
  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١٠٧

  هند ييسرا ير موالنا بر مثنويثأت

 يايدن يعارف و عاشق، آلودگ يمرد يو روم ين بلخيبن حس محمدبن  محمد الدين جالل
سخن عشق را  ،رت نشاندهيح ياهل ظلمت را در کو ،رنگ و بو را با نور عرفان زدوده

ت علّن است که يبر ا ين مقاله کوتاه سعيدر ا. که غلغله معرفت برخاست ودهسر يرطو
 يپس برا .رديقرار گ يمورد بررس يريرپذيثأن تيزان ايم شاعران هند از موالنا و يريرپذيتأث

  .شده است يبررس يراگيغم بياشعار ب ،گرانيبر آثار د يم نگاهينمونه بعد از ن
اساس  بافت جامعه بر و ن دارديين و آيم دياست که از ازمنة قد يهند کشور

و فلسفه،  يپر مغز معانهاي  شهيت از انديون سانسکرمت. حکمت و عرفان و ادب است
با  يمعنو يمثنودر هند  جهيدر نت. پر است يو معارف اله يل اجتماعيپند و اندرز، مسا

ر يرشته تحر  به کثرت  به آنو شروح  يمثنو خطّيهاي  نسخه .روبرو شد ياستقبال خوب
 يعني يام اصل مولوين هند پيمفکر. موجود هستند ها و موزهها  که در کتابخانه در آمدند

ت قبول يميبا صم ج بود،يان آنها رايز در مياز آن ن قبل را که» از اسارت نفس ييرها«
ن اثر يتوسط دانشوران و اهل ادب در مورد ا يشترين فراز، مشخصات بيدر ا. کردند
شود عالوه بر  مي ن ضمن نگاشتهينجا در ايا هرچهشده است و  يموالنا بررس يعرفان

 سخن گفتن و يافکار و رهر حال بدون مرو  به .بود نخواهد يگريد زيچ کرارت
  .دن امکان ندارديمقصود رس  به

 يفت را در کالم خود معريامبر و راه عبوديست که موالنا راه خدا، راه پين يشکّ
را بنا افگنده که عاطفه را تحت فشار  يموالنا طرح يقه شخصيه سلالبتّ. کرده است

  :ديجو مي ق ادبيبزرگ توف يحصول لطف از خدا ياو برا. دهد مي ونديدگار پيرآف  به آورده



  ١٠٨  قند پارسي

  ١ادب محروم شـد از لطـف رب   يب  ق ادبيــــم توفيياز خــــدا جــــو
ا و يع انبيروزمره مردم و وقا يها ر خود با داستاناشعارا در  يمات قرآنيموالنا تعل

خواهد  مي يو .داردد يتاک ه نفسيتزک بر ل مطرح کرده ويصورت تمث به اء اهللاياول
گر  ينجو و دل ن سالک فقرآشنا، سوختهيخدا داشته باشد ا  به را ن حالتيتر کينزد

اءاهللا، ياول يامبر، رهبريعظمت پ ت خدا،يوحداندر کالم معارف نشان خود ار، ي خلوت
. است قرار دادهبحث  مورد قتين طرييرا در آ ينيدرد فراق، لذت وصال و واجبات د

د يرس مي ييجا  به ديگرد مي مواجه ياله يها نعمت  اب د واافت مي اد خداي به هر وقت يو
را ها  رابطه انسان با پروردگار فاصله تيتقو ياو برا. ممکن نبود يرا درک و يگريکه د

د، يکه حافظ را دوام بخش يعشق. است قرار داده لهيکاهش داده و محبت و عشق را وس
هوش برد  زا را يرا بر فلک و موس يسيع که يشقع ،رقص درآورد به که کوه را يعشق

ب ذات و ينفس و ع يهوا يکه باعث دور يعشق ،معراج رساند هرا ب )ص(و رسول اکرم
  :٢»نخوت و ناموس ما يورا يا«: نخوت و ناموس است يدوا

