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Abstract 

Reader-oriented theories of literary criticism maintain that the meaning is not 

a phenomenon to be fixed inside the author's mind or hidden in the text, takes 

shape when the reader interacts with it. This article draws on the aesthetics of 

reception by Jauss and Iser to study seven select commentaries on the 

Masnavi. More specifically, one aesthetic analysis is adopted on The Song of 

the Reed, as well as three stories from the first book of Masnavi (The King 

and the Maid; The Lion and the Prey; The Jewish King). The main aim was to 

find out what components of the ‘horizon of expectation’ influenced the 

various commentators’ opinions about the main themes of these stories. Using 

a descriptive-analytical method, 200 select verses were studied, and it was 

found that each commentator had created a meaning for The Masnavi verses 

influenced by his horizon of social and literary expectation.  

Keywords: Aesthetics of Reception by Jauss and Iser, Horizon of 
Expectation, Gaps, Commentaries on Masnavi. 
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 بر يدتأک با) معنوي مثنوي از برگزیده شروح تحليلی خوانش
( جهود اهپادش و نخچيران و شير کنيزک، و پادشاه داستان نامه،نی

  آیزر و یاوس دریافت شناسیزیبایی نظریة براساس

 ایران ،تهران طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار، گروه    واعظ بتول
 ایران ران،ته ،طباطبائی عالمه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی  نصری سادات عطیه  

 چکیده 
 خود در یا یسندهنو ذهن در که نیست ثابتی چیز معنا که باورند این محور بیشتر برخواننده ادبی ناد نظریات
 نظریة هايهمؤلف براساس مااله این. گیردمی شکل متن با خواننده تعامل در معنا بلکه باشد، شده پنهان متن
 شرح تهف پژوهش، این دراست.  شده تدوین آیزر ولفگانگ و وسیا روبرت هان  دریافت شناسیزیبایی
 و پادشاه)مثنوي  اول دفتر از داستان سه نامه،نی بر عالوه واست  شده انتخاب تحلیل براي مثنوي شروح از

است  این االهم اصلی پرسش. اندشده بررسی  شناسیزیبایی منظر از( جهود پادشاه و نخجیران و شیر کنیزک،
 هاآن انتظارات افق از هاییمؤلفه چه از متأثر  ها،داستان این اصلی مضمون باب در مختلف شارحان نظر که
 بررسی و( ايخانهکتاب) اسنادي مطالعة و تحلیلی -توصیفی روش براساس که حاضر ماالة هايیافته است؟ بوده
 خود، دبیا و اجتماعی انتظار افق از متأثر هر شارح، که دهدمی نشان ،است گرفته صورت منتخب بیت 288
  برساخته است. مثنوي ابیات براي را معنایی

 متنی، بایگانی خالی، جاهای انتظارات، افق آیزر، و یاوس دریافت شعععناسعععیزیباییها: کلیددواژه 
  .  معنوی مثنوی شروح سازی،متع ّن
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 مقدمه
 «هرکسی از ظنّ خود شد یار من»

و بعد از او شاگردان و پیروانش با نوشتن حواشی بر  اولین شارح مثنوي، خود موالناست
راهی براي فهم عمیق پیدا کردن هااي تفسااایري متعدد و  مثنوي، ساااعی در بااز کردن گره 

هاي مثنوي تا زمان نویساای و تفساایر داسااتان اند. این جریان شاارحهاي موالنا کردهاندیشااه
هاي هها و رسالدربارۀ مثنوي کتابکوب با آنکه معاصار همچنان ادامه داشته و به قول زرین 

بساایار تألیف شااده اساات، هنوز و شاااید همواره براي یک کتاب تازه دیگر، جایی هساات.  
 د. انهمچنین نظریات خوانش جدید بر ناش خواننده به عنوان سازندۀ معنا تأکید کرده

ت که در سااامحور، عمدتاً بر این باورند که معنا چیز ثابتی نینظریاات نااد ادبی خواننده  
ذهن نویساانده یا در خود متن پنهان شااده باشااد و وظیفة منتاد هم بیرون کشاایدن معنا از دل 
زندگی نویسنده یا بررسی موشکافانة متن براي کشف معنا در درون آن نیست، بلکه معنا در 

ادبی  وگویی که میان خوانندۀ اثرگیرد. در حایات، در گفتتعامل خواننده با متن شکل می
 اي بهشاااود. از این رو معنا، ثابت نیسااات؛ از خواننده گیرد، معنا زاده میتن شاااکال می و م

 خواننده دیگر متفاوت است و اینکه خواننده چه معنایی را بسازد به عواملی بستگی دارد. 
 اند و طیف وسیعی از نظریاتمحور کار کردهاندیشامندان بسیاري در زمینة ناد خواننده 

شاااناسااای دریافت دو  هاي نظریة زیباییدارد. این مااله براسااااس مؤلفه در این زمینه وجود
 تدوین شده است.  2و ولفگانگ آیزر 6متفکر آلمانی قرن بیستم، هان  روبرت یاوس

از تنوع زیادي برخوردار است؛ از نظر زبانی، فرهنگی  شروحی که بر مثنوي نوشته شده
و عارفان بسیاري دست به شرح این کتاب و اجتماعی و مشارب فکري، اندیشمندان، ادیبان  

ین شناسی دریافت یاوس و آیزر از ااند. بررسی این شروح در پرتو نظریة زیباییشریف زده
هاي شخصی، منظر حائز اهمیت اسات. بررسای این مهم که هریک از این شااارحان با زمینه  

ه اي بچه زاویهاز   -از هرگوشاااه دنیا و با هر مشااارب فکري -اجتماعی و فرهنگی مختلف 
ر شده، موضوع پژوهش حاضاند و چه معناهایی از تعامل ایشان با مثنوي زاده موالنا نگریسته

شرح مختلف از کتاب شریف مثنوي انتخاب و  7است؛ به همین منظور در پژوهش حاضر، 
اه شنامه، ساه داستان از دفتر اول مثنوي )پادشاه و کنیزک، شیر و نخچیران و پاد عالوه بر نی

                                                            
1. Jauss, H. R. 

2. Iser, W. 
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ند. اشناسی دریافت یاوس و آیزر  بحث و بررسی شدهجهود( در این شاروح از منظر زیبایی 
از میان شروح موجود، دو شرح هندي، یک شرح ترکی، یک شرح از شارحان غربی و سه 

 اند که بازۀ زمانیخر( انتخاب شدهأشارح از شارحان ایرانی )یک شرح متادم و دو شرح مت 
 گیرند.دوران معاصر را دربر میهجري قمري تا  6قرن 

 . بیان مسأله0

اند، هاي مشابه که به بررسی شروح کتاب ارزشمند مثنوي پرداختهبا مروري بر پژوهش
پژوهشی که در آن به معناي برآمده از تعامل میان متن و شارح پرداخته و در آن دالیل تنوع 

من ر این مااله کوشش شده تا ضشود. بنابراین، دتفسیرها تبیین شده باشد، مشاهده نمی
هاي زمانی و مکان جغرافیایی و همچنین مشرب فکري دربرگیري شروحی که از نظر دوره

هاي مشترک نظریة ها در نهایت تنوع و تفاوت باشند، براساس مؤلفهنویسندگان آن
 ها مورد بررسی قرار گیرند. شناسی دریافت یاوس و آیزر، این شرحزیبایی

هر یک از شروح )مورد بررسی در این پژوهش( در که مااله، این استپرسش اصلی 
باب سه داستان پادشاه و کنیزک، شیر و نخچیران و پادشاه جهود از دفتر اول مثنوي، چگونه 

 متأثر  از افق انتظار اجتماعی شارحان آن بوده است؟

 شناسي. روش2
ت. اي( اسااااسااانادي )کتابخانهکار رفته در این پژوهش، روش توصااایفی و مطالعة روش به

نامه، داسااتان پادشاااه و کنیزک، شاایر و   جامعة مورد بررساای در این پژوهش، قساامت نی 
 نخچیران و پادشاه جهود از دفتر اول مثنوي در هفت شرح منتخب از شروح مثنوي است. 
به دلیل در دسترس بودن شرح دفتر اول مثنوي در بیشتر شروح موجود و اهمیت دیباچة 

وي )از جهت اختالف نظر بسایاري که در معانی آن در میان شااارحان وجود دارد( و سه  مثن
داساتان پادشاه و کنیزک، شیر و نخچیران و پادشاه جهود از دفتر اول مثنوي به عنوان نمونه  

  اند.براي بررسی انتخاب شده
 است.ها از روش اسنادي و متون موجود در دسترس استفاده شده براي گردآوري داده

 اي و تطبیای استفاده شده است.هاي موجود نیز از روش ماایسهدر تحلیل داده
 پ  از گردآوري مبانی نظري و طراحی یک چارچوب نظري منطبق با مبانی و مشخص

بیت از مجموع  288هااي افق انتظارات و مفاهیم کلیدي نظریة آیزر به بررسااای  ردن مؤلفاه 
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بیت، سعی  288بررسی پرداخته شده است. در انتخاب این  نامه و ساه داستان مورد ابیات نی
بر این بوده که ابیاتی انتخاب شوند که ارزش تفسیري داشته باشند و بیشتر شارحان دست به 

نا پ  اند که موالهایی انتخاب شدهباشند. این ابیات غالباً از بخشها زده شرح و توضیح آن
که غرض او از بیان آن داستان بوده، پرداخته است.  برد داساتان به بیان مطلب اصالی  از پیش

 بیت بررساای و نکات کلیدي آن اسااتخراج 288سااپ  نظر هریک از شااارحان در باب این 
 هاي افق انتظارات، ارتباط این دو باهم تبیین شده است. شده و برمبناي مؤلفه

 . مباني نظري و چارچوب مفهومي پژوهش3
 0محور. نقد ادبي خواننده3-0

ا تاریخ نظریة ادبی جدید ر»نویسااد: درآمدي بر نظریة ادبی میدر کتاب پیش 2تري ایگلتون
توان باه طور تاریبی باه ساااه مرحله تاسااایم کرد: پرداختن به مؤلف )رمانتیسااام و قرن    می

نوزدهم(، توجه انحصاري به متن )ناد جدید( و چرخش بارز کانون توجه به سوي خواننده 
 (. 6838ایگلتون، هاي اخیر )در سال

اي همستتر در متن بود. متن زمین« پیام اخالقی»مطالعات سانتی اسااسااً معطوف به کشف    
 ابدي نویساانده که مشاامول  -ساااخت. پیام ازلیپییر میرا امکان« پیام»بود که ابالغ نوعی 
د (. پیدایش نا6867کرد )پاینده، اثر ادبی را تضاامین می« جاودانگی»شااد و مرور زمان نمی

نو در آمریکا در اواسااط نیمة اول قرن بیسااتم، حکم چالشاای در برابر این رهیافت ساانتی و   
ه کردند که آنچهاي آمریکایی( اساااتدالل میگرا را داشااات. منتادان نو )فرمالیساااتمطلق

اهمیات دارد و باایاد کاانون توجاه در عمال نااد بااشاااد، خود متن اسااات. منتاادان نو باا            
اسااتدالل کردند که متن ابزاري « مؤلف/  متن»ساالسااه مراتب   تجدیدنظري انتاادي دربارۀ

براي راه بردن به ذهنیت مؤلف نیساات و به طریق اولی، وظیفة منتاد هم بحث درخصااوص  
نیست. معناي هر متن را باید در خود همان متن « خواسته است بگویدنویسنده چه می»اینکه 
(. از این دیدگاه، اثر ادبی مانند 861 وجو کرد، نه در عواملی بیرون از متن )همان :جسااات

ادامه  اش نیز به حیاتشتواند بدون حضور نویسندهشایئی اسات که هویت مستال دارد و می  
 (.6834دهد و مورد ناد و بررسی قرار گیرد )جواري، 

                                                            
1. Reader Response Criticism  

2 . Eagleton, T. 
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د کم در حوزۀ ناپ  از این دوره که ناقدان نو و سااااختارگرایان پیشاااتازش بودند، کم
کل گرفت که توجه و تمرکز منتاد ادبی را به ساامت  خوانندۀ اثر ادبی هایی شااادبی، بحث

 هايمحور مشاااهور هساااتند و برمبناي اندیشاااه برد. این رویکردهاا به رویکردهاي خواننده 
 اند. بنا شده 4و گادامر 8، هایدگر2، اینگاردن6پدیدارشناسانة هوسرل

 1و مکتب کنستانس 5شناسي دریافت. نظریة زیبایي3-2
و اوایل دهة  6618هاي مرتبط با نظریة دریافت در آلمان و در اواخر دهة از گرایش یکی
ی دریافت به شناسدر دانشگاه کنستان  توسعه یافت. مفاهیم تاریخ دریافت و زیبایی 6678

صورت غیرقابل انکاري به آثار هان  روبرت یاوس و ولفگانگ آیزر مرتبط است 
(Middeke, 2012ایگلتون در س .)ترینتازه»نوسد: دربارۀ نظریة دریافت می 68هاي دهة ال 

شود که به شناسی دریافت یا نظریة دریافت نامیده میتحول تفسیرشناسی در آلمان، زیبایی
واننده کند. نظریة دریافت به بررسی ناش خخالف گادامر منحصراً بر آثار گیشته تأکید نمی

 (.6838)ایگلتون، « ی کامالً تازه استپردازد و از این نظر تحولدر ادبیات می
بیش از اینکه به محور تولید و خلق توجه شاااود به « شاااناسااای دریافتزیبایی»در نظریة 

محور دریاافات و خوانش توجاه شاااده اسااات. از این دیادگااه باه جاي اینکه به بررسااای        
دۀ کننها و افق انتظارات دریافتهااي تولیادکننادۀ گفتماان توجاه شاااود به ویژگی     ویژگی

شاااود. در این تفکر، معنا در یک فرآیند پیچیده و در مواجهة خواننده با گفتماان توجاه می  
رد اي موهاي ویژهها با خوانشگیرد. اینکه چرا برخی از آثار در برخی زمانمتن شاااکل می

 گردد.گیرند، دقیااً به همین تعامل بازمیتوجه و استابال قرار می
ف معنا را در فرآیند خوانش آثار ادبی برداشت و قائل شاناسای دریافت، قید کش  زیبایی

ها و تفاسااایر باه دخاالت آگاهانه یا ناآگاهانه مخاطب در معناپردازي متن شاااد. برداشااات   
گوناگون را ممکن و حتی غیرقابل اجتناب دانساات. به همین ساابب اساات که تکثرگرایی و 

