کاري ارجمند اما نه براي هميشه

*

رضا روحاني

کتاب شريف مثنوي که به وصف »معنوي« همراه گشته ،در واقع عمق معنويت خود را از قرآن کريم
کسب کرده و اين نکتهاي است که هم از متن آن کتـاب برمـيآيـد و هـم گوينـده آن بـه تکـرار بـدان
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اذعان دارد .در مقدمه منثور دفتر اول از قول جناب موالنا ميخوانيم که کتاب خود را »کشـاف القـرآن«
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مينامد.
در مثنوي شريف ،استفاده ،استشهاد و استمداد از مضامين و داستانهاي قرآني چنان وسيع و پربسامد
و متنوع است که فهم اکثر مطاوي مثنوي جز با شناخت مفاهيم قرآني يا ممکن نيسـت و يـا در صـورت
امکان ،همه جانبه و کامل نميتواند باشد .البته در مقابل ،شناخت برخي حقايق باطني و معنوي قرآن نيز
با کتاب مولوي ممکنتر به نظر ميرسد.
پرداختن به قرآن و معاني آن تا به اندازهاي است که بـه تعبيـر اسـتاد زريـنکـوب» :مثنـوي گهگـاه
همچون تفسيري لطيف و دقيق از تمام قرآن کريم محسوب ميشود ...بدين گونـه اشـتمال بـر معـاني و
لطايف قرآني در مثنوي تا حدي است که از اين کتاب نوعي تفسير صوفيانه ،موافق با مـذاق اهـل سـنت
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ميسازد«.
علت اين اعتبار بسيار براي قرآن و اعتناي بيشتر از ساير شاعران ،حتـي شـاعران عـارف نيـز متعـدد
است .غير از سوابق شغلي و خانوادگي او که بيشتر وعظ و افتاء بـوده ،داليـل و انگيـزههـاي شخصـي و
معرفتي ديگري نيز باعث ميشده است که او کتاب خود را کامالً صبغهاي الهي و قرآني بدهد و سيرت و
صورت مثنوي را با سيرت و صورت کالم و پيام حق بيارايد و بياگند.
باري ،در اين مقال قصد معرفي و بررسي اجمالي اثري را داريم که به تازگي و به نام قرآن و مثنـوي
به بازار دانش عرضه شده است .کتاب حاضر تدوين آقايان بهاءالدين خرمشاهي و سيامک مختاري اسـت
که در نشر قطره ) (1383منتشر شده و عنوان فرعي آن »فرهنگواره تأثير آيات قرآن در ادبيـات مثنـوي«
است.
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اين کتاب در  728صفحه ارائه شده که  9صفحة اول آن پيشگفتار ،و حدود  100صفحة آخر آن نيـز
شامل فهرست آيات و ابيات مندرج در کتاب است.
در پيشگفتار کتاب که به قلم جناب خرمشاهي است ،بحثي کوتاه ) 5صفحه( در انـواع ربـط و پيونـد
قرآن و مثنوي آمده و بيان شده که »سبک و ساختار تو در تو و خوشه ـ خوشه ،و گسسته نماي ظاهري
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)و پيوسته باطني( مثنوي هم متأثر از شيوه و شکل و زبان و بيان و سبک و سياق قرآن است«.
ايشان يکي از وجوه ربط و پيوند اين دو کتاب را نفوذ الفاظ و معاني آيات و عبـارات قرآنـي در ابيـات
مثنوي ميداند که از ديدگاه ايشان به  5شکل :تضمين ،برگرفتن ،اقتباس ،الهام گـرفتن و اشـاره داشـتن
قابل حصر است .البته در متن کتاب همة اثرپذيريها تحت يکي از سه عنوان اقتباس ،الهـام و اشـاره ) و
به ندرت »برگرفته«( آمده است.
دربارة شيوه کار و تدوين کتاب نيز ميخوانيم که »ساختار اين کتاب مرجع ،چنين است که ابتدا ابيات
مثنوي که ربط و پيوندي يعني اثرپذيري از آيات و عبارات قرآني دارند ،بـا حـروف سـياه ،درج شـده و در
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ذيل آن شماره دفتر و شماره بيت آمده است«.
