
  …هاي سبکی مثنوی نگاهي به محتويات و ويژگي  ٦٥

  يمثنو يسبک يها يژگيات و ويمحتو ي بهنگاه
  يدهلو يجمال» مهر و ماه«

 جاًيتدر يکيو رمانت يروش عشق  يي بهراس يک مثنويات فارس و تاجيخ ادبيدر تار
 يقلمروکه  ده استيگرد يباعث ظهور آثار فراوانشده و ل يتبد يرومنديمکتب ن  به
امير  يخياز نظر تار. باشد ينم يها خال دهين پديزبان هندوستان از ا يات فارسيادب

 هابعد و ن شروع کردين سرزميدر ارا  ين مثنوين بار نگارش چنينخستخسرو دهلوی 
زبان هندوستان  يات فارسيمعروف در ادب يها ين مثنويااز  يکي. دا نموديگسترش پ

 يف مثنويتألاز پيش دوصد سال  يقول که به باشد يمي دهلو يجمال »مهر و ماه« مثنوی
 ييسرا يک دورة سکوت مثنويقلم آمده،   ي بهر خسرو دهلويام »و خضرخان يولراند«

بعد از  »مهر و ماه«مثنوی گر، ير ديتعب  به .ان برداشتياز م ين حوزة ادبيعاشقانه را در ا
که  شود يشناخته م ين حوزة ادبيدر ا ين مثنوياول »و خضرخان يدولران«مثنوي 

ن يالد د حسامين مطلب را سيا. سروده شده است يکيتناو رم يعشق يها يوة مثنويش  هب
  :دهد يح مين گونه توضيده است، اياهتمام ورز ين مثنويدر نشر اي که راشد
 و خضر يدولران« ير خسرو مثنويام) ه ٧١٥در (ست سال قبل از آن يدو”

 گريد يچ مثنويوجود هاز  ست سالين دويدر عرض مدت ا. را سرود» خان
ن يدر ا ياگر مثنو. ميدست ندار  ي بهسروده شده باشد، اطّالع در شبه قارهکه 

. ده استيما نرس به خوش حوادث زمان شده و مدت سروده شد، دست
ر خسرو يدر شبه قاره پس از امکه  است يبيصن شاعر خوش ين، جماليبنابرا
  .١“رود يشمار م  به گو ين شاعر مثنوياول
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  ٦٦  قند پارسي

  

اتّفاق  يقمر يهجر ٩٠٥سال   ي بهف مثنويألتکه  توان روشن نمود ين اطّالع مياز ا
  .است يالديم ١٤٩٩سال  برابرکه  افتاده است
باشد  يت ميب ٣٥٦٢ يحاو »مهر و ماه« يمثنو ين راشديالد د حسامينشر س ياز رو

 يهرچند که مثنو. ختر مهر را فراگرفته استا و نقل داستان عشق شاهزاده ماه و شاهد
قلم آمده است، اما   به عاشقانه ييسرا يمثنو يها سنت  ادامهر موضوع عاشقانه و در يفراگ

اين  يجمالکه  گردد يآن معلوم م ياز ابتدا. باشد ينم يز خالين ياز رمز و راز عرفان
  :ز سروده استيدرخواست مردم تبر  هرا ب ينوثم

ــز   ــل تبريــ ــدي اهــ ــب    ز روي نخلبنــ ــته رط ــتي گش ــل دوس ــز ز نخ   ري
ــد ــق : بگفتنـ ــراغ عشـ ــازي اي، چـ   ز تـــو پروانــــة جـــان در گــــدازي    بـ

ــت   ــتياق اسـ ــاز از اشـ ــرا راه حجـ   ســزاوار تــو ايــن راه عــراق اســت      تـ
ــرده  ــين در پـ ــا  نشـ ــدة مـ ــاي ديـ   …کــه جــاي مــردم تنهاســت اينجــا   هـ

  به شهرت همچو مهر و مشـتري عـام    نـام » مهـر و مشـتري  «کتابي هسـت  
  کـــه او اســـتاد اســـتادان در کـــار     ز تصــنيف تــو بهــر فضــل عصّــار    