ستان  ریافت در مکتب کنشناسی دهاي اساااسی زیباییهاي متکثر، یکی از ویژگیخوانش

                                                            
1. Edmund, H.  

2. Ingarden, R.  

3. Heidegger, M.  

4. Gadamer, H-G. 

5. Aesthetics of Reception 

6. School of Constance 
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ي شناسی دریافت را بیش و پیش از هر متفکربه حساب می آید. بسیاري از محااان، زیبایی
شااته را در این زمینه به ر« شااناساای دریافتبراي زیبایی»شااناسااند. یاوس کتاب با یاوس می

 (.6837تحریر درآورد )نامورمطلق، 
 رعمده ارتباط دارند با:محور و نظریة دریافت به طوناد ادبی خواننده
 کنند.اي که متون مختلف بدان اشاره می* انواع خواننده

  دهند تا به متون معنا ببخشند.* رموز و قرادادهایی که خوانندگان بدان ارجاع می
 افتند.روند، اتفاق می* فرآیندهاي ذهنی که وقتی خوانندگان در متن جلو می

 ی که میان یک دریافت با دریافت دیگر تمایز ایجادشاااناختی و تاریخهاي جامعه* تفاوت
 .(Eliot, 1999کنند )می

 . هانس روبرت یاوس3-3
هار آید و این اشااتشاامار میترین شااخصاایت مکتب کنسااتان  بههان  روبرت یاوس، مهم

ز همه شناسی دریافت است. یاوس بیش ابیشاتر به دلیل نظریات بدیع او درخصاوص زیبایی  
(. 6837ویژه هرمنوتیک فلسفی گادامري متأثر  شده است )نامورمطلق، به از پدیدارشاناسای  

یاوس معتاد اسات هر آنچه در یک اثر ادبی یافت می شود، آن چیزي است که خواننده به  
 دنبال آن است و در حایات آن چیز تمام واقعیت آن اثر ادبی است. 
را از اثر ادبی که داراي طبق تئوري یااوس، خوانناده تنهاا معنی منحصااار باه زمان خود     

کند. این معنی خاص و منحصر به زمان مجموعه نامتناهی پتانسایل معانی است، استخراج می 
که  ايهاي او و طبق شاارایط او در جامعه و گروه و طباهوي، مطابق با افق عالیق و خواسااته

واند تنی ثابت می(. قائل بودن به اینکه مت6831این خواننده به آن تعلق دارد، است )جواري، 
هااي جدیدي از معنا ایجادکند، نظریة یاوس را در  هااي تااریخی مختلف، پژواک  در برهاه 

ابادي و براي هماة خوانندگان    -دهاد کاه معناا را ازلی   اي قرار میگراییتعاارض باا  مطلق  
اي براي پندارد. درنتیجة این تعارض، یاوس برخالف منتادان سنتی، جایگاه ویژهیکسان می

العادۀ نگاران باید به جاي تأکید بر نبوغ خارقویساانده در ناد قائل نیساات. از نظر او، تاریخن
هاي متن در برهه« دریافت»هااي منحصااار باه فرد متن، شااارحی از نحوۀ    مؤلف یاا ویژگی 

(. یاوس مفهوم افق انتظارات را به عنوان 6837مختلف تااریخی باه دسااات دهناد )پااینده،     
 در دریاقت اثر ادبی توسط خواننده مطرح کرد. ترین عامل مؤثرمهم
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 1. افق انتظارات3-3-0
ق شناسی، مارکسیسم و فرمالیسم، تا حد زیادي با ورود اندیشة افنشینی تاریخ، زیباییکنار هم

ترین ماالة نظري او به تکامل ، مهم«شناسیکانون روش»انتظارات توسط یاوس در ماالة 
هاي فیلسوفان آلمانی است. گادامر از اي آشنا در حلاه واژهرسیده است.  واژۀ افق، کامالً

اندازها که شامل همه چیز قابل مشاهده از یک ناطة برتر طیفی از چشم»این واژه به معناي 
یدگر هاي مشابه نظیر هوسرل و هااستفاده کرده است. پیشینیان گادامر نیز در زمینه« شودمی

در  «انتظارات»اند. با وجود این در استفاده از واژۀ د کردهبه همین شکل به این اندیشه ورو
و از سوي دیگر،  2، پوپرمیان همه، خالقیت چشمگیري وجود ندارد. از یک سو فیلسوف علم

زمان زیادي پیشتر از یاوس از این واژه استفاده کرده بود. حتی پیش   8شناس، مانهایمجامعه
شناس خ، تاری«هنر و توهم»فرهنگی داشته است. در اثر  از آن نیز این واژه پیوستگی با امور
هاي پوپر، افق انتظارات را به معناي مجموعه ذهنی در هنري، گمبریج، تحت تأثیر  اندیشه

، شده نشان داده است. بنابراینها و اصالحاتی را با حساسیت اغراق نظر گرفته که انحراف
ز نظریات پدیدارشناسانه آلمانی تا تاریخ هنر دنبال ها اافق و افق انتظارات در طیفی از زمینه

 شده است.
توسط یاوس وجود دارد، این است که وي « افق»کارگیري واژۀ اي که در مورد بهلهأمس

تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نکرده است؛ بنابراین، تصوراتی که از پیش نسبت به این 
وان در تعریف یاوس از این واژه پیدا کرد. در تتوان و هم نمیواژه وجود دارد را هم می

واقع، وي هیچ کجا به دقت منظور و تعریف خود را از این واژه معین نکرده است. زمانی که 
ه در ترین استنادي ککند، قدیمیخود یاد می« انگیختگی»یاوس از ریشة این واژه در ماالة 

گردد، اما بررسی مااالت آن زمان نیز بازمی 6616و  6696هاي شود به سالمااله مشاهده می
دهد که تعریف دقیای از واژۀ افق در آن زمان نیز ارائه نشده است. عالوه بر این، نشان می

فق تجربة ا»، «افق تجربه»کار برده است، نظیر ها بهیاوس این واژه را در انواع و اقسام ترکیب
هاي متنوع از روابط میان ترکیب«. هاقعیتافق عینی مو»، «تغییر افق»، «افق ساختار»، «زندگی

رسد یاوس واژۀ افق همانند تعریف دقیق این واژه، مبهم باقی مانده است؛ بنابراین، به نظر می
ت رسد افق انتظارابر برداشت عمومی مخاطب از این واژه حساب باز کرده است. به نظر می

                                                            
1. Horizon of Expectations  

2. Popper, K.  

3. Mannheim, K.  
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اشاره  و یا مجموعة ذهنی« می از ارجاعاتسیست»، «ساختار انتظارات»، «االذهانیسیستم بین»به 
 (.Holub,1984برد )کند که یک شخص فرضی با خود به هر متنی میمی

 «انتظار افق» با مرتبط و تاریخی -اجتماعی فرآیندي ادبی اثر یک از نظر یاوس، دریافت
 ؛دارد فعال و مهم ناشاای خواننده، اینجا در. شااودمی داده شاارح فرهنگی منظر از کهاساات 
 و ندکمی تولید خود فرهنگی و اجتماعی شاخصی،  هايارزش براسااس  را اثر معناي او زیرا

 و قبلی هايتأثیر خوانش تحت متن از آنان دریافت .اوسااات مدیون را خود اثر، حیاات 
  (.6869)خزائی،  است آنان اجتماعی و فردي تجربیات

د: افق انتظار کنیک تاسیم مییاوس در مطالعات خود افق انتظار را به دو بخش قابل تفک
خواهد مادمات الزم را براي بندي میادبی )هنري( و افق انتظار اجتماعی. وي با این تاساایم
 معناي روزرسااانیبه  و اثر یک دریافت مطالعة دو عنصاار مهم در معناپردازي فراهم آورد.

 انندهخو واقع، دراست.  خود شاخصای   تجربیات و جامعه متأثر از ايخواننده به وابساته  آن،
 اب او کند.می دریافت هسااتند، مأنوس او براي که در اثر موجود کدهاي کمک به را متن
 قطب را متن معناي هسااتند، مأنوس او براي متن در که هاییارجاع و هنجارها کدها، یافتن
 «انتظار فقا» فرآیند یاوس اساس، بر این .کندمی روز به خود شخصی و تجربیات بینیجهان
 راکهچ نیسااات، نو خلای بار، اولین براي ادبی اثر یک خلق»: کندمی تعریف گونهاین را

 متن هاآن براساس که هستند دریافتی هايروش برخی و هافرضپیش داراي آن خوانندگان
 مجموعه و انینقو از اثر یک بنابراین،. کنندمی دریافت و تفساایر را شااده یافته انتشااار جدید
 ریافتد متون گیشته از را هاآن او و اندمأنوس خواننده براي که شودمی شاکیل ت انتظاراتی
 (.8)همان:  «است کرده

از دید یاوس، افق انتظارات خوانندگان گوناگون هر متن ادبی برساااخته سه عامل عمده 
 است: 
 تاریخی خواننده -مایة مطالعات ادبیگستره و درون -الف
 خواند.نر اثري که میهاي وي از ژامیزان آگاهی -ب
 ,Cullerبه نال از 6869شاااناختی خواننده در حین خواندن اثر )دادور، تجرباة زیبایی  -ج

 .(Jauss, 2005و  2001
اي است شاناختی متأثر  از بافت تاریخی، اجتماعی، سایاسی و فرهنگی  این تجربه زیبایی

مااً تحت تأثیر  نحلة  کاه خوانناده اثر ادبی در آن زیساااتاه اسااات. همچنین این تجرباه عمو     
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راین، هایی دربارۀ آن داشته است. بناباي است که خواننده به آن وابسته بوده یا آگاهیفکري
 .(6869شود )دادور، افق فهم و دریافت متن اثر ادبی در هر دورۀ تاریخی بازسازي می

 . ولفگانگ آیزر3-4
ولد شااد. آیزر شالودۀ نظریة مت 2در مارین بورگ آلمان 6621ژوئیه  22در  6ولفگانگ آیزر

در دانشااگاه کنسااتان  انجام  6678ادبی خود را طی یک سااخنرانی شااکل داد که در سااال 
شد. از نظر آیزر، معناي هیچ متنی ثابت نیست؛ معنا در حینِ خواندن ِ متن، تولید می شود یا 

(. از نظر Iser, 1978به نال از  6837اساات  )پاینده، « رویدادي پویا»به قول خود آیزر معنا 
او، معنا در هربار قرائت خوانندگان مختلف به شاااکلی متفاوت حادث می شاااود. برخالف 

کنندۀ متن)خواننده( است که در تعامل با متن، گرا در نظریة آیزر، مصاارفهاي مطلقنظریه
 معناي آن را رقم می زند، نه تولیدکنندۀ متن )مؤلف(. 

هاي اجتماعی، تمایالت فرهنگی و سیاساااای مانشرایط روحی و روانی هر خواننده، آر
اي که خواننده متعلق به آن است و نیز شرایط زمانی که خواننااااده در آن قاااارار او و جامعه

اند. پ  بااار ایااان اسااااس،  دارد، هر کدام به نوبة خود در خلق معنی و تأثیر این معنا دخیل
 چراکاااه یاااک ماتن واحاد باعاث تااأثیرات زیباشناسی در خوانندگان مختلف متغیر است، 

نگیازش شاود و ابارانگیختن تجربیات متفاوت روحی و روانی در خواننادگان متفااوت مای
شود که قبالً وجود نداشته است. بناابراین، آنچاه در تفاسیر جدیادي از واقعیتی را سبب می

 تن ومست، دو عناااصر و تعبیااار معانی موجود در متن ادبی در حیطة ناد ادبی تأثیرگااایار ا
تعامل ، رآفااارینش اثا به با توجه به این مطالب، پدیدۀ اثر ادبی تنها به اقدام  .است خواننااده 

ئات بلکاه قرا ،شاودمحادود نمای ،از طرف نویسنده و هویت یافتن آن در متن نوشته شااده 
)جواري،  دارد و خالقیت خواننده در زمان قرائت، ناش اساسی را در برداشت معنایی از آن

6831.) 

 
 
 

                                                            
1. Iser, W. 

2. Marine Borg 
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 1. جاهاي خالي3-4-0
برد. او می کارتمثیل جالبی به« رویکردي پدیدارشااناسااانه به فرآیند خواندن »آیزر در ماالة 

دوزند، هر دو آنان ممکن است به یک که دونفر چشام بر آسمان شب می گوید هنگامیمی
. یکی ابر نگاه آنان یکسان نیستشده در بر مجموعه از ساتارگان بنگرند، اما تصاویر ترسیم  

بیند و دیگري همان مجموعه را به از آنان مجموعه سااتارگان را به شااکل یک گاوآهن می 
طورکامل تعریف تواند به(. از آنجا که هیچ داساااتانی نمی6839شاااکال یک پرنده )آیزر،  
 ریانشااده که باید در ج هایی پوشاایدهخود با جاهاي خالی و شااکافشااود، متن به خودي

کند، ارتباط اي را پر میکه خواننده جاي خالیشاااوند. زمانی کنش خوانادن، وارد میاکره 
 .(Iser, 2006شود )آغاز می

هنگام رویارویی با یک متن ادبی، تنها قادر به تجسام چیزهایی هستیم که در متن نشانی  
ا ارند، اما تنهگیهاي مکتوب متن شاااناختی از متن در اختیارمان میها نیسااات. بخشاز آن
هاي راستی بدون نشانهآورند و بهکردن را فراهم میاند که فرصات تجسم  هاي متننانوشاته 
اي ببریم مان بهرهتوانیم از تخیلها در یک متن، نمیها و فاصلهتعیّن؛ یعنی بدون شکافعدم
 (.6839)آیزر، 

دي عمدي نویسنده تا حهاي تبراساس دیدگاه آیزر، متن ادبی به عنوان محصول فعالیت
کند، اما همیشه شامل )تا حدي که در متون هاي خواننده را کنترل میالعملپاسخ/ عک 

شود. این جاهاي شود( جاهاي خالی و یا عناصر نامشخص میادبی مدرن به وفور دیده می
 ,Abramsبا آنچه متن در برابر او قرارداده، پر شود ) خواننده خالی باید با مشارکت خالقانه

2012.) 