  پـاک شـد   يبياو ز حرص و جمله ع  چـاک شـد   يهرکرا خامـه ز عشـق  
ــتيــبط يا  مـا  يعشق خود سودا يشاد باش ا ــه عل ــا يهــا ب جمل   ٣م

 يهاي ناله. سرود يآتشناک نم يشعرها يزبان ن به ي، مولوبود ينم ين عشقياگر چن
 يفارس. م محبت در چمن جهان پراگنده شديبرخاسته بود با وزش نس يمولو يکه از ن

. دنپرورا مي است که اهل دل را ييو هندوستان جا است زبان دل و زبان عشق و اخالق
همنوا و  ، با آنديگوش عارفان و سالکان رس به يمولوهاي  پرسوز نالهچون آهنگ 
نمونه  نيبارزتر. بودند يينگاران الگو يمثنو يبرا يعطار و نظام ،يمولو. همگام شدند

 .خمسه سرود ،يگنجو ينظامتأثير  است که تحت ير خسرو دهلويام ،يرگزاريثأن تيا
 ،آن ياصطالحات و معان به بردن يو پ يمتون عرفان تمشکالحل  يبرا ها بعضي
در  يو يالمعانةمرأ. دارد يشتريب شهرت يدهلو ين آنها جماليسرودند که ب ييها مثنوي

 ،در مورد اصطالحات ين اشعاريچن ن بار در هندياول ير است و براينظ ينوع خود ب
                                                   

 .۳، ص يمعنو يومثن  .١

 .۲، ص همان  .٢

 .۲همان، ص   .٣



  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١٠٩

ه يتوص هز بياست که در تبر» مهر و ماه« وي گريد يعرفان يمثنو .ه استسروده شد
  .داشت مي را دوست ياو سبک نظام. دوستان سردو

 يو وانيد. استميالدي از شاعران قرن هفدهم  يکيي آباد اجمل اهللا مدشاه مح
و » جگر خراش« ،»ناله عشاق« ،»عاشق و معشوق«  يها نام به ين مثنويچند يدارا
 يوي ها مثنوي يمامت. است يشکل مثنو به زيا نيمناقب اول .است »بوستان اجمل«

وه يش الًوکه اص ،ست از تملق امرا و روسا ا يخال وعشق و عرفان  يها جنبه يوحا
  :است يمخصوص مولو

ــالم خو  يچونکه خوش گفته است حضرت مولـو  ــويدر کـــ ــتن در مثنـــ   يشـــ
ــم با ــنظـ ــو يـ ــرد درد خـ ــ  ش رايد کـ ــبا يمرهمــ ــر ريــ ــد دل پــ   ش رايــ

ــ ــاق را   يمـ ــه عشـ ــر نالـ ــم سـ ــا  زنـ ــه تــ ــاق را بــ ــوزش آورم عشــ   ســ
ــالم و آ ــنم نــ ــاالن کــ ــاق را نــ ــ  فــ ــنم   يادي ــاالن ک ــوش ح ــوال خ   ١از اح

 يشان را مولويموالنا بودند که اهل ذوق اتأثير  تحت آنقدران يسرا ياز مثنو يبعض
 .بود زيب اورنگاز شاعران مشهور عهد  يکي يشوق يمل را يمنش. گفتند مي زمان
  :کند مي خطاب» زمانه يمولو«او را مراد در نامه منظوم خود  محمد

  بيــــت کــــالم را زيــــاز مثنو  بيـــر بـــي زمانـــه يمولـــو يا
ــرما ــيسـ ــتان حـــق بـ ــي  نيه راسـ ــتان رنگــ  يعن ــه دو داس   نيک
  ٢نقـل  ياز پ يخواهم دو سه روز  ده عقــليــد يســت بــرا يکحلــ

  غميب يت راپبهو
 زيفا ييگو الت پنجاب در قصبه پنهان بر منصب قانونياجدادش در ا. بود ياز قوم کهتر

