة    . اند محمدفريدالدين و موالنا عبدالحق، بخشهايي از مثنوي را ترجمه كرده         

   9.مثنوي تأليف شده است كه به جهت اطالة كالم از ذكر آن خودداري مي شود
، شرحها، تفسيرها كه مورد استفادة مردم       آماري از چاپهاي مختلف مثنوي شامل ديوان كامل، انتخابها        

به تفكيـك هـر     ) 1185-1764، ص 3ج(ي خطي كتابخانة گنج بخش    ها  ه بوده در فهرست نسخ    قارهشبه  
 نـسخة   100در اين فهرست، قريـب      . اثر و توضيح مختصر دربارة مشخصات آنها مي توان به دست آورد           

ي شده است كه خود شواهدي است بـر نفـوذ           دستنويس و چاپي و ترجمه و شرح و تفسير از مثنوي معرف           
ي دسـتنويس و چـاپي از آثـار    ها هعميق مثنوي در يكي از وسيعترين مناطق جهان اسالم و فراواني نسخ   

   10.تدريس مي شده  و هم در زندگي مردم تأثير بسزا داشته استمولوي كه هم مطالعه مي گرديده و هم 
 واقع در شهر اگـره، روي ديوارهـاي آن          سواميرادامركز  قديمترين  قابل ذكر است كه در بزرگترين و        
مركزي تاالر بزرگ آن از زمان تأسيس به عنوان كتاب متبركه جـا              اشعار موالنا كنده و مثنوي در جايگاه      

 صـفحه ديباچـه حـاوي زنـدگي، آثـار و            51داده شده است و ترجمه اي از مثنوي به زبان هندي همـراه              
بـه فارسـي و بـه       اشعار را نخست    . اند   كرده ي دان تعبيه  ي سالكين غير فارس   كماالت و ارشادات موالنا برا    

ي كي االصل مقيم هند نيز، منتخبارگين نويسندة تر   نويت او  11.اند  خط ناگري و سپس ترجمه آن را نوشته       
از اشعار موالنا را ترجمه كرده و اخيراً در مجلس بزرگداشت هشتصدمين سـال تولـد موالنـا در دانـشگاه                     

در نظر  . فراهم خواهد كرد   جلد   22در  را  ديوان موالنا   ي از    كامل بزودي، ترجمة  كرده كه    بيانرآباد هند   حيد
  . او، فلسفه موالنا بيش از هر مذهب ديگري به سنت هند نزديك است

  نتيجه

        و مثنـوي   لهاي عاميانه، بزرگترين درسهاي عارفانه را فراهم كرده         ثَموالنا از داستانهاي كوچه و بازار و از م
. معنوي را به دايره المعارف عرفان اسالمي وخود را به عارفي بزرگ و خداوندگار سخن بدل ساخته اسـت                  

رش، زمينـه اي بـراي      ترين يادگارهاي علمي و ادبي و فكري نوع بشر است و اشعا            مكالم او، يكي ازمعظّ   
، از گذشـتة دور  قارهشبه   بي جهت نيست كه مردم    . ت نيروي معنوي فراهم مي آورد     تقويورزش فكري و    
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 هـا   هندة خـود بهـر    تهاي آي  عظيم براي تسكين خاطر و موفقي      شخصيتتحت تأثير راهنمايي اين      ،تاكنون
شايد بتوان گفت كه مولوي بـراي       . راي تأمين سعادت جهانيان كافي مي دانند      ب را   تعاليم موالنا اند و    گرفته

يلسوف، شاعري توانمند، انقالبـي اصـالح طلـب و          ي ف شخصيت براي خواص،     و بخصوص  قارهمردم شبه   
برانه بود كه مقتضيات زمان و سرشت انسان را دريافت و با سرودن شادمانه ترين               مداراي يك بصيرت پيغ   

و زيباترين اشعار در وادي عرفان و هنر و ايمان و عشق و عقل، بربلنداي مقـام علمـي و فقهـي، وظيفـة                        
از خود را تحت تأثير قرار داد و كـالم وي آويـزة گـوش روزگـار                 مهمي به عهده گرفت كه نسلهاي پس        

مثنوي پژوهي همچنان طريقت بسياري از پژوهشگران معاصـر اسـت و بـي ترديـد،        ، با همة اينها   .گشت
 بيش از اين است كه بدان اشاره شد و مطالب ارائه شده در ايـن نوشـتار، استقـصا و                    م مثنوي   شروح متقد

ي هـا   ه، مثل بـسياري از نـسخ      قارهي شبه   ها  هي از آنها هنوز در زواياي كتابخان      برخ.  كامل نيست  ياستقرا
  .قين رويكردي عالمانه به اين موضوع دارنداند و محقّ ي ناشناس ماندهديگر خطّ
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