 2سازي. متعیّن3-4-2
اصاطالح ابداعی خود آیزر است؛ از نظر آیزر، متن تا پیش از خوانده شدن،  « ساازي متعیّن»

عنا . از این منظر، میابدماهیتی انتزاعی دارد و فاط با خواندن اساات که حالتی انضاامامی می 
، بلکه «دبیاب»واننده آن را موضاوعی نیسات که نویسنده آن را در متن پنهان کرده باشد تا خ  

اي به نحوي خاص به وقوع اي کاامالً نسااابی اسااات کاه در ذهنیت هر خواننده   معناا ماولاه  
 دهد، نه خودهاایی از تولیاد معنا را در اختیار خواننده قرار می  پیونادد. متن فاط سااارنخ می

                                                            
1. Gaps  

2. Concretisation  
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عمل خواندن آن است و خواننده باید با « ناقص»معناي حاضار و آماده را. هر داستانی لزوما  
 (. 6837)پاینده، را کامل کند 

کند که هر متنی فاط واجد معانی بالاوه اسااات؛ آن معانی آیزر باه این نکتاه توجاه می   
است و  «نامتعیّن»متن اي وارد تعامل با متن شاود.  آیند که خوانندهزمانی از قوه به فعل درمی
 اي محض وکنندهخواننده، دریافتشاااود. در این فرآیناد،  می« متعیّن»در فرآیناد خوانادن   

هاي خودش، تجربیات ادبی قبلی خودش از خواندن سااایر منفعل نیساات، بلکه سااپهر ارزش
کند هااي خودش و کالً ذهنیات خودش را وارد رابطاة دوساااویاه باا متن می     متون، ادراک
 (.6867)پاینده، 

 1. بایگاني متني3-4-3
وناگونی هاي گهاي متفاوت یک متن ادبی، افقآیزر چنین مطرح کرد کاه با توجه به بافت  

کند. این تغییر آید. به عبارت دیگر، با تغییر بافت، افق ارتباط با متن نیز تغییر میبه وجود می
ه است که شود. همین تغییر پی در پی افقهاي پیشین نیز محاق میبه دلیل دگرگونی در متن

 شود. شی از متن میموجب تکثر معنایی و معناپردازي در هر خوان
اي از اسااتعدادها و قواي کنشاای اساات و این خوانش اساات که از نظر آیزر، متن انباشاته 

یک متن تنها با ارتباط و در تاابل با  (.6837کناد )نامورمطلق،  هاا را باه فعال تبادیال می     آن
، متن ندهند که از طریق آاي را شکل میتواند خوانده شود. این متون شبکهها میدیگر متن

 ,Willis شود)دهی این معناها، فهمیده میبراسااس انتظارات یک خواننده توانا در سازمان 

 (.Gian Biagio, 1986به نال از  2018

 . چارچوب نظري4
هاي پیشین، چارچوب نظري در این بخش با توجه به مباحث نظري ارائه شده در بخش

ا هظارات( و آیزر و ابعاد مورد نظر آنپژوهش حاضر حول مفاهیم دو نظریة یاوس )افق انت
 ترسیم شده است.  
هاي چارچوب نظري به صورت عملیاتی تعریف و ( به طور اجمالی مؤلفه6در جدول )
 پژوهش ارائه شده است. نظري ( چارچوب6در نمودار )

                                                            
1. Le repertoire du texte  
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 هاي چارچوب نظري. تعریف عملیاتي مؤلفه0جدول 
 تعریف عمل اتی های چارچوب نظریمؤلفه

 اخالق، عادات، تحص الت، شغل، خانواده، اجداد، دین، وص ات فردیخص

 مل ت و زبان
ها مسلط هایی که شارح بدانزادگاه، محل زندگی، زبان مادری، زبان

 بوده، آداب و رسوم و فرهنگ

 مشرب فکری شارح
عقاید و آراء شارح که ب شتر از تال فات و آثار او، اسات د او، دلقه 

 آید.ن او و .... به دست مییاران و همدرسا

 موقع ت زمانی و مکانی شارح
سال تولد و مرگ )بازۀزمانی زیسته(، جغراف ای محل زندگی، 

 نزدیکی یا دوری از منابع موردن از

 نظر خوانندگان قبلی
مقصود شاردان قبلی مثنوی هستند و کسانی که دربارۀ مثنوی 

 اند.اظهارنظر کرده

 آشنایی با متون دیگر
تون معاصر با زمانه شارح، دسترسی شارح به منابع متنی و غ رمتنی م

 دیگر

 ای که شارح بدان تعلق داردجامعه
شود و مقصود نظر جامعه مخاطبان که شرح برایشان نوشته می

 شارح است.

 های سکوت(جاهای خالی )جایگاه
 هها اظهارنظر نکردمقصود اب ات و نکاتی است که شارح در باب آن

 است. ها سکوت کردهدر برابر آنو 
 مقصود فرآیند معنابخشی شارح به اب ات است. سازیمتع ن

 بایگانی متنی)بافت(
های آن در هر دوره زمانی مقصود بافت موقع تی مثنوی و پ رامتن

ده و در شای متنی عرفانی تلقی میاست. مثالً اینکه مثنوی در دوره
 ستانی یا ...ای دیگر متنی تعل می یا دادوره

 : چارچوب نظري پژوهش0شکل 
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 هاي پژوهش. تحلیل داده4-0
ه ها آورده شدهاي شرح آندر این بخش به تفکیک، مختصري از احوال شارحان و ویژگی

است. سپ  براساس چارچوب نظري پژوهش، ارتباط میان ویژگی شارحان و ویژگی شرح 
هاي افق انتظارت آن در کنار رحان و مؤلفه( ویژگی شا2ها تبیین شده است. در جدول )آن

یکدیگر آورده شااده اساات. در ادامه به تفکیک، معناي برساااختة هریک از شااارحان را در 
هاي افق انتظارات وي و همچنین مفاهیم جاهاي خالی، شااارح خود بر مثنوي مطابق با مؤلفه

 سازي و بایگانی متنی آیزر را   بررسی خواهیم کرد.متعیّن

 هاي افق انتظارات. شارحان و مؤلفه2جدول 

 

                                                            
1. Gulpinarli, A. 

 های افق انتظاراتمولفه نام شارح
 خصوص ات فردی

 شاعر/ مرشد و مراد خوارزمی
 نظم منطقی/ ایجاز الهوری

 محقق نبوده/ دانش زیادی نداشته محمد نع م
 تفکر منطقی/ ذهن پ چ ده فلسفی/ معلم سبزواری
 دافظه قوی/ مذهبی/ معلم 1گولپ نارلی

 محقق/ دانشگاهی  کلسونن
 محقق/ دافظه قوی/ دانشگاهی/ چندبعدی فروزانفر

 و زبانمل ت 
 ایرانی/ فارسی خوارزمی
 الهوری/ فارسی الهوری

 هندی/ فارسی محمد نع م
 ایرانی/ فارسی و عربی سبزواری
 ترک/ ترکی/ مسلط به زبان فارسی و عربی گولپ نارلی
 ان فارسی و کمی عربیانگل سی/ مسلط به زب ن کلسون
 ایرانی/ مسلط به زبان عربی/ ندانستن زبان انگل سی فروزانفر

 مشرب فکری
 عرفانی)ابن عربی( خوارزمی
 گرایانه)غ رعرفانی(ش عی/ واقع الهوری

 عرفانی محمد نع م
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 . 2جدول ادامه 

 

 

 های افق انتظاراتمولفه نام شارح
 فلسفی، ش عی سبزواری
 ه مولویه/ ش عیفرق گولپ نارلی
 عرفان ابن عربی/ مس حی/ تأث رپذیری از آراء مستشرقان انگل سی ن کلسون
 اعتقاد به شرح مثنوی با خود مثنوی و دیگر آثار موالنا فروزانفر

 موقع ت زمانی و مکانی
 عصر جامی/ نزدیک به عصر مولوی/ هم9خوارزم قرن  خوارزمی
 11الهور هند/ قرن  الهوری
 ه. ق 11پنجاب/ قرن   ممحمد نع

 ه. ق 11سبزوار/ قرن  سبزواری
 م الدی 22ترک ه/ قرن  گولپ نارلی
 م الدی 22انگلستان/ دانشگاه کمبریج/ قرن  ن کلسون
 ایران/ قرن معاصر/ دانشگاه تهران فروزانفر

 ای که شارح بدان تعلق داردجامعه
 سلسلة کبرویه/ مریدان خوارزمی
 اصی تعلق ندارد/ آزادی فکریبه جامعه خ الهوری

 عرفا محمد نع م
 ف لسوفان ش عی/ دوزویان و طالب علوم دینی سبزواری
 صوف ان/ دانشگاه ان/ مردم ترک ه گولپ نارلی
 انگل سی زبانان/ مستشرقان/ دانشگاه ان/ مس ح ان ن کلسون
 اسات د دانشگاه/ دانشجویان ادب ات فارسی فروزانفر

 یگرآشنایی با متون د

 خوارزمی
به شروح دیگر غ ر از جامی دسترسی نداشته )خود جزء اول ن شاردان بوده(/ به 

 است. دسترسی داشته 9متون ادب فارسی دسترسی داشته/ به متون عرفانی قرن 

 الهوری
به کتب محدودی دسترسی داشته و ارجاعات کمی داده/ ب شتر با فکر و نظر خود و 

 است. ردهبا خودمثنوی آن را شرح ک
 به نظر م رسد شارح به متون زیادی دسترسی نداشته محمد نع م
 است. است/ منابعش محدود بوده با متون ش عی و فلسفی ب شتر سروکار داشته سبزواری
 است. به کتابخانه مجهزی دسترسی داشته و دیگر آثار موالنا را مطالعه کرده گولپ نارلی
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 . 2جدول ادامه 

 الدین حسین خوارزمي. کمال4-0-0

« حسین»الدین حساین خوارزمی، شاعر بوده و از او دیوانی موجود است که در آن  کمال
وه بر شده است. او عال تخلص کرده و مدتی به اشاتباه به حسین منصور حالج نسبت داده 

اساات. در جواهراالساارار هم بارها، ابیات  این شاارح، شاارح منظومی هم بر مثنوي نوشااته
است. شرح خوارزمی پر است از حکایت و مثال؛  خود را در توضایح بیت آورده سارودۀ  

خوارزمی در ضامن شارح ابیات، حکایات بسایاري از زندگی عرفا آورده است، البته در    
 کجا نام منبعی را ذکر نکرده و مرجع این حکایات مشخص نیست.  هیچ

بنابراین، آوردن این  اساات؛ خوارزمی خود عارف  و از مشااایخ ساالساالة کبرویه بوده 
هااي مکرر او از عرفا در این شااارح جاي تعجب ندارد و با  حکاایاات و ذکر خیر کردن  

عربی و فخرالدین دانساااتن این مهم، قابل توجیه اسااات. خوارزمی به شااادت از آراء ابن 
کند. رح عربی شهاي ابنکرده است مثنوي را با اندیشهعراقی متأثر  بوده و به نوعی سعی 

در شاارح خود هر جا بحث پیروي از مشااایخ و لزوم داشااتن مرشااد و راهنما در مساایر   او
: شجري، است )ر.ک سلوک بوده، بحث مفصلی کرده و بر این نکات تأکید بسیار کرده

 های افق انتظاراتمولفه نام شارح

 ن کلسون
شده سروکار داشته به خصوص در متون عربی منابعش محدود بوده/  با آثار ترجمه

ب شتر به شاردان ترک رجوع داشته/ به منابع الت ن ارجاع داده/ به متون مس ح ت 
 است. مسلط بوده

 فروزانفر
 داشتهع الت ن دسترسی نبه منابع زیاد و نسخ خطی فراوان دسترسی داشته/ به مناب

 است.
 نظر شاردان قبلی

 است. تنها به جامی در شرح دوب ت اول ارجاع داده خوارزمی

 الهوری
 شارح نظر شاردان قبلی مانند خوارزمی و ابوالفتاح و عبداللط ف گجراتی را دیده

 است.
 است. رسد نظر شاردان تا زمان خود را دیدهبه نظر می محمد نع م

 است. شروح دیگر را دیده و نقد کرده اریسبزو
 است. خ لی به شاردان دیگر ارجاع نداده گولپ نارلی

 ن کلسون
ب شتر به شاردان ترک ارجاع داده/ شاردان ایرانی را قبول نداشته و  متأثر  از 

 است. ایشان نبوده
 است. تقریبا همة شروح مثنوی را زیرنظر داشته فروزانفر
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(. این مساأله هم بدین جهت اسات که او خود از مشایخ بوده و براي خود مریدانی   6834
اساات. او از موالنا بساایار   مریدانش شاارح کرده داشااته و اصااالً مثنوي را هم به خواهش 

گوید حضرت موالنا قدس سره و پیامبر )ص( را حضرت خواجه برد و میمحترمانه نام می
 گونه تعبیرات هم خاص مشایخ صوفیه است. کند؛ اینخطاب می

واند تنکتة مهم دیگر در شرح خوارزمی، مسجع بودن آن است. خاستگاه این مسأله می
الدین خود شاعر بوده و طبع شعري داشته است؛ پ  وع باشاد: یکی آنکه کمال دو موضا 
خواساته اسات که در نثر هم توانایی شعري خود را نمایان کند.دیگر اینکه از آنجایی   می

که شارح را به درخو اسات مریدان نوشاته و هدفش جلب رضایت  و اقناع مخاطب بوده    
مخاطب خود را به حظّ بیشااتري برساااند. در  اساات، نثر مسااجع و آهنگین را برگزیده تا  

هاي موالنا نبوده، بلکه تا حدزیادي حایات هدف خوارزمی از این شااارح، بیان اندیشاااه 
اثبات نظرات خود و جلب نظر مخاطبانش بوده اسات. خوارزمی در شااهر خود قاضی هم  

ت. همچنین اس بوده و این مسأله در شیوۀ بیان استداللی او در شرح ابیات تأثیر گیار بوده
بساامد باالي اساتفاده از اصاطالحات تصوف در این شرح، کامالً متأثر  از تعلق شارح به    

 جامعه صوفیان است.