  ١بــه مهــر دل مــر او را مشــتري بــاش  بـاش » مهر و مشتري«و هم در فکر ت
روش   به را ين مثنويز ايدرخواست مردم تبر هب يجمالکه  داستيات هوين ابياز ا

 هنگام مسافرت دوم خود) ٧٨٤/١٣٨٢: م( يزيعصّار تبر» يمهر و مشتر« يمثنو
  :شده است ه اشارهاين نکت به يرزات يدر اب. قلم آورده است  به مقصد حج  به

ــد    در ايام که گشـت ايـن نامـه بنيـاد     ــاد آي ــادش چــو بني ــاد  کــه بني   آب
  دلــي رخــت کشــيده در طريــق بــي  به جان بودم ز دست غربت سـخت 
ــته   ــاز گش ــا دام و دد دمس ــي ب   …گهي با خار و خس همراز گشته  گه
ــداده خــويش را يــک لحظــه آرام  گهي در روم و گـاهي جانـب شـام      ن

  لمقــدسا گــه از مصــر و گــه بيــت  کـس  وادي روان تنهـا و بـي  به هر 
ــينه آ سرشــک ــوز س ــا دوان از س ــه    س ــاهي در مدين ــه، گ ــي در مکّ   گه

ــران خــاطر    ضعيف و ناتوان چون چشـم ايشـان    پريشــان چــو زلــف دلب
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ــا دود دل ماننـــد خامـــه   ــاي نامــه     دوان بـ ــان در ره انش ــدين س   ب
ــي   ــرم هم ــادر فک ــت از م   رفتـي از يـاد   ندي، يکي مـي يکي ما  زاد دو بي

  ١شدم در ورطـة خـون جگـر غـرق      به فکـر گـوهري از پـاي تـا فـرق     
قلم   به ان سفريدر جر يمثنو يشود، قسمت اساس يمعلوم م ين تذکّرات جمالياز ا

  :ماده تاريخ اتمام مثنوي چنين استآمده، در 
  ٢مرشـد ديـن  » مهر و مـاه «نگر در   چو تـاريخش بجـويي، اي خـدابين   

 ١٤٩٩ برابر باکه  دهد يرا نشان م هجری  ٩٠٥خ همان سال ين در حساب مادة تاريا
  .باشد يم

ات يخ ادبيرشان در تارينظکه  قرار دارد ييها يدر شمول مثنو »مهر و ماه« يمثنو
تنها در آن ظاهر  ين مثنويت اياولو. اند قلم آمده به روش عاشقانه به ار بوده،يبس
که  رشتة نظم درآورده است  به را يا ن داستان قصّهيا با نگارش يجمالکه  شود يم

 يات شفاهيهرچند در ادبکه  گفتن ممکن است. اند آن توجه کرده  به بان کمتريتاکنون اد
نظم   ي به، اما تاکنون آن را کساستن نام آشکار يبا هم يا ت افسانهين حوزه موجوديا
در که  شود يتنها در آن ظاهر م يجمال يو مثنو يافسانة مردم بين فرق. ورده بوديان

  .باشد يپسر خاورشاه م، و مهر يدختر هالل مغرب، افسانه ماه
رد يگ يدختر مهر را فرا م قصّة محبت شاهزادة بدخشان و شاه يخط سوژة مثنو

الت داستان يان تفصي، در جربودنا يدر شهر م ي؛پدر مهر بهرام نام داشته، مقر و
رسد و  يمشاهده م  به نيگر دل بستن طرفيهمد  به و نديدر خواب د يعنصر افسانو

. نديقهرمانان عاشق کمتر با هم ظاهراً برخورد نماکه  ن امر باعث شده استيا
اران جدا شدن او، جنگ با اژدها، يماه و از  يا غرق شدن کشتياندرون در يها حادثه

 را يتن مثنوداش يال و افسانويجنبة خکه  اند ر شدهين تصويتحمل بالها و مانند ا
  .رسانند يثبوت م به
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  ٦٨  قند پارسي