بعد از ذکر بيت از مثنوي ،آيه اصلي مورد اشاره يا اقتباس و يا الهام ذکر شده و نشـاني آيـات مشـابه
آمده و ترجمه آيه نيز از ترجمه جناب خرمشاهي نقل شده است .شرح و توضيحي نيـز نيامـده »مگـر بـه
ندرت و در جايي که کمال ضرورت را داشته است که به خواننده  /مراجعهکننده در موارد ديرياب ،که ربط
و رابطه آشکار نيست ،ياري داده شود« 6 .کل کتاب از ابتدا تا انتها به همين شيوه تدوين شده است.
در اينجا در دو بخش ،به مزايا و معايب کار که به نظر نگارنده اين سطور آمده اشاره ميشود:
الف .مزايا
 .1اين کتاب به علت پرداخت ويژه به آيات مثنوي در حجمي شايسته و بـا چـاپي زيبنـده و بـيغلـط و
چشمنواز ،قابل توجه و ارزشمند است.
 .2کتاب حاضر با ترجمه آيات مورد اشاره در مثنوي ،بر همگاني شدن استفاده از آن افزوده است .امـري
که در برخي کتابهاي مشابه ،مثل آيات مثنوي مغفول مانده بود.
 .3با اهتمام و تالش مبارک تدوينکنندگان محترم ،برخي از ابيات مثنوي که بيشتر ربط و پيوندشان بـا
مثنوي بازيابي و ذکر نشده بود ،يا حداقل در آثار پراکنده و مختلف ذکر شده بـود ،در يـک مجموعـه
فراهم آمده است.
ب .کاستيها و اشتباهات
با همة تالشي که تدوينکنندگان محترم کتاب به انجام رساندهاند ،بـراي مراجعـهکننـده يـا خواننـده
آشنا به مثنوي و مقوله مولويپژوهي ابهامات ،کاستيها و اشتباهاتي در تدوين کتاب و محتواي آن ديـده
ميشود که ذکر برخي از مهمترين آن موارد ضروري به نظر ميآيد:
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 .1کافي نبودن داليل و توجيهات تدوين کتاب
با وجود کتابهايي ويژه درباره آيات مثنـوي و نيـز درج آيـات مثنـوي در اکثـر شـروح گذشـتگان و
معاصرين 7،در کتاب حاضر داليل چندان موجهي در ضرورت تدوين چنين اثري ديده نميشود ،يعنـي در
ابتداي کتاب به خوبي توجيه و تبيين نشده که چه ضرورتها و نيازها و انگيزههاي تازهاي موجب تـدوين
اين کتاب شده است.
دربارة پيشينه اين کار و آثار همانند ،در پيشگفتار اثر ،نام دو اثر )مرآت المثنوي و آيات مثنوي( و يک
شرح )شرح آقاي کريم زماني( نقل شده و گفته شده که اين کوششها براي نماياندن تأثير آيـات قرآنـي
در مثنوي قابل توجه اما ناتمام بوده است .سپس ،در جواب اين سؤال که »چرا کتاب حاضر به اين درجـه
از حجم و جامعيت رسيده است ،آوردهاند که »تاکنون کساني که به تدوين اين گونـه فهرسـتهـا همـت
ورزيدهاند ،فقط انس با آيات قرآن و ابيات مثنوي داشتهاند .و تا اين زمان و اين اثر ،هيچ گاه محققي کـه
حافظ کل قرآن بوده باشد ،به تنظيم چنين فرهنگ فهرستوار يا فهرست فرهنگوارهاي نپرداخته اسـت.
عمده امتياز کتاب مرجع حاضر در اين است که تحقيق و تطبيق اصـلي و اوليـه و کارسـاز آن را يکـي از
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حافظان برجسته قرآن ...عهدهدار بودهاند ...و ساليان سال نيز با مثنوي محشور بودهاند«.