خوارزمی ازآنجا که از شیوخ متصوفه و متعلق به جامعة صوفیان و فرهنگ مرید و 
به تفسیر  تدر تفسیر ابیات هرجا توانسته دس مرادي بوده و شرح را براي مریدان خود نوشته

عرفانی زده است، آداب تصوف را بیان کرده، بر رابطة مرید و مرادي و لزوم داشتن شیخ 
اه از توان این نگو مرشد براي سالک تأکید کرده است و حتی از اسلوب خطاب او نیز می

باال به پایین را در نوع بیان وي مشاهده است. اینکه نی را قلم وجود محمدي تفسیر کرده 
سطة ظهور سرّ مکتوم و رابطة تعلیم جمیع علوم است، هم متأثر از همین مشرب فکري که وا

 صوفیانه اوست. 
خصوصیت شاعر بودن خوارزمی هم رنگ و بوي سجع و موسیای به کالمش بخشیده 

اده و الشعاع قرار دحدي است که اصل کالم و معنی را تحتاست؛ این تسجیع گاهی تا به
کرد که زیبایی متن براي  توان درکاست. اما می ممل کشانده یا کالم را به اطناب

خوارزمی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، چون بر مابولیت او نزد مریدان و جمعیت 
 است.  افزودهمخاطبانش می
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زیسته که تنها دو قرن با مولوي فاصله داشته، طبیعی اي میاز آنجا که خوارزمی در زمانه
طعاً معاصر باشد. ق رح او صبغة عرفانی بیشتري نسبت به دیگر شروح داشتهاست که ش

 است در نوع نامه نوشتهبودنش با جامی که از عرفاي زمان خود بوده و شرحی هم بر نی
رحش هم بینیم در شطور که مینگاه و تفسیر مثنوي خوارزمی تأثیرگیار بوده است؛ همان

هاي افق انتظارات خوارزمی در شرح خود از مثنوي از مؤلفهبرده است. پ  بارها از او نام 
اي که به آن تعلق داشته و موقعیت زمانی و مکانی خود و ... نظیر مشرب فکري، جامعه

 است. متأثر  بوده

 . محمد نعیم4-0-2
گفت. اطالعی از زندگی او در دست نیست، توان در باب محمد نعیم سخن چندانی نمی

(. 6837)نعیم، است  بوده 66الً عارفی از اهالی پنجاب هندوستان در قرن جز اینکه احتما
 288ترین مسأله درباب این شرح آن است که شرح بسیار ناقص و موجز است و از مهم

بیت را شرح کرده و آن  28بیتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گفته، شارح تنها 
که گاهی این ایجاز مخلّ معنی است و مخاطب  طوريگویی بههم در غایت ایجاز و گزیده

 یابد. درستی درنمیمنظور شارح را به
نکته مهم دیگر، مسجع بودن نثر این شرح است. ممکن است شارح، خود شاعر یا از اهالی 
باشد ادب بوده باشد یا با فرض عارف بودن وي، شاید شرح را به خو است مریدانش نوشته 

ارح شود که شباشد. درجایی مشاهده میبرایش حائز اهمیت بوده و بدین جهت زیبایی آن 
ه انداخت؛ به طوري که خواننده را براه در ذیل یک بیت بحث حاوقی و فاهی مفصلی به

اندازد که شاید شارح دستی بر امور قضاوت داشته یا یحتمل از مسائل فاه و حاوق شک می
بیت دو جا به بیتی از عطار  28اما در همین  است. شرح ارجاعات زیادي ندارد، مطلع بوده

دهد شارح با ادبیات کهن بیگانه و ناآشنا نبوده، اما احتماالً یا منابع در ارجاع داده که نشان 
است. شرح برخی ابیات با  دسترس او محدود بوده یا شارح مطالعات محدودي داشته

. سائل هم بیگانه نبوده استدهد که شارح با این مموضوعات کالمی و فلسفی نشان می
مثنوي  هاي پنهان و باطنیطورکلی، شارح بیشتر ابیات را تنها معنی کرده و وارد الیهبه 
هایی دربارۀ توان طی یک حرکت معکوس، حدساست، اما از بررسی شرح او می نشده

 هداشته است، زد. مثالً اینک اي که بدان تعلقخصوصیات فردي، مشرب فکري و جامعه
ر دهد که احتماالً نظمی استعاره و مجاز، نی نوازنده در نظر گرفته، نشاننعیم، نی را بی
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دانسته یا مثالً در آنجا که بحث از تجددامثال است شارحان پیش از خود را در باب نی می
اند، آورده و ضمن یک بحث کردهنظر حکمایی را که تجددامثال در جواهر را مطرح 

کرده است که تجددامثال در جواهر منافاتی با بحث عدالت و اجراي  لحاوقی، استدال
ی توان دریافت که احتماالً نعیم دستحکم ندارد و بنابراین، جایز استو از این اظهارنظر می

بر قضاوت داشته یا با مباحث فاه و حاوق آشنایی داشته یا این بیت را در پاسخ سؤالی که 
 است. اما  کردهکه در اذهان جامعة مخاطبان او بوده، شرح شده و ابهامیاز او پرسیده 

است،  نکرده برجاي گیاشتهدربارۀ اینکه نعیم بسیاري از ابیات مهم مثنوي را شرح 
سبب نداشتن سخنی بوده یا بهتوان گفت که احتماالً یا از نظر خصوصیات فردي، فرد کممی

ی، دربارۀ اي کافیاز و یا نداشتن دانش زمینهاطالعات کافی یا عدم دسترسی به منابع موردن
است. بنابراین، محمد نعیم هم در شرح خود از  این ابیات حرفی براي گفتن نداشته

اي که به آن تعلق داشته، موقعیت زمانی و مکانی، هاي افق انتظارات نظیر جامعهمؤلفه
 است. آشنایی با متون دیگر، خصوصیات فردي و ... متأثر  بوده

 . حاج مالهادي سبزواري4-0-3
هاي مالصدرا نوشته و  آراء او را در مالهادي سبزواري را به واسطة شروحی که بر کتاب

کرده است به عنوان یک فیلسوف هاي درسش در حوزۀ علمیة سبزوار  تدری  میکالس
ساالگی شروع به آموختن صرف و نحو و دروس حوزوي   3شاناساند. او از   صادرایی می 
اي در مشااهد و چندسااالی هم در اصاافهان به آموختن حکمت نزد اساااتید برجسااتهکرده، 

اساات. او در نهایت بنا بر رساام طالب به شااهر زادگاه خویش    اشااراق و مشاااء پرداخته 
یزۀ او از است. انگ بازگشته و در آنجا به تدری  در حوزۀ علمیه و تربیت شاگرد پرداخته

اسااات   هاي موالنا که تفسااایر قرآن بودهن اندیشاااهشااارح مثنوي بنا برگفته خودش، نه بیا
شود. جا بسایاري از مساائل درباب شرح مثنوي او روشن می  (. از همین6878)سابزواري،  

ارجاعات بسایار او به آیات قرآن و روایات ائمة معصومین تا حد زیادي به همین مسأله و  
 شود. اشراف وي به این ماوالت مربوط می

. دانسته استرا نه زبان دوم خود، بلکه به نوعی زبان اول خود می مالهادي زبان عربی
ارتباط با منش او در شااارح مثنوي نیسااات. آیات  او تألیفاتی به زبان عربی دارد و این بی

قرآن و روایاات و عباارات عربی در متن را بدون ترجمه، رها کرده و در توضااایح تلفظ   
است. در زمینة ارجاعات باید گفت که لغات از اصاطالحات صارف عربی استفاده کرده   
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ین است. ا تاریباً به هیچ منبع مشاخصای،  غیر از قرآن و احادیث معصاومین، ارجاع نداده   
ة طور که در زندگینامتواند به دلیل در دسترس نبودن منابع باشد؛ همانعدم ارجاع هم می

دلیل م بهاست و ه دهاو چنین آمده که کتابخانه شخصی نداشته و کتب او بسیار محدود بو
آنکه اساساً هدف او از شرح مثنوي، فهم ماصود موالنا یا بیان نظر این شارح و آن شارح  

یم که در شاارح بیناساات. بنابراین می نبوده، بلکه تفساایر آیات قرآن به کمک مثنوي بوده
، خود به هیچ شاارحی ارجاع نداده و در موارد معدودي که نظر دیگر شااارحان را آورده 

 بدون ذکر نام و منبع بوده است. 
میهب بودن ارجاعات بساایار مالهادي به احادیث و ادعیة شاایعیان، هم به دلیل شاایعه  

دانیم او شرح مبسوطی بر دعاي اوست و هم به دلیل اشراف و آشنایی او با این منابع.  می
 است.  صباح و جوشن کبیر دارد و بر بسیاري کتب شیعه حاشیه نوشته

دي در شاارح ابیات مثنوي از خود مثنوي، دیوان کبیر و دیگر آثار موالنا کمک مالها
است، بلکه مثنوي را با توجه به آراء حکما و فالسفه که با نظرات ایشان مأنوس و  نگرفته

قدري در شرح وي پررنگ است که اسات. این مساأله به   بر آن مسالط بوده، تفسایرکرده  
عااید  شود و شرح پر از بیانبه فراموشی سپرده می گاهی در توضیح یک بیت، خود بیت

 حکما در موضوعات مختلف است که لزوماً ربط مستایمی هم به آن بیت ندارند. 
اسااات به نظر  از آنجا که مالهادي مدرس بوده و شااااگردان بسااایاري را تربیت کرده

دي از مشرب استاشدت متأثر  ها و ادبیات او در این شرح بهرسد که نوع بیان،  خطابمی
دهد، گویی که دارد و شاگردپروري اوست. او مخاطبش را مورد خطاب مستایم قرار می

کند. از اصطالحات فاهی، کالمی، منطای و فلسفی مطلبی را در کالس درس تدری  می
که گاهی فهم مطلب براي مخاطب عام طوريکند بهبه غایت در شاارح خود اسااتفاده می 

مالهادي شرح را براي جامعة مخاطبان خاصی که اعم از شاگردان  شود، گوییدشوار می
است تا برخی از مطالب درسی و عااید خود را در قالب شرح مثنوي بر  وي باشند، نوشته

هاي متفاوتی که در خوانش بسااایاري از ابیات مثنوي برگزیده، ایشاااان تاریر کند. قرائت
در اختیار او بوده، نسااخة چندان معتبري  اي از مثنوي کهدهندۀ این اساات که نسااخهنشااان

 است.  هاي زیادي داشتههاي دیگر شارحان، تفاوتنبوده است یا با نسخه
مالهاادي چنادان راغاب به شااارح مثنوي نبوده و مثنوي را به خواسااات دیگران که     

است. به همین دلیل شرح نکردن بسیاري  درصدر آنان سلطان مرادمیرزا بوده، شرح کرده
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بیت مورد بررساای در این پژوهش،  288بیات مهم از سااوي او عجیب نیساات. از میان از ا
است. عالوه برآنکه او غالباً ابیاتی را شرح نکرده که  کردهبیت را شارح  39مالهادي تنها 

اسااات و احتماالً شااارح این ابیات نه موردعالقه   در  بااب ماوالت عرفان و عشاااق بوده 
 است.  ها داشتهدانی براي شرح آنمالهادي بوده و نه اطالع چن

حکیم سابزواري در تفسیر ابیات مثنوي خود بارها به عااید و آراي فیلسوفان و حکما  
اساات. بسااامد باالي واژگان مربوط به   از جمله اشااراقیون و پیروان افالطون اشاااره کرده 

ادي، طلبه استتوان به صبغة حوزۀ واژگانی فلسافه و منطق و شیوۀ استداللی بحث او را می 
کردن طلبگی(، مشرب فکري فلسفی و  جامعة مخاطبان وي که اغلب بودن )شایوۀ بحث  
 اند، نسبت داد. شاگردان او بوده

نکتة مهم دیگر درباب مالهادي ساابزواري این اساات که بسااامد باالي ارجاعات او به 
شااود که می آیات قرآن و احادیث و روایات و ادعیه به هدف او از شاارح مثنوي مربوط

بودن وي و ان  او با ادعیه و اسات. شیعه   طبق گفته خود وي، شارح آیاتی از قرآن بوده 
 روایات ائمه اهل بیت دلیل روشنی بر تفسیر ابیات با استفاده از این مفاهیم و منابع است. 

در  اي غنی، منابع کمی براي تفسیر و شرح ابیاتسابزواري به سابب نداشتن کتابخانه  
داشته و خیلی هم به دنبال یافتن منابع بیشتر یا رجوع به شروح دیگر نبوده است؛  دساترس 

هاي افق انتظارات نظیر مشاارب گفت ساابزواري در شاارح خود از مؤلفه توانبنابراین، می
اي که به آن تعلق داشااته، موقعیت زمانی و مکانی، آشاانایی با متون دیگر و فکري، جامعه
 است. ... متأثر  بوده

 . مولوي محمدرضا ملتاني الهوري4-0-4
از زندگی الهوري اطالع زیادي در دساات نیست که این میزان هم از مادمة کوتاهی که 

توان به این موارد اشاااره اساات. با همین مختصار می  برآمده خود در شارح مثنوي نوشاته،  
ت دل واسالهوري مثنوي موالنا را بدون اینکه پاساخ به درخواست کسی باشد به خ کرد: 

اسااات. خودش در مااادمااة شااارح گفتااه اسااات کااه در تماام دوران     خود شااارح کرده
اش، منتظر فرصتی بوده است که فراغتی برایش حاصل شود و بتواند هاي دیوانیمشغولیت

(. شاااید به همین دلیل، دربند آن 6877این آرزو را جامة عمل بپوشاااند )ملتانی الهوري، 
کند. نظر خود را در شرح ابیات بدون ارجاعات بسیار  رحنبوده اسات که همة ابیات را ش 

گاهی  بینیم کهبه کتب مختلف یا شاااروح دیگر به قدر فهم خود بیان کرده اسااات و می 
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نظرش با نظر دیگر شاارحان بسیار متفاوت است. از میان شروح، تنها به شرح خوارزمی و  
ا اتی مراجعه کرده اساات. بدو شااارح هم ملیتی خود؛ یعنی عبدالفتاح و عبداللطیف گجر

نامه به آن اشاااره کرده، احتماالً ازطریق شاارح نامه جامی هم که در بیت اول نیشاارح نی
ت توان به شغل وي نسباست. شیوۀ استداللی و بیان منطای وي را می خوارزمی آشناشده

 داد.
ه خود بانجام کارهاي دیوانی نیازمند دقت و توجهی است که الهوري این روحیه را با

اساات. الهوري سااعی کرده اساات مثنوي را در درجة اول با خود  اش آوردهشاارح مثنوي
مثنوي و در درجاة بعاد با عال و منطق و فکر خود دریابد. او به منابع زیادي براي ارجاع   
دساترسای نداشاته و  ادیب نبوده اسات که بخواهد با متون ادبی سروکار داشته یا به نسخ     

باشااد. الهوري به سااادگی از توضاایح ابیاتی که دربر  ساای داشااتهخطی متون کهن دسااتر
هاي کالمی و فلسافی اسات، گیشاته و هیچ تالشای در توضیح این ابیات     گیرندۀ اندیشاه 

تواند ناشی از عدم اطالع و تسلط وي به اندیشة حکما و فالسفه است. این مسأله می نکرده
ات خود را مجاز به اظهارنظر در باب این ابی باشد یا اینکه به دلیل فروتنیو متصاوفه بوده  

 و ترجیح داده است که در این موارد سکوت کند.  ندانسته
 هاي گوناگونی که از برخی ابیاتتوجه الهوري به نسخ مختلف مثنوي در باب قرائت

توان به ماتضایات و روحیات شااغل دیوانی او نسبت داد که در  وجود داشاته اسات را می  
م امور دیوانی ناگزیر از دقت و توجه بوده و این دقت و توجه را نسااابت به کتابت و تنظی