  

وجود  اامقلم آمده است،   به ساده و روان يهرچند با روش »مهر و ماه« يمثنو
هنرمندانه  يگر با سبکيد يشود و از سو يدر آن آشکار م يانات مرموز و نکات عرفانيب

از  يبرخ به توجه. رسانند يثبوت م بهرا ي در مثنو يادب يت و عنصرهايعينفوذ بد
شاه  بهرامکه  معلوم است. سازد ين امر را آشکار ميقت ايحق يمثنو ياسلوب يها يژگيو

 ير خود جماليتعب  به صفت شخص ظالم و  به پدر مهر هرچند پادشاه است، اما
احساس  ،شاه بهرام يفرد يها ر صفتيهنگام تصو يجمال. ر شده استيآزار تصو مردم

گونه  نيک نفر منصبدار متنفّر را ايصورت چهرة ن يقلم آورده، بد به زيش را نيتنفّر خو
  :کند ير ميتصو

  بعي آدمي خارط چو خاک از خشک  آزار جـاني مـردم   چو سنگ از سخت
  ١سـينه  کدورت در دل و وحشت به  ترش چون بخل و تلخاين چو کينه

خاک  ي بهطبع کشا از خل بودن او ريسنگ و خار و ذل به قهرمان را يجان سخت
چهرة او هم اثر کرده، ترشرو و   به قهرمان يباطن يها ن صفتيگاها ا .کند يمانند م

 ينيسان بخل و حسد و تلخا به چهرة قهرمان را يترش يجمال. ده استين گردانيتلخا
ع يت صنايافضل يزشت فرد يها دهين پديت ايموجود. کند ينه شباهت ميک  به او را

  .اند دهيبازتاب بخش يف را در مثنويه و توصيتشب يعيبد
شتر خاص سبک يب يتراش لفظ يشناس اتياصطالح ادب  به ايو  يباز هرچند سخن

ن يدر متن ا يعناصر آن الَّکَ يبعضکه  دهد ينشان م يباشد، اما مطالعة مثنو يم يهند
و از  يفارس » نون«افتادن را چون حرف  به تين بيمثالً، در ا. رسند يمشاهده م  به اثر

  :مانند کرده است »واو«  به را دنيخون غلت به اشک چشم
  ٢ز اشک چشم خود چون واو در خون  بــه پــاي دلبــران افتــاده چــون نــون

 ا دوتاشده دارد و شاعر حاليده يخم حرف نون شکل افتاده، قامتکه  معلوم است
شاعر  يتراش گر، لفظيد ياز سو. کند ين حرف مانند ميهم به دلبران افتاده را يپا  به

رسد و چون  يانجام م  به »نون«با حرف  »دلبران«کلمة که  دکن يدر آن هم ظاهر م اينجا
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ن يدر مصرع دوم ا. شود يرا بازگو م يپا افتادگ به در آخر کلمه آمده است، ظاهراً
ان آن يدر نوشت در م »واو«که  ر شده استيصورت کلمة خون تصو بهت يخصوص
مانند  »واو«همان  به خون افتادن خود را  به رد و شاعر از دست غم و غربتيگ يقرار م

ظهور  به شاعرانه يبايز يباز سخن ينوع اينجادر . ان کلمه قرار دارديدر مکه  کند يم
  .بخشد يرا بازتاب م يمثنو يهنر يها ت جنبهيتقوکه  ده استيرس

رسد، اما احساس  يظهور م به شتريمطالب ب يگر هرچند جنبة حکميدر پارچة د
ف سخن يتوص و ليه، استعاره، تمثيتشب يعيعناصر بد يشاعر با کاربندکه  گردد يم

  :ان کرده استيخود را شاعرانه و مؤثر ب
  برون شيرين، درونش تـرش، دل تنـگ    نبايــد بــود بــا يــاران چــو پالنـــگ     