چند اشکال عمده در اينجا مشهود است ،اول آنکه بهتر بود به ساير کوششهاي انجام گرفته در ايـن
زمينه نيز حداقل اشاره ميشد تا خواننده دريابد که با همة اين کوششها ،چه ضرورتي وجـود داشـت کـه
کتابي به شکل حاضر تدوين شود؟
نکتة ديگر آنکه اين سخن در کجا گفته يا اثبات شده است که هيچ کـدام از شـارحان و تـدوينکننـدگان
معاصر و به ويژه درگذشته ،امثال انقروي و اکبرآبادي ،حافظ کل قرآن نبودهاند؟
سومين ايرادي که بر کالم فوقالذکر وارد است آنکه الزامي در اين نيست که هر که حـافظ مصـحف
شريف باشد )و با مثنوي نيز محشور باشد( بهتر از کسي اين خدمت را به انجام رساند که حافظ کل قرآن
نيست .چه بسا کسي که در شناخت و پژوهش قرآن و مثنوي تبحر بيشتري دارد )اما حافظ قرآن نيسـت(
بتواند تأثير آيات قرآن در مثنوي را با استفاده از شيوهاي درست ،بهتر و بيشتر از آنچه در اين کتاب انجام
يافته ،بازنمايي کند.
 .2فقدان روشمندي الزم و طرح تازه
درباره غير روشمند بودن اثر يا تازه نبودن شيوه تدوين کتاب ذکر اين نکات ضروري است:
اول آنکه در تدوين اين کتاب ،طرح ويژهاي ديده نميشود ،و دستهبندي تازهاي از انواع تأثيرات قرآن
در مثنوي و شيوههاي اثرپذيري مولوي از قرآن ارائه نشده است و از اين جهت کتـاب بـديعي محسـوب
نميشود 9،يعني طرح مطالب در اين اثر ،همانند همان کاري است که در کتابهاي مشابه و در شروح نـو
و کهن مثنوي انجام يافته است.
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ديگر آنکه در اين اثر ،موارد مشابه به جاي ارجاع به يکديگر ،در اکثر موارد تکرار شده است ،و علـت
اصلي حجم زياد کتاب نيز همين نکته بوده ،و اين امر آگاهانه باشد شائبه افزونسازي حجم کتـاب را بـه
ذهن ميآورد .ارجاع موارد تأثير به مورد نخست در کتاب بسيار اندک و انگشـتشـمار اسـت ،چنانکـه در
 250صفحه نخست کتاب بيش از  5مورد به موارد مشابه قبلي ارجاع نشده است .امري که با قاعدههـاي
نوين نگارش و تدوين کتاب ،به ويژه در کتابي با عنوان و قصد مرجع شـدن و فرهنـگوارگـي سـازگاري
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ندارد.
به عنوان نمونه عين آيه  69سوره انبياء ) :قلنا يا نارکوني بردا و سالما علي ابراهيم( و ترجمـه آن ،در
 15موضع از اين کتاب )صـفحات  51ـ  63ـ  65ـ  91ـ  165ـ  178ـ  181ـ  226ـ  245ـ  248ـ 276
ـ  300ـ  441ـ  572ـ  ( 621بدون هيچ ضرورتي ،تکرار شده که اگر يک مورد درج و  14مورد ديگر بـه
مورد اول ارجاع ميشد ،هم کار روشمندتر ميشد و هم بيهوده بر حجم کتاب افزوده نميگشت.
اين کار )تکرار موارد ،به جاي ارجاع آنها( وقتي درشتناکتر و ناخوشتر است که بدانيم تعداد کثيـري
از آيات ،به تکرار ،در بسياري از مواضع مثنوي اقتباس يا اشاره شده است .برخي آيات پرکاربرد حتي بيش
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از  10بار در مثنوي اشاره شده ،که در کتاب حاضر ،در همه موارد ،بدون ارجاع ،تکرار گشته است.
اين کار تدوينگران محترم ،به ويژه به اين دليل که در انتهاي کتاب نيز فهرست مفصل و جامعي از
آيات به کار رفته در کتاب ،با شمارة صفحات و شمارة ابيات نقل شده ،و مراجعهکننده به راحتي ميتوانـد
موارد مشابه و تکراري را بيابد ،غيرضروريتر جلوه کرده است.