 است.  یافتن بهترین قرائت در متن نسخ مختلف هم مبیول داشته
د این که ر -در اولین بیت دیباچة مثنوي« نی»نگراناة الهوري در معنااي   تفسااایر واقع

د که تواند ناشی از این باشیم -بینیمنگري را در شرح دیگر ابیات هم کم و بیش میواقع
الهوري یاک فرد معمولی و یاک کاارمند در دساااتگاه حکومتی بوده و ارتباطی با فرق    
گوناگون متصوفه یا اجتماعات عرفا، ادبا، حکما و... نداشته است؛ بنابراین، شرح او متأثر  

خود  راز این احواالت نیساات و بیشاااتر متکی بر عال و منطق و اساااتدالل و ارجاع به آثا 
هاي فالن فرقة صوفیه یا فالن حکیم و فیلسوف و عارف. با موالناسات تا متأثر  از اندیشاه  

آنکه شااارح خوارزمی در دساااترس او بوده، اما متأثر  از افکار او مبنی بر مرتبط دانساااتن 
ر موارد است و د و خیلی توجهی به این شرح نکرده هاي ابن عربی نبودهمثنوي با اندیشاه 

ها را ناد کرده و که به شاارح او یا دو شاارح هندي دیگر اشاااره کرده، اغلب آنمعدودي 
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اسات. این مساأله در مطلبی که در مادمة شرح خود آورده، هم به    نظر شاارح را نپییرفته 
 دان نیست.خوانی، مثنويخوبی مشهود است؛ آنجا که اشاره کرده که هر مثنوي

خاصی متعلق نبوده است؛ یعنی نه به اصرار  رساد که الهوري به هیچ جامعة نظر میبه 
هاي صوفیه یا حکما یا... بوده است، بلکه او کرده و نه عضو فرقه مخاطبی مثنوي را شرح

)پدرش از محااان زمان  زمینة خانوادگیکاارمنادي در دساااتگاه دیوانی با عااید و پیش  
اساات )ملتانی  دادهوسااوي ادبیات و عرفان سااوق میخود بوده( اساات که او را به ساامت

 (. 6877الهوري، 
رساد الهوري  نسبت به دیگر شارحان از استاالل فکري بیشتري برخوردار  به نظر می

باشد؛  این را از اظهارنظرهاي جسورانة وي، رد نظر دیگر شارحان و تفاوت نگاهی که با 
ازنده را در بینیم؛ مثالً آنجا که از نی همین نی نودیگر شاااارحان معاصااار خود دارد، می 

وان گفت تنظرگرفته اسات یا اینکه براي فهم ابیات به خود مثنوي رجوع کرده است. می 
اند. الهوري نگاهی کردهجزء اولین شاااارحانی اسااات که مثنوي را با خود مثنوي شااارح 

گرایانه و تاحدودي محااانه در شاارح مثنوي دارد. این روحیة پژوهشااگري، آوردن  واقع
توان به شااغل وي مربوط دانساات. نظرات خود یا رد نظر دیگران را می دلیل و منطق براي

بودن او نساابت داد و ارادتی توان به میهبی آشاانایی او با آیات و روایات شاایعه را هم می
که به اهل بیت و خصاوصااً حضارت رضا )ع( داشته است تا آنجا که شرح خود را به نام    

توان گفت که الهوري هم در شرح می است. پ  آن حضارت، مکاشفات رضوي نامیده 
هاي افق انتظارات نظیر خصاوصایات فردي، آشنایی با متون دیگر، موقعیت   خود از مؤلفه

 است. زمانی و مکانی خود و ... متأثر  بوده

 . بدیع الزمان فروزانفر4-0-5
دربارۀ فروزانفر بحث بسایار اسات. او از کودکی در محضاار کسی چون ادیب نیشابوري   

، است )فروزانفر ردي کرده، داراي تحصایالت حوزوي و مسالط به زبان عربی بوده  شااگ 
ت. چیز خالی نیسااابینیم که تاریباً جاي هیچکنیم، میمی (. باه شااارح او کاه نگااه   6848

هزار بیت فارساای و عربی را از حفظ  19فروزانفر با حافظة جادویی که داشااته )قریب به 
است. ارجاعات بسیار او به  چیز را از قلم نینداخته(، هیچداشته و حافظ قرآن بوده( )همان

کتب کهن فارسی و عربی، نشان از اشراف او به متون کهن و ادبیات دارد. البته ارجاعات 
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ار توان وامدجانبة او به مثنوي را میشاااود و نگاه همهاو صااارفاً به کتب ادبی محدود نمی
 جغرافیایی، پزشکی و... دانست. آشنایی او با بسیاري کتب ادبی، تاریخی، 

ه و مافیهاي بسایاري از عمر خود را صارف تصاحیح دیوان شم  و فیه   فروزانفر ساال 
اساات و قبل از آنکه اقدام به  اند، کردهدیگر کتبی که به زعم او الزمه شاارح مثنوي بوده

(. 6841اساات )فروزانفر،  نگارش شاارحی بر مثنوي کند، سااالیان سااال با آن مأنوس بوده
 جاي شرح او مشهود است. پ  بعید نیستتسلط او بر مثنوي و دیگر کتب موالنا در جاي
یشترین است. ب خوبی هم از پ  آن برآمدهکه روش شرح مثنوي با مثنوي را برگزیده و به
مافیه و در درجات بعدآثار عطار، حدیاة ارجااعات او به دیوان شااام ، خود مثنوي، فیه 

ریه بوده است که از نظر فروزانفر، موالنا بیشترین تأثیر  را از این کتب سنایی و رسالة قشی
ند. اهمیت ک کرده است معانی مثنوي را با این متون فهماسات. به همین دلیل سعی  گرفته

این مسااأله براي فروزانفر به حدي اساات که تنها در توضاایح بیت اول دیباچة مثنوي براي 
 مورد شااااهدمثال از مثنوي و دیوان کبیر آورده 28ش از ، بی«نی»فهم ماصاااود موالنا از 
 68شاااده در این پژوهش که فروزانفر نزدیک به بیت بررسااای  288اسااات. در تمام این 

عربی را آن هم به اجمال آورده است؛ زیرا ، تنها سه جا نظر ابنها را شرح کردهدرصد آن
 است.  دانستهفروزانفر آبشخورهاي مثنوي را در جاي دیگر می

 ازحیث الفاظ، تعبیرات،  قصصفروزانفر در جایی بیان کرده است که مااالت شم  
و مضامین در مثنوي، تأثیري ژرف دارد و اعتراف کرده که بسیاري از مشکالت مثنوي را 

 است.  با مراجعه به  آن حل کرده
یست که ن فروزانفر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بوده است، پ  عجیب

در شاارح خود به شاایوۀ اسااتادان، بساایاري لغات دشااوار را معنی کرهد، به بیان معنی بیت 
پرداخته، نکات دساااتوري و زبانی را در بسااایاري از ابیات موردتوجه قرار داده و حتی به 

اساات. پیش از نگارش این شاارح،   گویی موالنا در مثنوي هم توجه کردهداسااتانشاایوۀ 
ها حادیث مثنوي نوشاااته که در آن همة احادیثی را که در مثنوي به آنکتاابی باا عنوان ا  

آوري کرده است. بنابراین، کثرت ارجاعات او به آیات قرآن و احادیث ، جمعاشاره شده
 و روایات در این شرح دوراز انتظار نیست. 

ها اسااتاد دانشااگاه و رئی  دانشااکده ادبیات بوده و به نسااخ خطی و    فروزانفر سااال
اي مجهز دساترسای داشته است. عالوه بر این، هرجا الزم بوده از طریق دانشگاه   ابخانهکت
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هاي ترکیه و... درخواسات ارساال میکروفیلم نسااخی را که در  دسااترسش   براي کتابخانه
اهلل مرعشااای نجفی که کتابخانة او داده اسااات. همچنین با محااانی چون آیتنبوده، می
شایعه در جهان اسات در ارتباط بوده است. مشخص    ترین مرجع نساخ خطی کتب بزرگ

 داشته هایشاول در پژوهشاسات که فروزانفر عالقة بسایاري به دساترسی به منابع دست    
ن منابع اساات. ای کردهاساات و با تالش و پیگیري زیاد به این منابع دسااترساای هم پیدا می

اي مثال، در شاارح او به کار گرفته اساات. براول را در شاارح خود بر مثنوي هم به دساات
الصناعه، االرب، اخبارالنسُاء، کامل الحکمه، بلوغفردوسهایی چون ارجاعات و نام کتاب

خوریم که تا آن زمان و حتی شااااید اکنون نامشاااان به و... برمیبحرالجواهر، اسُُدالغابه 
 گوش کسی نخورده است. همچنین تسلط او به زبان عربی و خواندن نسخ خطی، او را در

اهمیت  دهندۀاست. توجه او به نسخ گوناگون مثنوي، نشان مراجعه به این کتب یاري داده
ردن آیات نکاست. ترجمه  شاناسی بوده دساتیابی به نساخة برتر و تسالط او بر علم نساخه    

ن توان به تسلط او به زباشود، میمی وفور در شرح او دیدهقرآن و عبارات عربی را که به
سااتند، داناندازۀ مطلوبی میمخاطبانش که زبان عربی را اگر نه کامل، اما به عربی و جامعة
 نسبت داد. 

ث اساات. این شاایوۀ بح فروزانفر در شاارح خود هیچ نظري را بدون اسااتدالل نپییرفته
منطای و مسااتدل، بیان احتماالت گوناگون در معنی یک بیت و بررساای محااانه پیرامون 

طلبگی او در دوران نوجوانی و  تعلق او به جامعة دانشگاهی آن را تا حدي به تحصیالت 
 گردد. برمی

و شرح  برانگیز مثنوي را بدون توضیحیک از ابیات دشوار و بحثفروزانفر تاریباً هیچ
اسات؛ او در توضیح این ابیات از کتب بسیاري مایه گیاشته و نظرات مختلف   رها نکرده

نظر  «شااود دنیا و ما...هرنف  نو می»الً در توضاایح بیت اساات؛ مث کردهرا دربارۀ آن بیان 
اشاااعره، معتزله، صااوفیه، ابن سااینا، مالصاادرا، عطار و ابن عربی را  آورده و در نهایت به 

است. چون معتاد به فهم مثنوي با خود مثنوي و موالنا  بندي و بیان نظر خود پرداختهجمع
ه، مناقب مافیولد، مااالت شم ، فیهمعارف بهاء بوده و به دیگر آثار مرتبط با موالنا چون

 افالکی و... اشاراف کامل داشاته اسات، بیشتر ارجاعاتش در درجة اول به این منابع بوده   
است. مثالً در تفسیر نی، آن را همان ساز نوازنده در نظر گرفته است؛ زیرا موالنا موسیای 

 دانسته و به نی هم عالقه وافر داشته است. می
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سعی  جا در شرح خودعربی اعتاادي ندارد و هیچوزانفر به تأثیرپییري موالنا از ابنفر
ا در است، بلکه آبشخورهاي فکري موالنا ر عربی نکردههاي ابندر تفسیر ابیات با اندیشه
دیده و بیشاتر ارجاعاتش هم به کتب این دو ادیب و عارف است.  آثار عطار و سانایی می 
نوي تاحد زیادي دساترسای داشته است؛ بنابراین، در شرح خود نظر   او به شاروح دیگر مث 

اساات. در بسیاري موارد  ها را  ناد و یا رد کردهآنان را آورده و البته در بیشاتر موارد آن 
بینیم که در باب یک بیت، نظر شاااارحان دیگر را هم محتمل دانساااته و نظر قطعی در می

 است.  نکردهباب معناي بیت ارائه 
وزانفر یکی بااه علات دانش بسااایاار و  دیگر باه جهاات جاامعااة مخااطبااان و خوي      فر

که  کرده و دربارۀ ابیات تا جایی اش، بیشااتر ابیات دشااوار مثنوي را شاارح  پژوهشااگري
 تواند متأثر  از زمان و مکانکرده اساات. این مسااأله میتوانسااته توضاایحات مبسااوط ارائه 

شوند و به جهت و بدون دلیل قانع نمیدارد که بیزیست او باشد که با مخاطبانی سروکار 
دادن برایشان امري سودمند است؛ برخالف شارحان  جهت در دسترس بودن منابع، ارجاع

دیدند، چون هم مخاطبشاااان به راحتی مطالب را قادیم که اغلب نیازي به ذکر منابع نمی 
 ود. پییرفت و هم اینکه منابع به شکل امروز در دسترس همگان نبمی

 . عبدالباقي گولپینارلي4-0-1
اي مسلمان در استانبول رشد کرده است. خانوادۀ او مسلمان عبدالباقی گولپینارلی در محله

اش در گورساااتان او مبنی بر خاکساااپاري اند. شاااواهدي همچون وصااایتو میهبی بوده
شرکت در  و البالغه به زبان ترکیشایعیان، تألیف کتابی دربارۀ تاریخ تشایع، ترجمة نهج  
دهد که او یا از ابتدا و یا در اواخر مراسام عزاداري امام حساین)ع( در استانبول، نشان می  

توان در (. ردپاي این عااید شاایعی را می6811اساات )گولپینارلی،  بودهعمر شاایعه شااده 
است، مشاهده   شرح مثنوي او آنجا که به احادیث و روایاتی از ائمة معصومین ارجاع داده

و  الجبر-کرد. حتی او در بیتی که د رباب جبر و اختیار اسااات، نظر امام صاااادق )ع( را 
آورده است یا آنجا که بحث از نایب و منوب پیش آمده،   -التفوی  بل امر بین االمرین

ماصود از نیابت را امامت دانسته و به حدیث منزلت که در شأن و مرتبة حضرت علی)ع( 
 است.  کرده نزد پیامبر است، اشاره



 121 |واعظ و نصری  |...  نامهنی بر تأکید با) معنوی مثنوی از برگزیده شروح تحلیلی خوانش

 

ة مشغول شده و نزد اساتید برجست گولپینارلی از جوانی به خدمت و ریاضت در خانااه
همان(. شود )اسات تا جایی که صااحب عنوان خلیفة فرقة مولویه می   تصاوف تعلیم دیده 

پ  آشانایی او با مناساک صوفیان و عااید و آداب ایشان کامالً مسلم است. این آشنایی   
ار کرد. به عنوان مثال، گولپینارلی بسی خوبی مشاهدهتوان بهرح مثنوي او میکامل را در ش

اساات. درمیان این عرفا، سااهم عرفاي   به نظر عارفان مختلف در شاارح ابیات ارجاع داده
 63تُرک چشمگیر است. مثالً در شرح دیباچة مثنوي، بحث مفصلی در باب جایگاه عدد 