خود را  يه و نقديشد و تمام سرما يا عاشق هندو بچه يند که بهوپت رايگو مي .بودند
شان و مرتاضان يدرو[ان يراگيب مرةترک لباس کرده در ز«باد دارد،  به در محبت آن پسر

افضل سرخوش بر اشعار  محمد ازدر همان حال . ٣هنوداند درآمد يکه از فقرا ]هندو

                                                   
 .۳۰۳ص  ،يو ادب فارس يآباد ، شاه محمد اجمل الهياختر مهد  .١

 .۲۵۸ب، ص يادب به عهد اورنگز ي، فارسينورالحسن انصار  .٢

 .۱۱۲االفکار، ص  جي، نتايپامووقدرت اهللا گ  .٣



  ١١٠  قند پارسي

ت و يبر شش هزار ب يمبن که وانياست صاحب د يشاعر يو .گرفت مي خود اصالح
در وي . نظم آورده است به شان هندو را هميدروهاي  در آن قصه است و ين مثنويچند

  .١چشم از جهان بست يقمر يهجر ۱۱۳۲سال 
ره را يم و طلب عشق و غيتصوف، عرفان، فنا، تسل يل اساسيمسا يموالنا در مثنو

 يز مبانيغم نيب. سروده است يوبث و سنن نيو احاد يات قرآنين و آيطبق شرع مب
  :ديسرا مي يمولو. سروده است يمانيرا با همان جذبه ا يعرفان

ــا  ــقان را ک ــود ر عاش ــا وج ــود ب   ه سـود يسـرما  بي عاشقان را هست  نب
  :ديگو مي غميب

ــخ  خـود نظـر کـن    يسـو  بـه  غميا بيب ــدي   کــن راالت دو کــون از دل ب
با همان است که يتقر نامه ساقي مناجات و ،غم عالوه بر حمديب يساختار مثنو

 دهياءاهللا و پاکبازان ديامبر و اوليخدا و پ  به گذاشته و همان عشق و عالقه انيموالنا بن
  :ديگو مي يمولو .وجود دارد يمولو يشود که در مثنو مي

ـ    ســـت راين ينمـــود يلـــذت هســـت  ش و پـس يمن چگونه هوش دارم پ
ـ چون نباشـد نـور    ـ ي   ســت راين يکــرده بـود عاشـق خـود     ش و پـس يارم پ

  :ديسرا مي بهوپت
  سـت  ن و آسمان موج سـراب يزم  سـت  جان، بزم خـراب  تو بي ياله
ــو ــ ييت ــ ي ــر اله   يک مطلــع انــوار شــاهيــ ييتــو  يک نســخة س

 .مينيب مي يرا دارد که ما در شعر مولو يميهمان مفاه موارد ياريشعر بهوپت در بس
که  يشورش: است يمعنو يالشعور مثنو در تحتنباشد،  ماً آن مفهوميمستق هم اگر

  :کند که تمام وجودش ناله باشد مي ش آرزويغم برايب ،نديب مي ينهاي  موالنا در ناله
ــ ــدا دل ــورش يخداون ــانگ ده ش ـ ده همچون از نالـه لـب ر   يدل  زي   زي

جرعه  يتمنا داند و در مي ياست که هر دو جهان را جلوة مستانه و يبهوپت عارف
  :عا استد  به حق نوش دست

ــب   مانـه عشـق  يپ مـي  لبالب کن ز  خمخانــه عشــق يســاق يا اي
  مانـــه اويدل و جـــان جرعـــه پ  دو عـــالم جلـــوه مســـتانه او  

                                                   
 .۵۸، ص الشعراة، تذکريموالنا محمد عبدالغن  .١



  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١١١

الت يتها و تمثياز داستانها و حکا يو استنساخ معان يبافت مثنو ،يعالوه بر محتو
  . است يمعنو يمثنو يبر مبناز ين