سوم آنکه نام فرعي کتاب که »فرهنگواره تأثير آيات قرآن در ابيات مثنوي« است ايجاب ميکرد که
کتاب طرحي ديگر )فرهنگمانند( داشته باشد نه به شيوه پشت سرهم آوردن ابيات شش دفتر و ذکر آيات
ترجمه شده مناسب با ابيات در پي آن.
چهارم آنکه يافتههاي کتاب يعني موارد اشاره و الهام و اقتباس ،در همه موارد به طـور قطـع و يقـين
ذکر شده ،در صورتي که روشمندتر آن بود که تدوينگران گرامـي ،حـداقل برخـي از مـوارد غيرصـريح و
پنهانيتر را احتمالي فرض ميکردند ،به عنوان مثال مينوشتند که اين بيت احتماالً اقتباسي از فالن آيـه
است يا آنکه محتمل است يا گمان ميرود که به فالن آيه اشاره )دور يا نزديکي( داشته باشد.
 .3استغنا از منابع و عدم استناد و ارجاع بدانها
در کاري اين چنين که به انگيزه کاري مرجع و نهايي تهيه ميشود شرط آن است که با مراجعـه بـه
آثار مشابه و شروح مثنوي ،بررسي و بازنمايي شود که چه ابيات يا آياتي از آن آثار فوت و فرامـوش شـده
تا در اين اثر تکميل و تدارک گردد .از ظاهر کار چنين برميآيد که ارجاع و اسـتنادي بـه منـابع نشـده و
تهيهکنندگان ارجمند در اين کتاب خود را از اين کار مستغني ميدانستهاند .ايـن اسـتغنا باعـث شـده کـه
نقصها و اشتباهاتي در اثر راه يابد که در نهايي و کامل بودن آن خلل ايجاد کند .برخي از اين نواقص در
ذيل ذکر شده است.
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 .4کاري نه براي هميشه يا غيرنهايي بودن کتاب
کتاب حاضر ،به رغم انتظار يا ادعا ،به هيچ وجه به صورت کاري »يک بار براي هميشه« درنيامـده
و اين دعوي ،در کتاب ،معنا نيافته است .هر چند که در مورد کمتر کاري نيز به ضـرس قـاطع مـيتـوان
مدعي شد که کاري نهايي و آخري باشد.
اين کار در صورتي ميتوانست کاري تقريباً نهايي فرض شود که حداقل در همه منابع موجود که بـه
آيات مثنوي اشاره کردهاند ،به ويژه شروح مثنوي ،استقصايي صورت ميگرفت.
نگارنده براي اين دعوي خود که اين کار تا نهايي شدن هنوز فاصلههايي دارد )که اميد است ايـن دو
بزرگوار يا ديگران خألها و خللها را پر کنند( به برخي از تأثير و تأثراتي که از اين کار فـوت شـده اشـاره
ميکند.
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نمونه را از کتاب مکاشفات رضوي در شرح مثنوي شاهد ميآوريم ،کتـابي کـه شـرح کامـل همـة
ابيات مثنوي نيز به شمار نميرود ،اما در همين اثر غير کامل نيز ،در نگاهي گذرا ،حـداقل فقـط در دفتـر
اول به  12بيت برميخوريم که صاحب مکاشفات به پيوندي نهاني يا آشکار بين ابيات و آيات پي بردهانـد
که در کتاب قرآن و مثنوي )کتاب مورد بحث( اثري از آن موارد نيست .براي رعايت اختصار فقـط بـه دو
مورد و شماره  10بيت ديگر از دفتر اول ،به همراه شماره سوره و آيه )که در آن کتـاب بـه قـرآن ارجـاع
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مناسب داده شده( اشاره ميشود:
بيت 979
بدمحالي جست کو دنيا بجستنيک حالي جست کو عقبي بجست
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َحنُ ن َ
الدماء وَ ن ْ
َسفکّ d
ْسد فيها و ي ْ
َجعلُ فيها َمنْ dيف ِ d
الهوري مينويسد» :اشاره به آيه ،اَ ت ْ َ
َو ُ َنق َّدس dلَکَ )«(30/2
بيت  470اشاره به سوره  /4آيه 28
بيت  = 606سوره 41/5
بيت  = 970سوره 33/55
بيت  = 984سوره 37/24
بيت  = 1940سوره  17/8و سوره 10/48
بيت  = 2065سوره 48/14
بيت  = 2505سوره 20/16
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بيت  = 2667سوره 30/2
بيت  = 3803سوره 165/2
بيت  = 3821سوره 74/2
البته اين فوت و فراموشيها تنها به دفتر اول منحصر نميشود اما همين اندازه براي اشاره کافي است.