اساات و یا اهمیتی که صااوفیان براي  صااوفیان کرده )که شاامارۀ ابیات دیباچه اساات( نزد
است. همچنین در شرح بسیاري  اند که مثنوي هم با این حرف آغازشاده قائل« ب»حرف 

ال، اساات؛ براي مث طور خاص پرداختهاز ابیات به بیان آداب و رسااوم و عااید صااوفیان به
 کرده در میان صوفیه بحثسخن رفته، مفصل در باب این مسأله « ادب»در بیتی که دربارۀ 
فرض مختلف را  بیان کرده که  68نزدیک به « صوفی»شناسی کلمة اسات. در باب ریشاه  

دهندۀ اشراف وي بر آداب صوفیه است و این مسأله که خود گولپینارلی را همة اینها نشان
به  ابینیم که در میان شروح مثنوي، تنهنوعی صوفی دانست. در باب ارجاع، میتوان بهمی

و به شروح دیگر  کردهشارح اناروي ارجاع داده و چند جایی هم به شرح فروزانفر اشاره 
وجو کرد که اناروي توان در این جسااتاساات. دلیل آن را می مطلااً توجهی نشااان نداده
ترین شارح ترک تا آن زمان هجري قمري و شاید بزرگ 68شارح برجستة ترک در قرن 

اسااات. فروزانفر تاریباً معاصااار   پژوهان داشاااتهدر میاان مولوي  ايبوده و جاایگااه ویژه  
 واسطة تسلط کاملش بر زبان فارسی و هم مراودات وگولپینارلی بوده و گولپینارلی هم به
سبب همسایگی دو کشور( آثار او را مطالعه کرده و سافرهایی که به ایران داشته )شاید به 

 است.  مثیالت مثنوي او هم ارجاع دادهعالوه بر شرح فروزانفر به مآخی قصص و ت
 شدهفارسی سروده که در مجالت ایران چا  گولپینارلی در رثاي فروزانفر شاعري به 

است. دیگر ارجاعات او به غیر از قرآن و احادیث، به عهد عتیق و عهد جدید بوده است 
ان محلة مسااالماندلیل همزیساااتی او با جامعة مسااایحیان در ترکیه )خود در تواند بهکه می

کرده( باشد. از میان متون کهن فارسی، گولپینارلی تنها به کتب عطار و سنایی زندگی می
اسااات و البته در بسااایاري از موارد هم منابع مورد   دادهماافیاه ارجاع   و دیوان کبیر و فیاه 

 است.  استفاده خود را ذکر نکرده
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نوین  هايرسااد که با شاایوهنظر میگولپینارلی خود اسااتاد دانشااگاه بوده اساات، اما به
پژوهش، آشانایی چندانی نداشاته و یا شااید اسااساً هدفش از شرح مثنوي به جا گیاشتن     

است، بلکه عشق بسیار او به موالنا که ریشه در کودکی  اثري داراي ارزش پژوهشی نبوده
مولویة بهاریه اند و از ساانین کودکی در او دارد )همة خانواده او اهل طریات مولویه بوده

ارتباط با محل زندگی او که با محل زندگی موالنا یکی است، است( و  بی تحصیل کرده
 هم نیست. 

گولپینارلی هدف خود را از نگارش این شاارح، لزوم وجود یک مثنوي به زبان ترکی 
ها و شروح مثنوي در ترکیه کرده است، زیرا شرح اناروي و دیگر ترجمه امروزي عنوان

ولپینارلی، اساات )گ بان ترکی عثمانی بوده که قابل فهم براي عموم مردم ترکیه نبودهبه ز
بینیم که در این شرح پیش از هر چیز به ترجمة ابیات پرداخته و (؛ به همین دلیل می6874

اي از قرآن یا روایتی عربی را آورده، بدون اسااتثنا آن را ترجمه هر جا در شاارح خود آیه
نامه، ، الهیرازالطیر، گلشنسیاري از متون برجستة ادب فارسی مانند منطقاست. او ب کرده

ریخ اسااات. ازآنجا که تا دیوان حافظ و دیوان کبیر را به ترکی اساااتانبولی ترجمه کرده
مردم ترکیاه باه میالدي اسااات، گولپیناارلی هر کجا تاریخی ذکر کرده، عالوه بر تاریخ    

 است.  هقمري، تاریخ میالدي آن را هم آورد
وي هم سرود. در شرح مثنگولپینارلی شاعر بود و خود به زبان ترکی و فارسی شعر می

گااه چناد بیتی از شااااعران ترک آورده که جالب توجه اسااات. در مورد منشاااأ    باه گااه 
هاي مثنوي، گولپینارلی همانند نیکلساون به منشاأ داستان پادشاه جهود توجه ویژه   داساتان 
حث مفصاالی در باب آن  کرده اساات و از فروزانفر گرفته تا ادوارد اساات و ب دادهنشااان 
االنبیاء براي و قصاااص 8و  تاریخ هرودوت 2هاي بولُ  قدی ،  عهد جدید و نامه6بروان

زد بودن این داستان ن است. این مسأله دلیل بر مهم بیان منشاأ این داستان شاهدمثال آورده 
که کند و اینخ تحریف مسااایحیت را بیان میگولپیناارلی اسااات، از این جهات کاه تااری    

اي از جمعیت مخاطبانش را مسااایحیان ترکیه تشاااکیل  گولپیناارلی بخش قاابال مالحظه   
 دادند. می

                                                            
1  . Browne, E. G. 

2. Saint Boles. 

3. Herodotus 
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کنند و بی فهم عراند مثنوي را با تکیه بر آراء ابنگولپینارلی، کسانی را که سعی کرده
ثار خود موالنا سااعی در ولد و آکه بدون توجه به مااالت شاام  و معارف بهاءکسااانی

داند و خود در شاارحش با صااراحت، نظریات  خطا رفته میاند را بهشاارح مثنوي داشااته 
شاود و خود در  گري ختم میاي دانساته که به مادي عربی را رد کرده و آن را اندیشاه ابن

 است.  مافیه ارجاع دادهموارد متعدد به دیوان کبیر و فیه
 ریخی عالقه بسیاري داشت. این را به گواهی آثار و تألیفاتشگولپینارلی به مطالعات تا

شاااود که مثالً در توان دریافت. ردپاي این عالقه در شااارح مثنوي او آنجا پدیدار میمی
دهد و یا در بررسی بررسای منشاأ داستان پادشاه جهود حتی به تاریخ هرودوت ارجاع می  

ه کرده که از کلیله و دمنه آن را برگرفت منشأ داستان شیر و نخچیران که مولوي خود اشاره
کند در باب اینکه کلیله که در اصاال کتابی به زبان هندي است اسات، بحث مفصالی می  

 ما همه شیران ولی»است و در بیت   چطور و طی چه مسیر تاریخی به دست موالنا رسیده
 ا عک  رويکند در باب اینکه در زمانة موالنبحث  تاریخی مفصااالی می« شااایر علم... 
 است یا نه.  پرچم، شیر بوده

 گولپینارلی از کودکی در خانااه، بزرگ شده و خود خلیفة فرقة مولویه در ترکیه بوده
ها کامالً مشخص بوده و اسات. پ  تسالط او به آداب صوفیه و عااید و رسوم و سنن آن  

داب ان را در باب آاست؛ آنجا که نظر صوفی این مساأله در شرح او بسیار نمود پیدا کرده 
 است.  هاست؛ آوردهو سنن آن

ا عااید هاي موالنا را باز آنجا که گولپینارلی داراي عایدۀ شایعی اسات، تفسیر اندیشه  
کرده در درجة اول موالنا را با موالنا داند. او سعی عربی درست نمیوجودي ابن وحدت

توان دریافت. او در زمان و یر میبفهماد. این را از روي ارجااعاتش به مثنوي و دیوان کب  
زیساته که به منابع بسایاري دساترسای داشاته است، ازجمله نسخ معتبر مثنوي و      مکانی می

دیوان کبیر و شاارح دیگر شااارحان و متون کهن ادب فارساای که در کتابخانة دانشااگاه   
ان وتوان ارجاعات فراکرده( موجود بوده است که میاستانبول )که او در آن تدری  می

او را به همین آشنایی با متون دیگر نسبت داد. البته گولپینارلی از استاالل رأي برخوردار 
اي که نظر بسااایاري از شاااارحان را رد و نظر خود را با قطعیت بیان بوده اسااات؛ به گونه

کند. ارجاعات او به کتب مادس مسیحیت و یهودیت و همچنین کتب تاریخی یونانی می
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متاأثر  از جامعة مخاطبان او دانسااات. جامعة ترکیه که در آن مسااایحی و    توانو... را می
 کنند. یهودي و مسلمان در کنار هم زندگی می

یا  چندان دشوار را معنی کردهبینیم که شااارح لغات نهدر شارح گولپینارلی بسایار می  
ی یتوضیح واضحات داده، تمام آیات قرآن و عبارات عربی را ترجمه کرده است و کارها

توان متأثر از مشاارب معلمی او و جامعة مخاطبان او که شاااید از از این دساات؛ این را می
درباب فرهنگ لغات و اصاااطالحات قرآنی و ... برخوردار اي نسااابتا کمتري دانش زمینه

 اند، دانست. بوده

 . رینولد الین نیکلسون0-0-7
باشد و در کودکی او داشته تواند ریشاه  توجه بسایار زیاد نیکلساون به نساخ  مختلف، می   

(. 6831اساات )شااجري،  اینکه نسااخ خطی بساایاري از نیاکانش به او به ارث رساایده بوده
همچنین روحیاة تحایق و پژوهش و روش محااانه و دقت باالي او در شااارح مثنوي هم  

د در انتواند با شااغل پدر و پدربزرگ وي که دانشاامند، محاق و اسااتاد دانشااگاه بوده می
ي نوین هاط باشاد و هم ارتباط خود او با سایستم دانشگاهی و آشنایی کامل با روش  ارتبا

 گفتن. دهی و مستند و مستدل سخنپژوهش، ارجاع
ان ها داده است، عالوه بر دیودر مورد کتبی که نیکلساون بیشترین ارجاعات را به آن 

 ، گلشااان راز،توان به کتب غزالی، ابن عربی، رساااالة قشااایریه ماافیاه، می  شااام  و فیاه 
ها همه کتبی هسااتند المحجوب و .. اشاااره کرد و اینالالوب ابوطالب مکی، کشاافقوت

که نساخ خطی یا چاپی آن در دسترس نیکلسون بوده و یا توسط مستشرقین پیش از او به  
 طور ارتباط نیکلسون با مستشرقانی از جملهاسات. همین  بودهزبان انگلیسای ترجمه شاده   

مثالً  بینیم کهاست. می و... در دسترسی وي به این منابع مؤثر بوده 2ماسینیون ،6براون، ریتر
 است.  در ماایسه با فروزانفر منابع ارجاعی نیکلسون محدودتر بوده

نیکلسااون در موارد بساایاري به کتب مادس مساایحی، عهد عتیق و عهد جدید ارجاع  
اش بودن وي و آشناییتوان با مسیحی یمن را هم است. ای داده و یا نظر قدیسان را آورده

عنوان مثال، در داسااتان پادشاااه جهود، بحث با متون مادس مساایحی مرتبط دانساات. یا به
دهندۀ این است که این داستان از بسایار مفصالی در  باب منشاأ این داستان دارد که نشان   

                                                            
1. Ritter, H. 

2. Massignon, L. 
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نها به خچیران که تجیابیت زیادي نزد وي برخوردار بوده است. نسبت به  داستان شیر و ن
اصال آن در کلیله ارجاع مختصار داده و یا داستان پادشاه و کنیزک که اصالً به منشأ آن   

اساات. همچنین در ارجاعات او به شااروح دیگر مثنوي،   اي نکردهدر کتب دیگر اشاااره
ها هم همه از شااروح متأخر و مربوط بینیم که وي تنها به شااروح ترکی و عربی که آنمی

اند، ارجاع داده و به شااروح فارساای یا هندي متادم و متأخر هجري قمري بوده 68 به قرن
تواند ناشی از این باشد که شروح در  دسترس او، اسات. این مسأله هم می  توجهی نکرده

 پسااندیده وموارد بوده اساات و هم اینکه  نظر شااارحان متادم را دربارۀ مثنوي نمی همین
است )همانطور که در مادمة شرح خود به این  دیدهنظر آنان نمی اصالً نیازي به رجوع به
 است(.   مسأله اشاره کرده
وقت به کشاااورهاي شااارقی و عربی سااافر نکرده و همة اطالعات و  نیکلساااون هیچ
ط مداوم ها در ارتباواسطة مستشرقینی همچون براون بوده که با آنارتباطات او با شرق به

؛ اساات شاارح خود بارها به کتب این مسااتشاارقین ارجاع داده اساات. نیکلسااون در   بوده
 بنابراین، او تاحد زیادي از جهت دسترسی به منابع به دیگران وابسته بوده است. 