  ز بيرون نرم و شيرين، انـدرون سـخت؟    !بخـت  چو خرما چنـد باشـي، اي جـوان   
ــادام دل  ــون بـ ــود چـ ــد بـ ــز نبايـ   بيــرون اســـتخوان و انـــدرون مغـــز  ز  نغـ

ــت     بــه دو از بهـــر دنيــا گشـــت دولـــت   ــرش ل ــت و آخ ــه در اول دو اس   ک
  ١کــه در اول عمــل هســت آخــرش دار  اگــر مــردي، مشـــو هرگــز عملـــدار   

 يليدرس اندرز گفتن شاعر خ اووه يانواع م به يآدم يها خصلتشباهت دادن 
پالنگ مانند   به دينبا يد آدميباکه  دينما يد مينخست شاعر تأک. رسد ينظر م  به جالب
ش تنگ  انهين است و اندرونش ترش و ميريظاهراً شکه  است يا وهيم ين نوعيا. باشد

 وه ظاهراًين ميمانند هم به دينباکه  ديگو يحت ميضمن نص ين رو، جمالياز ا. باشد يم
 يعنيگر، يه دويم  به بعداً اشارت. يتنگ باش و باطناً ترش و دل يکن يمردم مهربان  به

از نظر  ييباشد و تا جا ين بوده، داخلش سخت ميريبرونش نرم و شکه  کند يخرما م
بادام  به ديسخن خود را شاعر با تأک  ادامه. پالنگ مانند است  به تيصفات و مخصوص

در مناسبت با آدمان هم . باشد يظاهراً استخوان و باطناً مغز مکه  دهد يت مين تقويريش
ن يدن اي، چون پس از رنجييو بعد حرف خوب گو يود، اول برنجانن بيد چنينبا

  .تواند اثر کرده باشد يحالت نم
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  ٧٠  قند پارسي

  

رجوع نمودن شاعر  يپرمعن يتراش لفظ  به ن پارچه باز هميد در اينکتة جالب تأک
از » دولت«ا بدود، چون واژة يد انسان دنبال دولت دنينباکه  گردد يباز هم ذکر م. است

شکست خوردن و جراحت برداشتن ـ   دن و لتيدو يفعل امر ينعيدو  ـ بيدو ترک
. د، عاقبت گرفتار لت و شکست گردديا دويمال و دولت دن ياز پ يهرک. عبارت است

اول که  ده استيظهور رس  به »عملدار«صورت واژة  به يت بعديان در بين روش بيچن
که  افته استيهم در آن تجسم  يعمل دارد و جزء دومش دار و حکمت سخن جمال

ن مثل يفراتر از ا. يدار برس به تيو نها يو اجرا کن يري، اول عمل بگياگر عملدار شد
جلوة صنعت  يا گونه  ي بهاخالق انسان يت و عنصرهايح مخصوصيزدن شاعر در توض

ن سبک يتر ت مهميمخصوص  به بعدترکه  دهد يشاعرانه نشان م يشکل به ل رايتمث
  .بدل شده است يهند

ان گرفته ياصول خاص مؤلف جر به »مهر و ماه« يل در مثنويستفادة تمثوة ايش
. رسد يمشاهده م  به او يو اخالق يان افکار حکميشتر ضمن بين مطلب بياکه  است

دل اثر   به ن باشد،يرياد، با آن که شيز زين که هر چيا  به دين با تأکيريت زيمثالً، در ب
  :زند يل ماشکر مث به گذارد، يخوب نم

  ١ري، گـردد همـه زهـر   وزيادت گر خـ   آن که شيرين است در دهر گر ز شکر
أس و حرمان انسان هم ين که پس از حالت يد بر ايگر باشد، شاعر با تأکيت ديدر ب

رود و  يمکه  است ياهيحکم س  ي بهديناامکه  دينما يد ميد، تأکيآ يد و آرزو ميام ينوع
  :خواهد کرد يتجلّ يپس از آن صبح روشن

ــدي ــپيدي   هســت بعــد از نااميــدي   امي ــد س   ٢ســياهي چــون رود، آي
 يجمال يد اخالقير هم از زمرة مسائل مبرم ديفلسفة صبر و تحمل و شتاب و تأخ