 .5درج مباحث غيرضروري و کمارتباط
اشاره و وورد به مباحث غيرضروري و بيتناسب با اهداف کتاب نيز کم نيست .بـراي مثـال ،کلمـات
مهجور و دشوار ابيات ،به کمک دو کتاب )شرح کريم زماني و مثنوي به تصحيح دکتر توفيـق سـبحاني(
معنا شده است ،انجام اين کار ،هر چند در جاي خود سودمند ،در کتابي اينچنين که اثـري مرجـع معرفـي
ميشد و موضوع آن چنين کاري را ايجاب نميکند ضرورتي ندارد.
همچنين است شرحي که تدوينکنندگان محترم کتاب براي برخي ابيات ،به ويژه ابيات آغازين دفتـر
اول آوردهاند ،کاري که بدون ضرورتي در صفحات آغازين کتاب شروع شـده ،و در صـفحات ميـاني )بـه
ويژه از صفحه  75به بعد( به طور محسوسي رها ميشود.
نقل برخي احاديث و دعاها )به ويژه دعاهاي امام سجاد)ع( ،و برخي کلمات امام علي)ع(( براي برخي
ابيات ،از همين مقوله است ،کار و وظيفهاي که در عنوان يا مقدمـه ،بـراي کتـابي مرجـع کـه بـه قصـد
شناسايي آيات قرآن در مثنوي تدوين شده ،تعريف نشده است.
 .6ديگر موارد اشتباه
مواردي که به عنوان اشتباه يا کمدقتي تدوينگران محترم کتاب ميتوان برشمرد )عالوه بر مـواردي
که در باال اشاره شد( اندک نيست ،در نگاهي گذرا و انتقادي به اين نکات ميتوان اشاره کرد:
اول آنکه برخي از نمونههايي که در کتاب به عنوان »اشاره« به آيه ذکر شده با عنـوان اشـاره جـاي
نميگيرد و بيشتر از مقوله الهام و تأثيرپذيري نهاني و غيرمستقيم از آيات الهي است ،به عنوان نمونه اين
موارد:
دفتر  1825/1ـ دفتر  1870/1ـ دفتر  1176/4ـ دفتر  616/5ـ دفتر  2642/5ـ دفتر 853/6
و....
منشأ اصلي اين کمدقتي که دامنگير کتاب شده به عدم تعريف روشن و دستهبندي روشمند از انـواع
و اقسام تأثيرگذاريهاي قرآن در مثنوي برميگردد .جناب خرمشاهي در تعريف الهام و اشاره مينويسـند:
»الهام از يک آيه /عبارت قرآني و اشاره به آن فيالواقع فرق چنداني نـدارد ،و گـاه بـه لفظـي و معنـوي
تقسيم ميشود .عمالً لفظيها را اشاره و معناييها را الهام به حساب آوردهايم ...حاصل آنکه اشاره و الهام
15
با هم فرق چنداني ندارند و زيرمجموعه اقتباساند«.
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به اين ترتيب ،ايشان اقتباسهاي لفظي از قرآن را اشاره و اقتباسهاي معنايي را الهـام بـه حسـاب
آوردهاند که اگر تقسيمبندي تازه و بديعي باشد ،تقسيمبندي مفيد و راهگشايي نيست ،درسـتتـر بـه نظـر
ميرسد که بگوييم اشاره به اشاره لفظي و معنوي تقسيم ميشود ،يعني يک بيت ميتواند اشاره لفظي يـا
معنايي به فالن آيه داشته باشد ،اما نميتواند الهام داشته باشد ،بلکه ميتواند از آيهاي آشکارا و آگاهانه يا
ناآشکارا و غيرآگاهانه الهام گرفته باشد .به عبارت ديگـر ،حـرف اضـافه »از« و »بـه« در واژه »الهـام« و
»اشاره« ،به قول معروف اضافي نيست و معنا را مختلف ميکند ،ما نميتوانيم بگوييم »اشاره به« همـان
»الهام از« است و فرق چنداني با هم ندارند )هر چند لفظ الهام و اشاره در يک معنا نزديک به هم باشد(.