س يدرس و تدر يبرا ،جهان است يها تمدن نيتر يميقد از که هندوستانن تمد در
ن روش يجه هميتنترا نت پنج .ز رواج داشتين ييسرا داستان ،ديمات ويعالوه بر تعل

مان هند بهره يحک يريگ جهيو نت ييگو تين گونه حکاياز ا يرانيدانشوران ا. بود يسيتدر
که در  يوقت غميب. بوده است ين سبکيچناز  انگر استقبالينما يعطار و مولو يمثنو. بردند
ل يدر آخر داستان عصاره مسا يمعنو يمانند مثنو پردازد، يم ييگو هقصّ  به خود يمثنو
د ير خود پرسياز پ يديد که مريگو يم يطور مثال در داستان  به .کند يمرا مطرح  يعرفان
ر يپ. د مات و مبهوت گشتيمر .است اي هدر پاسخ گفت که گرب يو ست؟ير شما کيکه پ

سوراخ موش  کينزد ،يموششکار  يبرا اي هدم گربيد يروز. نگران نباش که جواب داد
احساس کردم که  همان لحظه. معطوف کرده است ه خود را بر شکارتوج تمام و نشسته

  .١الزم است يکدليو  ييکسوين و اعتماد و يقي ،هدف  به دنيرس يبرا
عابد  فالن  به وگفت که بر يموس  به خدا يروز که کند يان ميبگر يدر داستان د يو

م و يم و کريداند که من رح يا نميکند آ مي چرا از گناه توبه يو و بگو که عبادت نکند
  :٢غفور هستم

  کنـد  مـي  انيزبن نفس سرکش را  کنـد  يهر عبادت را که او خود مـ 
  فـــورنت دارد ياو چـــرا از معصـــ  مم من غفـور يمم من کريحمن ر

ـ توبه از خود با ـ ي ــاه مــي را برخــاکاو چــ  هاز گنـا  يدش ن ــد جب   مال
است  يبندگ کار من و ام بگو که من بنده يدرگاه عال به عابد گفت تو از طرف من

 يو مهر او راض من بر قهر .کند آن هم خوب اگر او قبول کند آن هم خوب و اگر رد
که  اي هبند که آمد يوح. ان کرديهرچه گذشته بود ب تيدر درگاه احد يموس. هستم
 هرچهپروردگار است، بگو  يبر رضا يباشد و راض کساني من غضبش مهر و يبرا

  :خواهد بکند مي دلش
                                                   

 ،نو دهليجمهوري اسالمي ايران، بيراگي، نسخه خطي مرکز نور ميکروفيلم خانه فرهنگ  مثنوي بيغم  .١
 .۱۰هند، ورق 

 .۱۰۹، ورق يراگيغم بيب يمثنو  .٢



  ١١٢  قند پارسي

ــز  ريـ کفر گ ير و خواهيمان گيا يخواه ــا نف ي ــه آنج ــد هم ــم باش ــر و ب   ري
ــوش ن ــود  ين ــان ب ــرا آس ــر ک ــم ه   حــل هــر مشــکل بــر او آســان بــود   ش

از  يکيغم يب .دارد ياميبا چهل داستان است و هر داستان پيتقر يدارا ين مثنويا
  :کند ميآغاز  تين بيبا ارا  خود يها مثنوي

ـ هـا حکا  دنيپدل ت   کنـد  مـي  تيباران روا چشم خون  کنـد  مـي  تي
ــاده  ــدا افت ــا زاصــل خــود ج ــابيداد ب  ام ت ــمل داده  يت ــو بس   ١ام چ

 دراستفاده و  ية قرآنياز آ ،ن که هندو مسلک بوديموارد با وجود ا يدر برخبيغم 
  :است کار برده  به را موالنا اسلوب يابيمضمون 

ـ امر قرآن فهم کـن ا  ــل شــ   ن مسـوده ي   ههــهالــک اال وج يک
ا، صبر، ياست مانند مذمت دن يو معنو يز همان مطالب عرفانين يموضوعات اخالق