صبر  يدة جماليعق به .او بازتاب شاعرانه دارد يدر مثنوکه  شود يمحسوب م يدهلو
هم در  نجااي. ديآ يشمار م به و تحمل واسطة مهم کماالت و شهرت مردان روزگار

وان يخصلت د يشتابکارکه  کند يم يو آدم يد به اشارت ين فلسفه نوعيشرح ا

                                                   
  .۵۶مثنوی مهر و ماه، ص   .١
  .۹۳، ص همان  .٢



  …هاي سبکی مثنوی نگاهي به محتويات و ويژگي  ٧١

هم  اينجا. تحمل و صبر خود را مکرم گرداند  به شهيد هميبا ياست و برعکس آدم
نة هنر ييبازتاب حکمت جالب را در آکه  رسد يمشاهده م به هيتشب يل و هم نوعيتمث

  :دهد ينشان م يشاعر
ــرد را   ــل مـ ــرم تحمـ ــازد مکـ ــتابي  سـ ــه آدم   ش ــد، ن ــف آي ــار دي   ١ک

 ن چشميشدن اشک خون ندر صورت روا يگريه جالب ديگر تشبيدر مورد د
، دل يم  به ، اشک رايجام م  به چشم را اينجا يجمال. رسد ينظر م  به از جام يسان م  به
ن ياشباهت هنرمندانة . داند يپرخون مانند کرده، نرگس را استعارة چشم م يصراح  به را

 يسان م به وار شاعر ياشک خونبار از دل صراحکه  شود يم يير آن گونه رونمايتصو
  :چکد يرون ميب ون از رخسار نرگسگگل

ــي، کــ  ــام   ه دم ــاه را ن ــر آن م ــن مه   روان شد خون ز چشمش چون مي از جام  اي
  ٢مــة گلگــون ز نـــرگس کــرد بيـــرون     وار پرخـــون  دلـــي بـــودش صـــراحي  

قت يجو و مسافر راه حق خ حقيباز ش دست   به انگر دست گشادة قهرميد يجا
روزگار   به ر شاعرانة خودين تصوين حالت شاعر فراتر از ايدر ا. مانند شده است

باز دعا و عاشق قهرمان خود  چنار با دستان  به خ دعاگو رايزند و ش يمثل م يواقع
شاعرانه را  رين تصويجلوة هنرمردانة اکه  کند ين بوده مانند ميبلبل در آم به را

  .سازد يآشکار م
ــه   گشاده دسـت چـون شـيخ خـدابين     ــدر دعــا، بلبــل ب   ٣آمــين چنــار ان

با آن که که  ديجه رسين نتيا  به توان يم» مهر و ماه« ين چند نمونه از مثنويبا ذکر ا
 يو بازگو يانه است، اما تنها نقل خاليا افسانة عاميک قصّه ير يفراگ ين سرودة جماليا

 يو معان يعرفان يها ت دادن جنبهيبلکه در کنار تقو. باشد ينة همان افسانه نمانايب واقع
ن يسرشار از حکمت و اخالق، فلسفه و عرفان بوده، مجموع ا يدر اثر، مثنو يرمز

قلم آمده، تفکر  به شعر يهنر يعنصرها يموضوعات با سبک خاص شاعرانه و کاربند

                                                   
  .۱۱۴مثنوی مهر و ماه، ص   .١
  .۱۱۱، ص همان  .٢
  .۷۷، ص همان  .٣



  ٧٢  قند پارسي

  

در  يجمالکه  ن استيا. اند دهيکالم گردانت، حسن يعيشة شاعر را بارور از بدياند و 
ت دانشمند و فاضل و آگاه از فرهنگ يخود را نه تنها همچون شخص يمايس يمثنو
 شکار ينظر، معن قيعنوان شاعر هنرمند، موشکاف، دق  به نشان داده است، بلکه يمردم

  .جلوه آورده است  به

  منابع
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