نیکلساون تعدادي کتاب در زمینة تصوف اسالمی تألیف و ترجمه کرده است و چون  
متصاوفه رساایده به  در این زمینه، اشاراف داشاته در شارح خود هرجا به مساائل مربوط به     

توان گفت نیکلساااون شااارح خود را براي  اسااات. درحایات می کتب خود ارجاع داده
زیسته است، اي که او در آن میو زمانه اساتفاده عامة مردم ننوشاته است؛ زیرا  در جامعه  
ی اند و این اشتیاق بیشتر در جامعة دانشگاهعامة مردم اقبال چندانی به فرهنگ شرق نداشته

اي گونهاساات. بنابراین، نیکلسااون که خود اسااتاد دانشااگاه بوده شاارح را به داشااته وجود
نوشااته که بیشااتر مناسااب اسااتفادۀ محااان و دانشااجویان باشااد تا عامة مردم. این مسااأله   

 ا شرح. دانند تقدري در شرح او پررنگ است که برخی شرح او را بیشتر تعلیاات میبه
یان کرده اساات که بدون رجوع به عااید ابن عربی نیکلسااون در مادمة شاارح خود ب 

کرد. البته او به نظر کسانی که سعی دارند تمام مثنوي را با عااید  توان مثنوي را شرحنمی
( و خودش در شااارح بیشاااتر 6847کند )نیکلساااون، کنند، هم ناد وارد میعربی فهمابن
م که در بینی، اما درنهایت میمافیه بفهمدکرده اساات مثنوي را با دیوان شاام  و فیهسااعی

اچة و در تفسیر بیت اول دیب داده عربی بسیار ارجاعهاي ابنشارح خود به کتب و اندیشاه  
 است.  مثنوي از نظریة وحدت وجود ابن عربی استفاده کرده
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توجه ویژۀ نیکلساون به نساخ گوناگون مثنوي و اهمیتی که در انتخاب قرائت صحیح   
آوري نسخ خطی است و شی از ساباه خانوادگی او در تهیه و جمعقائل شاده است، هم نا 

نی چون واسطة مستشرقاهاي دانشگاه کمبریج و لندن که بههم دساترسای وي به کتابخانه  
و ... مملو از نسخ خطی متون کهن فارسی، هندي، عربی، ترکی و...  6ادوارد براون، گیب

هاي شرقی در آن زمان هی محااان زبانهاي جامعة دانشاگا اند و بخش عمدۀ فعالیتبوده
 است.   تصحیح این نسخ بوده

تفاوت شارح نیکلساون با شاروحی چون شارح فروزانفر و مالهادي سبزواري در این     
اي فلسفی یا کالمی در آن مطرح شده است اسات که نیکلساون در شرح ابیاتی که مسأله  

ز خود تر به ابیاتی دیگر اتاحد زیادي سااکوت کرده، خیلی به اجمال سااخن گفته و بیشاا  
دانیم که نیکلسااون در باب تصااوف اسااالمی تحایاات قابل اساات. می مثنوي ارجاع داده

توجهی داشاته و در این زمینه تألیفاتی دارد و اسااسااً مشی او، ایجاز است، اما همین دور    
ده ش بودن وي از فضااي فلسفی و کالمی ایرانی در ماایسه با سبزواري و فروزانفر، باعث 

که او از دادن توضایحات بسایار در باب این ابیات خودداري کند و حل مسأله را به خود   
دانیم که عرفان و تصوفی که بیشتر مورد بررسی مستشرقان و موالنا واگیارد. همچنین می

اروپاییان آن زمان قرار  گرفته اساات، تصااوف  ابن عربی بوده اساات. فراوانی ارجاعات   
عربی  و سکوت در باب نظر عرفاي ایرانی )به غیر از مواردي که به ننیکلسون به کتب اب
ا توان بالمحجوب ارجاع داده( در شرح خود را میو کشف االولیاءتذکرةرسالة قشیریه و 

 فهم این مسأله توجیه کرد.
نیکلسون در تمام شرح خود سعی کرده موالنا را با موالنا شرح کند. ارجاعات بسیار  

 مافیه گواه این ادعا است؛ بنابراین، در تفسیر ابیات کمتري و دیوان شم  و فیهاو به مثنو
به نظر این شاارح و آن شاارح اساتناد کرده و چند شارحی هم که مدنظر داشاته است در      
بسیاري موارد نظر آنان را رد کرده و یا اگر به نظر شارح با آنچه خود بدان رسیده منطبق 

 اش با متون دیگر است. ست. ارجاعات بسیار او ناشی از آشناییا بوده، نظر او را آورده
ربی باور داشته عنکتة دیگر دربارۀ نیکلسون آن است که او به تأثیرپییري موالنا از ابن

کلی ا بهعربی رهاي ابنهایی در باب آن دارد، اما تفسایر مثنوي با اندیشه اسات البته بحث 
ب نوي بر این مبنا و همچنین ارجاعات متعدد او به کتکند. تفساایر برخی ابیات مثنفی نمی

                                                            
1. Gibb, H. A. 
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توان متأثر از این مشارب فکري وي دانساات. همچنین نیکلسااون در شرح  ابن عربی را می
بسایاري از ابیات به تألیفات و مااالت مساتشرقانی چون ریتر، براون، گیب، ماسینیون و...   

اي که او بدان بان او و همچنین جامعهتواند متأثر از ملیت و زداده است؛ این هم میارجاع 
 است، باشد.  تعلق داشته

سازي و بایگاني متني در شرح هاي جاهاي خالي، متعیّن. بررسدي مؤلفه 4-2
 ابیات

اننده ها، مطالعات قبلی خواي، عااید و اندیشهزمینهبنابر تعریف آیزر جاهاي خالی با دانش
نگی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و ... خواننده هاي فرهاي از مؤلفهطوکلی مجموعهو به
ر نوعی اظهارنظاي سکوت کند، این هم خود بهشود. حال اگر خواننده در باب مسألهمیپر

خالی اساات. هر یک از شااارحان مورد بررساای در برخی جاها سااکوت  و پر کردن جاي
ین پژوهش بررساای بیتی که در ا 288اند. برخی بیشااتر و برخی کمتر؛ خوارزمی در کرده

است. وقتی  بیت اظهارنظر نکرده 31است؛ یعنی دربارۀ  کرده بیت را شرح 664شده، تنها 
. ها ابیات پایانی یک داسااتان اساات کنیم، تعداد زیادي از آنمی به این ابیات مغفول نگاه

 هباشااد که شااارح نه از ساار اقبال و عالقة شااخصاای که ب تواند نشااانگر این این مسااأله می
کرده و بنابراین، انگیزۀ کافی براي شرح همة خواسات و تااضااي دیگري اقدام به شارح    

نشااده، حاوي مسااائل فلساافی و حکمی اساات. همچنین برخی ابیات شاارح  ابیات نداشااته
ح و اي به شاارخوبی نساابت بدان اشااراف نداشااته و یا عالقههسااتند که شاااید خوارزمی به
ه این نیز با این مسأله که خوارزمی اساساً عارف است و است ک توضیح این مسائل نداشته

 فیلسوف نیست، قابل توجیه است. 
برعک  آنجا که بحث از آداب تصاااوف به میان آمده اسااات، خوارزمی بحث را به  
درازا کشااایااده و معناااي موردنظر خود را کااه همااان لزوم پیروي از مرشااااد در طریق  

 288است. الهوري هم تنها نیمی از این  سایروسالوک و... اسات از بیت اساتخراج کرده    
 است.  بیت را شرح کرده و باقی را مسکوت گیاشته

اي او را عنوان کرد، چون زمینهتوان دانشهاي سااکوت الهوري، میدر مورد جایگاه
است. همچنین  اند، شرح نکردهبسیاري از ابیاتی را که حاوي بینامتنیت با متون دیگر بوده

ت. در اساا کنند در موارد متعددي مغفول گیاشااتهبه آیه و حدیثی اشاااره میابیاتی را که 
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مورد نیم دیگر ابیات هم توضاایحات او اغلب بساایار کوتاه و در حد دو سااه خط اساات.  
اسااسااً الهوري نه مخاطب خاصی داشته است که بخواهد طبق سلیاة او نکات خاصی را   

رساای به متون زیادي برخوردار بوده اساات که اي باال یا دسااتبیان کند و نه از دانش زمینه
دستش براي شرح ابیات پر باشد. الهوري بیشتر با تکیه بر فهم خود و با کمک گرفتن از 
خود مثنوي )تا جایی که نسبت به آن شناخت و اشراف داشته( و با تکیه بر اطالعاتش در 

سااتش خالی بوده، زمینة آیات قرآن و احادیث، سااعی در شاارح ابیات کرده و آنجا که د
تواند خصوصیت فردي ساوي این ساکوت می  اسات. پ  یک  متواضاعانه ساکوت کرده  

 تواضع شارح باشد واهلل اعلم. 
بیت تنها  288بینیم از میان محمد نعیم که بیشترین سکوت را ما در این شروح از او می

نظر . بهه استاسات. او دربارۀ بیشتر ابیات مهم سکوت اختیارکرد  بیت را شارح کرده  28
 اساات، چون حتی ابیاتی را که رسااد که  انگیزۀ یا اطالعات کافی براي شاارح نداشااتهمی

نجا که اطالع مایه، موجز و اغلب توضایح واضحات است. از آ شارح کرده هم بسایار کم  
ا درساااتی این مساااأله را تبیین کنیم، ام توانیم بهدقیای از زندگی محمد نعیم نداریم، نمی

 دان. رسد  محمد نعیم، نه ادیب بوده است و نه مثنويینظر مبه
هاي اسااات. بیشاااتر این جایگاه  بیت را شااارح نکرده 288بیت از این  669مالهاادي  

ساکوت مربوط اسات به ابیاتی که در طریق و آداب سایروسالوک، تزکیة نف  و مسائل     
ک  است. برع مربوط به تصاوف است یا مربوط به ماولة عشق که هیچ به آن وارد نشده 

مفصاال  کند، خوب وها تفساایر فلساافی و حکمی ارائه به ابیاتی که توانسااته اساات از آن
ي  کند مالهاداي اساات که انسااان فکر میگونهاساات و این توجه و عدم توجه به پرداخته

ابی است نه به عنوان کت عنوان یک متن درسی براي شاگردان خود شرح کردهمثنوي را به
 مثنوي. براي فهم 

است.  بیت را شارح کرده و باقی را مساکوت گیاشته   288بیت از  78گولپینارلی تنها 
نکرده است؛ از جمله ابیاتی که به طریق تمثیل قابل  او هم بسایاري از ابیات مهم را شارح  

هاي کالمی و فلساافی. گولپینارلی آنجا اند و همچنین ابیات حاوي بحثدرک و دریافت
و آداب و رسااوم صااوفیه اساات، کالم را به اطناب کشااانده و آنجا که  که بحث از عااید

تواند ناشی از عدم تسلط وي بر هاي کالمی پیش آمده، سکوت کرده است. این میبحث
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ث مربوط اش با صوفیه به مباحهاي کالمی و فلسافی باشد. برعک  به سبب آشنایی بحث
 است.  به آنان خوب پرداخته

بیت را مسکوت  28اند؛ نیکلسون تنها بیشتر ابیات را شرح کردهنیکلساون و فروزانفر  
اساات که غالب این  بیت را شاارح نکرده 288بیت را از این  66رها کرده و فروزانفر تنها 

ها اند و احتماالً شارح، نیازي به شرح آنبرانگیز نبودهابیات هم ازجمله ابیات مهم یا بحث
 احساس نکرده است.

گیرد نظر آیزر بدین معن است که خلق معنا توسط خواننده صورت میسازي از متعین
و معنا چیزي پنهان در متن نیساات که خواننده آن را بیابد. این تکثر معنایی که ما در میان 

بینیم، گواه این مدعاست که معنا برساختة خواننده می« نی»این هفت شرح مثالً در معناي 
رح معناي مطابق با افق انتظارات خود را از متن اساات نه چیزي مشااخص در متن. هر شااا  

برگرفتاه و گااهی بااقطعیت و گاهی با عدم قطعیت آن را به عنوان معناي موردنظر موالنا    
((، خیاالتی که دام اولی اسااات را هر 8)جدول )  72اسااات. مثالً دربارۀ بیت  کردهبیاان  

اند که اولیاء الهی در آن اساات؛ برخی آن را دامی دانسااته  شااارح به شااکلی معنی کرده 
اناد: مثالً گولپینارلی کساااانی مانند اوحدالدین  آیناد و در توجیاه آن برآماده   گرفتاار می 

 داند که در دام زیبارویان گرفتار آمدهکرماانی و فخرالدین عراقی را از جمله اولیایی می 
هم  اند. برخیهاند یا ساابزواري و فروزانفر این دام را موانع ساالوک دانساات  و به خطا رفته

اند که اولیاءالهی براي صااید سااالکان پهن  مانند الهوري و خوارزمی آن را دامی دانسااته
شاااوند. این تفاوت در دریافت معنا، همان کنناد و نه دامی که خود در آن گرفتار می می

 کند.سازي است که آیزر به آن اشاره میفرآیند معناسازي یا متعین
کند. منظور یزر به ماولة بافت در تعیین معناي متن تأکید میدر بحث بایگانی متنی، آ

هور ها ظاسااات که یک اثر ادبی در میان آن از بافت در اینجا بیشاااتر مجموعه آثار ادبی
ر زمانی شود. مثلًا اگر مثنوي موالنا دکند و با افق برسااختة آن متون تعبیر و تفسایر می  می

ي باشند، احتمال اینکه از مثنوه عرفانی داشته خوانده شاود که متون غالب آن عصار صبغ  
 هايکه غلبة اندیشه-طور که ما در شرح خوارزمی است. همان هم فهم عرفانی شود، باال

وي کنیم یا اگر مثناین را به وضوح مشاهده می -عربی در آن زمان وجودداشتهعرفانی ابن
، ه با قرآن منطبق و فهم شاااودهاي علوم قرآنی قرار بگیرد، احتمال اینکدر قفساااة کتاب

بیشاتر اسات و یا اگر در قفساة کتب فلسافی قرار بگیرد از آن تفساایر فلسفی خواهد شد،     
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همان اتفاقی که در شاارح ساابزواري افتاده و بیشااتر ابیات بر پایة نظریات فلساافة اشااراق و 
هاي مختلف دچار ها و مکاناساات. این افق متنی در زمان فلساافة صاادرایی شاارح شااده  

 شود. دگرگونی می
بیت از مثنوي و معناهاي برساختة شارحان  9( با طور اجمالی به بررساای 8در جدول )

 بر این ابیات پرداخته شده است.

 بیت نمونه و معناهاي برساخته شارحان بر این ابیات 5. بررسي 3جدول 
 ب ت و شرح شاعر

 ندکند *** از جدایی ها شکایت می کبشنو از نی چون دکایت می
 نی را قلم وجود محمدی دانسته که واسطه ظهور سرّ مکتوم و رابطه تعل م جم ع علوم است. خوارزمی
 تر است زیرا مولوی از اهل سماع است.نی را نی نوازنده در نظرگرفتن با مذاق مولوی موافق الهوری

 نی را بی استعاره و مجاز، همان نی نوازنده درنظرگرفته نع م
 از نی، مطلق روح قدسی آدمی است مراد سبزواری

 یگولپ نارل
نی را انسان کامل درنظرگرفته که اراده خود را فدای اراده دق ساخته و در جستجوی عالم ازل و 

 ثبوت در هستی مطلق است.

 ن کلسون
نی را نی نوازنده درنظر گرفته و در ادامه گفته است نی ولی یا انسان کامل است و این انسان کامل 

 موالنا است. خود

 فروزانفر
نی را هم ن ساز نوازنده درنظرگرفته و گفته نی خود موالن است که از خود تهی شده و  در تصرف 

 معشوق است
 آن خ االتی که دام اول ا است *** عکس مهرویان بستان خداست

 این نمایشها باشد که اطفال طریقت را بدان پرورند. خوارزمی

 الهوری
کنند برای ص د دلها یا مقاصد بزرگ نه دامی که خود در آن است که اول ا الهی پهن میاین دام، دامی 

 گرفتارند

 نع م
این خ االت، عکس صور علم ه دق است و بردق است و الهام و ودی دل است برخالف خ االت 

 اهل نفس که سراسر باطل است.