 ياثر گفتارها نيا در يو .رهيو غ يخودساز به دي، تاکيانت، خودفراموشي، خکشي نفس
  :کرده است ياخذ معان و ت را جا دادههر ملّ يدلنواز عرفا

ــ ــمس تبريپـ ــي يزيـــش شـ   يشــک بــي يگفــت ذات پــاک حقــ  يکـ
ــالم خو  ــک در ک ــت نان ــتنيگف   د تـن يـ چون کنـد پـرواز جـان از ق     ش

ــايگفــت در گ ــه ت ــد ب   ويست در آن مرد گيگر نيچون تو د  ويارجــن باش
 نفوذ ،شود مي دهيعالوه بر سبک موالنا د يراگيغم بيکه در کالم ب يزيچ نيمهمتر

  :نديب مي را در ذات انسان ياو جلوه اله. ن هندو استيد اتيو نظر افکار
ـ   به دارمها  جلوه  من که باشم ذات پاک کردگـار    شـمار  يعـالم ب

ها  مسلکو ها  دگان ارتباط داشت و از بند فرقهيدگار و آفريغم مرد آزاد بود و فقط با آفريب
  :کرد مي ز احتراميجانوران را ن يحت يو .ش محترم بودنديهمه برا ،بود آزاد ها و گروه

ــو   ش خـوب دار يجـا  به قدر هرکس را ــا ش ــار  يت ــر کردگ ــرم ز س   مح

  يغالب دهلو
 .هم در سبک خاص خود سروده است يخوب يها مثنوي يشاعر معروف غزل است ول

  :است يو خواندن يدنيکوتاه غالب د يها مثنوياز  يکينفوذ افکار موالنا در 
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  سرايي هند تأثير موالنا بر مثنوي  ١١٣

ـ م کز خـود حکا يمن ن   کـــنم مـــي تيـــروا ياز دم مـــرد  کـنم  مـي  تي
  اد آورميــفر بــه يه را چــون نــمــخا  کـــز اســـتاد آورم  يضـــياز دم ف

ــوا  ــر ن ــ  يب ــر دل نه ــق گ   يهـ تز خود بـودن   يدت چون نيبا  يراز ح
  در دل درد عشـق  و زيـ لب تـرنم خ   د کـه باشـد مـرد عشـق    يمرد ره با

  ١بـر دهـد   يبلکه شـ  يشود نخل ين  نـوا را سـر دهـد    يآن که چون در ن

  ياقبال الهور محمد
شود تا آشکار  مي از عالمه اقبال نقل طور نمونه به تين مقاله کوتاه فقط چند بيدر ا

در با افکار قبود و او چ يروم يمولو ،ن شاعر تجدد گراين اياز معلم يکيگردد که 
  :موالنا هماهنگ بود

  ريـ را ام يکاروان عشـق و مسـت    ريمرشـد روشـن ضـم    يمر رويپ
ــاب   ــاه و آفت ــر ز م ــزلش برت   مه را از کهکشان سازد طنابيخ  من

ــرآن در م ــور ق ــن ــي ــهييجــام جــم شــرمنده از آ  اش نهيان س   اش ن
ــاز شــور  زاد نــواز پــاک  يآن نــ ينــ از   در نهــاد مــن فتــاد يب

  ٢دار شـد يـ خاور از خواب گران ب  ها محـرم اسـرار شـد    گفت جان
. است يمانند مولو يريگ جهيو نت ييگو تيز سبک حکاين »ياسرار خود« يدر مثنو

 يول. امکان ندارد يفارس ييسرا يک مثنويبارهاي  نکته يتمامذکر  کوتاه ن مقالهيدر ا
 را يگنجو يو نظام يمولو ،يفردوسما  اگر خواهد بود يو ناسپاس يحق ناشناس

 اي هن دو آتشيفرهنگ هندوستان چن يالبته رنگ و بو. ميعنوان راهبر قبول نکن  به
  .دارد يشتريدرست کرده که خمار ب
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