مواردي نيز در اين کتاب به آيات قرآن ارجاع داده شده که ربط روشني ـ حداقل در نگـاه اينجانـب ـ
به آيات قرآني ندارد و به راحتي و حتي با دشواري نيز نميتوان حکم کرد که بيت به فالن آيـه »اشـاره«
دارد .براي نمونه به چند مورد اشاره ميشود:
ـ ص 36/1 :25
بود شاهي در زماني پيش ازين ملک دنيا بودش و هم ملک دين
نوشتهاند »اشاره دارد به آيه ،و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفياآلخرة حسنه وقنا عـذاب

النار«...
ـ ص 275/1 :35
هر دو صورت گر به هم ماند رواستآب تلخ و آب شيرين را صفاست
نوشتهاند »اشاره به عبارت قرآني ،و ما يستوي البحران هذا عـذب فـرات سـائغ شـرابه و هـذا ملـح
اجاج«...
ـ ص 454/1 :43
هر که جز آگاه و صاحب ذوق بودگفت او در گردن او طوق بود
نوشتهاند» :اشاره به آيه ،انه ليس له سلطان علي الذين آمنو وعلي ربهم يتوکلون«...
ـ ص 1273/1 :77
گفت پيغمامبر به تمييز کسانمرء مخفي لدي طي اللسان
نوشتهاند »اقتباس از آيه ،ولو نشاء ال ريناکهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعـرفنهم فـي لحـن القـول واهللا
يعلم اعمالکم «...در اينجا اشاره به حديث مسلم و اقتباس از آيه مشکوک بلکه مردود است ،حـداقل بايـد
اشاره ميشد که اين کالم نبوي مأخوذ از قرآن است.
)البته در بيت  846از دفتر دوم:
آدمي مخفيست در زير زباناين زبان پردهست بر درگاه جان
چون کاربرد موالنا به طور مطلق و بدون ذکر نام گوينده است ،اشاره به آيه ميتواند صحيح باشد(
ـ ص 1608/1 :85
گفت پيغمبر که اي مرد جريهان مکن با هيچ مطلوبي مري
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مورد مشابهي است که کالم نبي )ص( است و در کتاب آمده که به اين آيه قرآن اشاره دارد ...» :فال
تمار فيهم اال مراء ظاهرا«
ـ ص 2442/4 :390
غازيان حمله غزا چون کم برندکافران برعکس حمله آورند
نوشتهاند» :اشاره به عبارت قرآني ،و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل«...
ـ ص  2641/5 :502ـ 2640
گفت رو به صاف ما را درد نيستليک تخييالت وهمي خوردنيست
نوشتهاند» :اشاره به آيه ،و قاسمهما اني لکما لمن الناصحين«...
ـ ص 701/6 :550
مطرب آغازيد پيش ترک مستدر حجاب نغمه اسرار الست
نوشتهاند» :اشاره به عبارت قرآني ...الست بربکم قالوا بلي «...که اگر ما مواردي مثل آمدن واژه الست
را نيز اشاره به آيه به حساب آوريم بايد براي هر کلمهاي که در مثنوي آمده و با قرآن اشتراک لفظي دارد
نيز شاهد يا شواهد و اشاراتي بياوريم ،کاري که موجه و ممکن نخواهد بود.
ـ ص 702/6 :550
پيش اين خورشيد کو بس روشني استدر حقيقت هر دليلي رهزني است
نوشتهاند» :اشاره به آيه ،شهيد اهللا انه ال اله اال هـو والمالئکـه و اولـوالعلم قائمـا بالقسـط ال الـه اال
هوالعزيز الحکيم«
در آخر ،مولويوار از خدا جوييم توفيق ادب ،و اميدواريم کتاب مورد بحث ،که در تـدوين آن زحمـت
زيادي کشيده شده ،با رفع نواقص و اشتباهات ،قرآندوستان و مثنويپژوهان را هر چه بيشتر و بهتـر بـه
کار آيد.