 سبزواری
است. دام اول ا را  شود، دانستهمشاهده می خ االت را رقایق دقایق و صور معنی که در کشف صوری

 افتادن اول ا تفس رکرده است.دامبه

 یگولپ نارل
است. معتقد است که کسانی مانند اوددالدین کرمانی و  مهرویان بستان خدا را زیبارویان درنظرگرفته

 انداند، به خطارفتهفخرالدین عراقی که به زیبارویان دل بسته
 شود.صورت الهام در دل ولی منعکس مین را صفات جمالی دق دانسته است که بهرویامه ن کلسون
ه است که تعلق خاطر ب رویان را معانی غ بی از جنس واردات قلبی یا کشف ات و کرامات دانستهمه فروزانفر

 شود.آنان موجب توقف س ر اول اء الهی می
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 . 3ادامه جدول 
 ب ت و شرح شاعر

 امام *** در خ االتش چو سوفسطایین سوداییسوزیش ماز سبب

 خوارزمی
نماید و بی ه چ سببی معلوم، وصول به مطالب به دصول گاهی مسببات از اسباب تخلف می

 م پ وند. کسی که مستغرق خ ال یار باشد، دال او مشابه بود دال سوفسطائ ه را.

 الهوری
ه کثرت را در وددت متالشی م ب ند و از صوفی در مشاهده دق قت الحقایق چنان مستغرق است ک

 این رو مانند سوفسطایی برای دقایق اعتباری وجود قائل ن ست.
 است. ب ت را شرح نکرده نع م

 معنی سبب سوزی را این دانسته که باید سبب را از خدا دید، نه از ممکن الوجود. سبزواری

 گولپ نارلی
توان ای نمیک ه چ مسأله ای ن ست و دربارۀ ه چ مسألهسوفسطای ان معتقدند که عقل قادر به ادرا

 دکم قطعی صادرکرد.

 ن کلسون
کند که توالی معمول علت و ه است و بنابراین اراده او تع  ن میها و معلولخداوند خالق علت

 معلول دفظ شود یا نه.

 فروزانفر
. سه ایی عق ده اطباء را آوردهکرده، درباب معنی سودلغات سودایی و سوفسطایی را به تفک ک معنی

 است. کردهقسم سوفسطای ان را با ذکر عقایدشان ب ان
 این نه جبر این معنی جباری است *** ذکر جباری برای زاری است

 خوارزمی
این ناله و زاری و سلب اخت ار، به سبب مشاهده غلبه قدرت دق و مطالعه آثار کمال جباری  

 ن ست.اوست. موالنا به جبر معتقد 

 الهوری
 پندارند. بلکه مشاهده غلبه قدرت دق تعالیاین سلب اخت ار جبر جبریه ن ست که انسان را جماد می

 است و موجب عجز و تضرع و زاری سالک م شود.
 است. ب ت را شرح نکرده نع م

 است. ب ت را شرح نکرده سبزواری

 گولپ نارلی
و ناقصی را ترم م کردن است که آن هم برای اظهار این جبر ن ست. برعکس این شکسته را بستن 

 زاری پ ش خد است.

 ن کلسون
شود، کند و مجبور هم نمیموالنا درباب جبر معتقد است که مخلوق اعمال خود را خود ایجاد نمی

شود، در کنار اخت اری که مخلوق در آن دارد، خداوند ایجاد بلکه اعمالی را که از مخلوق صادر می
 کندمی

 فروزانفر
 تعالی است تا ما بندگاندر معنی جباری چن ن گفته است که این توج ه قدرت و نفوذ اراده باری

 عجز و ناتوانی خود را بب ن م و مغرور و خودب ن نباش م.
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 . 3ادامه جدول 
 ب ت و شرح شاعر

 وس لت سازدش *** زان وس لت بحر دوراندازدشهرچه صورت می 
 کند که هر ب گانه ای را در او مجال شنا نباشد.دریا اقتضای آن می غ رت این خوارزمی
 دارد.صورت بی معنی قاصر است و انسان را از مقصود بازمی الهوری

 نع م
اندازد تا نتواند به سوی او بشتابد. صورت که وس له رس دن به دریای عقل طالب را به مغالطه می

 شود.نمایاند که طالب گمراهیعقل است، را عقل در چشم طالب جوری م

 سبزواری
وس لت آمده است. زان وس لت را به وس له و به است که در آن بی نسخه متفاوتی دردست داشته

 است. قوت آن وس لت معنی کرده
 است. ب ت را شرح نکرده گولپ نارلی

 ن کلسون
حر د. به سبب آن تعلق و الفت بتک ه بر هرگونه وس لة رس دن به وصال او، تنها به فراق می انجام

 معنی که دق سبحانه است آن صورت را از  خود دور می اندازد.

 فروزانفر
انگ ز بر آن ادله و براه ن اعتماد کند و آنها را در شناخت دق و دق قت کافی اگر انسان وس له

 پندارد، همان وسایل، سبب دوری او از دق خواهدبود.

حان در باب معناي داستان پادشاه و کنیزک و . بررسي تفاوت نظر شار4-3
 پادشاه جهود از دفتر اول مثنوي

در داستان پادشاه و کنیزک، محمد نعیم داستان را تمثیلی دانسته به این صورت که پادشاه 
تمثیلی از روح، کنیزک تمثیل تن و زرگر تمثیل نف  انساان اسات. سبزواري هم داستان   

 یک را بر دیگري رجحانفرض را در نظر گرفته و هیچ را تمثیلی دانسااته اساات؛ او سااه  
نداده: در فرض اول عال، شاه است و نف ، کنیزک؛ صحت نف  به دست طبیب حایای 
نفوس به ریاضت دادن تن ممکن است. در فرض دوم شاه عال جزئی است و حکیم غیبی 
و  تعال کلی و کنیزک نف  جزئی و زرگر دنیا و در فرض سااوم شاااه عال نظري اساا  

حکیم غیبی روح الادس و معلم شدیدالاوي یا عال فعال و کنیزک عال عملی و زرگر، 
نف  و معالجات اطبا، ادلة جدلیه و خطابیات غیرنافعه. از نظر سبزواري این داستان تمثیل 
حال ماسات که در عالم غربت و نشاه طبیعت واقعیم. سبزواري در بحث دربارۀ داستان به  

اده و نظر حکما و عرفا را دربارۀ آن آورده اساات. نیکلسااون شباهت آیات قرآن ارجاع د
این داسااتان با حکایت شاااهزاده و عجوزۀ جادوگر کابلی در دفتر چهارم مثنوي را مطرح 
کرده اسات. او هم مانند نعیم و سبزواري داستان را تمثیلی دانسته است. از نظر او، پادشاه  

یل یوانی، زرگر؛ لیائی دنیوي و طبیب الهی تمثتمثیل روح یا عال جزئی، کنیزک؛ نف  ح
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عال کلی اساات. نیکلسااون معتاد اساات که مولوي این تمثیل را از ابن عربی وام گرفته و 
بنابراین در فهم خود از داسااتان بساایار به آثار ابن عربی ارجاع داده اساات. نیکلسااون این  

افتن کرده که داستان، صفا ی داساتان را شابیه داساتان سالمان و ابسال جامی دانسته و بیان   
عشق خواهد کاین »دهد. الهوري این داستان را مربوط به بیت روح از عشاق را شارح می  

دانساته و هیچ معناي تمثیلی خاصی براي  « ساخن بیرون بود*** آینه غماز نبود چون بود 
 آن در نظر نگرفته است.

ه دام مدعیان دروغین در داسااتان پادشاااه جهود، خوارزمی غرض داسااتان را نیفتادن ب
عنوان کرده و آن را از باب آداب ساالوک و رابطة مرشااد و مریدي فهم کرده اساات. او  
چنین گفته که قصة جهود از براي اشارت بر آن معنی بود که باید مرید پاي بر جاده طلب 
از سر احتیاط نهد و به هر ناشسته روي دست ارادت ندهد تا سخرۀ مردان رهش نسازند و 

ادي هالکش نیندازند. گولپینارلی قصااه را از جهت تاریخ مساایحیت بررسی کرده و در و
و عنوان  زیستهوزیر را شاخصایتی تاریخی به نام پول  دانسته که در قرن دوم میالدي می  

کرده کاه تردیادي نیسااات کاه موالناا عهاد جادید را به دقت خوانده اسااات. بنابراین،        
اساس داستانی که در عهد جدید آمده، فهم کرده گولپینارلی داساتان پادشااه جهود را بر  

االنبیا از این داستان را به روایت مثنوي نزدیک تر دانسته و اسات. فروزانفر روایت قصص 
هدف اصاالی داسااتان را انتااد از تعصاابات میهبی دانسااته که مردم جاهل بدان گرفتارند. 

بی به هاي صلیا هنوز جنگفروزانفردر توضیح این مطلب بیان کرده که در روزگار موالن
بود، فِرَق اسالمی هم با یکدیگر جدال داشتند. در چنین محیطی موالنا با این پایان نرسیده 

 کند.روش از متعصبان دینی انتااد می

 گیريبندي و نتیجهجمع
ک توان گفت شارحان مختلف مثنوي هر یهاي حاصل از بخش پیشین میبا توجه به یافته
شده است؛ یعنی براساس هاي افق انتظارات که در چارچوب نظري آورده براسااس مؤلفه 

مکانی، ملیت و زبان، نظر شارحان دیگر مثنوي، آشنایی  -مشارب فکري، موقعیت زمانی 
رو بهرو شان با مثنوياند و خصوصیات فردياي که بدان تعلق داشتهبا متون دیگر، جامعه

ت. ها بوده اساند، متأثر  از این مؤلفهیی که برساختهها و معناهاهاي آناند و برداشتشاده 
اند، کرده و از آن برداشاات صاارفاً عرفانی داشااته عربی شاارحبرخی مثنوي را با آراي ابن
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عی اند، برخی هم سبرخی در فهم مثنوي متأثر از آراي فلسفی مالصدرا و سهروردي بوده
 ند. ادر فهم مثنوي با مثنوي و آثار خود موالنا داشته

ها داشااته، خود بیانگر تأکیداتی که هر شااارح در بیان مضاامون اصاالی این داسااتان   
هاي خاص آن شااارح اساات. مثالً تأکید خوارزمی بر فهم داسااتان براساااس رابطة ویژگی

میان مرشد و مرید و تأکید او بر شرح ابیاتی که متضمن مضامین مربوط به طریق و آداب 
از آن است که او خود از مشایخ سلسلة کبرویه بوده و این  اند، متأثر سایر و سالوک بوده  

شارح را به خواهش مریدانش و براي آنان نوشاته اسات. یا مثالً تأکید ساابزواري بر شرح    
، متأثر  از آن اساات که وي مثنوي را تفساایر  ابیاتی که در آن اشاااره به آیات قرآن شااده 

و، تفساایر قرآن بوده اساات؛ پ   دانسااته و هدفش از شاارح آن طبق گفته خود ا قرآن می
خود  ها و با تأثیرپییري از مشرب فکري فلسفیها را با تأکید بر مضامین قرآنی آنداستان
 است.  فهم کرده

هاي هر نظري( با ویژگیهاي چارچوبهاي هر شارح )منطبق بر مؤلفهبا تطبیق ویژگی
رسااایدیم، به این نتیجه  بیت برگزیده از دفتر اول بدان 288شااارح که در نتیجة بررسااای  

رساایدیم که معنایی که هر شااارح دربارۀ ابیات مثنوي برساااخته اساات به شاادت متأثر  از  
است؛ مثالً موقعیت زمانی و مکانی گولپینارلی، وي را به  هاي افق انتظارات وي بودهمؤلفه

 زبانان پیش برده و سابب شده است که در سامت توضایح ابیات به زبان سااده براي ترک   
اي که ها اختصاص دهد یا جامعهتوضیح ابیات، بخش قابل توجهی را به بیان منشأ داستان

او بدان تعلق داشته )جامعه دانشگاهیان/ فرقة مولویه( وي را بر آن داشته است که به ابیات 
مربوط باه آداب صاااوفیان توجه بیشاااتري نشاااان دهد و با توجه به منابعی که در جامعة   

ه در مورد اي کس داشته است به بررسی محااانه ابیات بپردازد؛ مسألهدانشگاهی در دستر
 کند. فروزانفر و نیکلسون هم صدق می

 هاي ابن عربی بودهاي که متأثر  از اندیشهخوارزمی متأثر  از مشارب عرفانی و جامعه 
ي وبه تفسیر مثنوي دست زده است و فروزانفر با این مشرب فکري که مثنوي را باید با مثن

فهمید در درجة اول به آثار موالنا و خود مثنوي رجوع کرده اسااات و اگر هم آثار دیگر 
شااارحان را مورد بررساای قرارداده، بیشااتر با دیدگاهی انتاادي بوده اساات تا تأثیرپییري  

 صرف. 
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رسد که نه ادیب محمدنعیم که البته اطالع زیادي از وي در دسات نداریم، به نظر می 
شناس و نه حتی به متون ادبی، فلسفی، عرفانی و... زیادي دسترسی داشته يبوده و نه مثنو

 مایه است. است؛ زیرا شرح او به لحاظ کمّی و کیفی، بسیار کم
ري ها عالقه داشته و بر مشرب فکاي که بدانسبزواري مثنوي را متأثر  از آراي فالسفه

مضاااامین عرفانی و یا عاشااااانه  ها بوده، فهم کرده اسااات و بسااایاري از ابیاتی را که  آن
 است.  اند،  بررسی نکردهداشته

ي زده و تا حدودي هم مثنونیکلسون به یک بررسی کامالً محااانه و دانشگاهی دست
عربی فهمیده اساات. او بیشااتر به شااروح شارحان ترک هاي عرفانی ابنرا متأثر از اندیشاه 

ده اسااات، اما او هم مانند فروزانفر در رجوع کرده و در بسااایاري موارد از آنان متأثر  بو
درجة اول ساعی در فهم مثنوي با خود مثنوي داشته، سپ  به آثار مستشرقان و متون ادبی  

 کرده است. و عرفانی و شروح دیگر تکیه
هاي خاص فردي و اجتماعی زمان و طبق آراي آیزر هر شاااارح باا توجاه باه ویژگی   

ده و جاهاي خالی را پر نکرده است و براساس ز باز مکان خود از شارح برخی ابیات سار  
افت و ب مشاارب فکري و افق انتظارات خود، معنایی خاص خود را براي مثنوي برساااخته 
 ادبی و موقعیتی زمانه او بر معنایی که او از مثنوي برگرفته، تأثیر گیار بوده است. 

چوب نظري هاي چارشاااده در این پژوهش و همچنین مؤلفههاي انجام طبق بررسااای
ی نامه گفته است در فهم مثنوي، هرکسرسد که همانطور که موالنا در نینظر میتحایق به

از ظنّ خود یار موالنا شااده و باتوجه به افق انتظارات خود با مثنوي مواجه شااده و آن را  
 است. کردهشرح
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