پانوشتها:
* قرآن و مثنوي )فرهنگ تأثير آيات قرآن در ابيات مثنوي( ،تدوين بهاءالدين خرمشاهي و سيامک مختـاري،
انتشارات قطره ،چاپ اول.1383 ،
** عضو هيأت علمي دانشگاه کاشان.
 .1مثنوي معنوي ،جاللالدين مولوي ،تصحيح رينولد نيکلسون ،مولي ،بيتا ،مقدمه ،ص .1
 .2براي تفصيل بيشتر ر .ک به :مقاله »قرآن در مثنوي معنوي« از نگارنـده چـاپ شـده در فصـلنامه هنـر
ديني ،شماره چهارم ،تابستان .1379
 .3سرني ،عبدالحسين زرينکوب ،علمي ،چاپ اول ،1364 ،ج .342 ،1
 .4قرآن و مثنوي ،پيشگفتار ،ص .11
 .5همان ،ص .15
 .6همان ،ص .16
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 .7در کتابهاي ديگري نيز به استقالل يا در ضمن شروح مثنوي و در فهرستهاي آخر شـروح ،بـه تـأثير
آيات قرآني در مثنوي ،به طور ويژه و وسيع اشاره شده که تدوينکنندگان کتاب نه نامي از آنها بردهاند و نه ظـاهراً
از آنها بهرهاي گرفتهاند ،آثار نامبرده در ذيل از جمله آنهاست:
آيات مثنوي معنوي ،تدوين نظامالدين نوري کوتنايي )هر چند که کتابي بسيار پرغلط اسـت(؛ فهرسـتهـاي
هشتگانه شرح مثنوي ،نيکلسون ،تهيه و تدوين آزاده موسـوي؛ شـرح مثنـوي ،دکتـر اسـتعالمي ،جلـد  7شـامل
فهرستهاي شش دفتر است؛ شرح مثنوي ،دکتر سيد جعفر شهيدي؛ نثر و شرح مثنوي ،از عبـدالباقي گولپينـارلي،
ترجمه دکتر توفيق سبحاني؛ نقد و تحليل مثنوي و اعالم آن ،عالمه محمد تقي جعفري؛ و از شـرح گذشـتگان بـه
ويژه شرح انقروي و اکبرآبادي و محمدرضا الهوري ،به آيات مثنوي اشارات بسياري کردهاند.
 .8قرآن و مثنوي ،ص .14
 .9براي اطالع از دستهبنديهايي نوين از تأثير آيات قرآن در شعر فارسي و از جمله در مثنوي ،ر.ک :تجلي
قرآن و حديث در شعر فارسي ،دکتر سيد محمد راستگو ،سمت ،چاپ اول.1376 ،
 .10در کتاب آيات مثنوي ،تدوين دکتر محمود درگـاهي) ،اميرکبيـر (1377 ،بـه تـأثير حـدود  1200آيـه در
مثنوي اشاره شده اما به علت ارجاع موارد تکراري و عدم ترجمه آيات ،حجم کتـاب از  191صـفحه تجـاوز نکـرده
است.
 .11مثل اين  12آيه اين که در مجموع  183بار در مثنوي تأثير نهاده است.
 /34بقره 15 :بار ـ  /74بقره 11 :بار ـ  /49آل عمران 14 :بار ـ  / 172اعراف 19 :بار ـ  / 179اعراف 13 :بـار
ـ  / 17انفال 18 :بار ـ  / 11توبه 14 :بار ـ  /18کهف 12 :بار ـ  / 69انبياء 15 :بار ـ  / 35نور 18 :بار ـ  /10سـبأ:
 17بار و  / 82يس 17 :بار.
 .12قرآن و مثنوي ،ص .16
 .13مکاشفات رضوي در شرح مثنوي معنوي ،محمدرضا الهوري ،مقدمه ،تصحيح و تعليقات :رضـا روحـاني،
سروش ،چاپ اول.1381 ،
 .14شماره ابيات از نسخه نيکلسون ،چاپ انتشارات مولي است.
 .15قرآن و مثنوي ،ص  13ـ .14

