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مثنوی  خوانی                                                                                                                                          
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چکیده

مثنوی  خوانی از زمان خود موالنا آغاز شد و در زمان حیات او عده  ای به مثنوی  خوانی معروف 
بودند؛ اما پس از شکل گیری طریقت مولویّه و تبدیل شدن آن به یک نظام خاص تصوف که برخی 
اصول و آداب خاص بدان راه یافت، مثنوی  خوانی نیز از حالت ابتدایی و ساده  ی اولیه آن خارج شد 
و برای آن نیز اصول و قوانینی وضع شد که در زمان موالنا وجود نداشت. اعطای مقام مثنوی  خوانی 
به اشخاص، طی مراسمی با آدابی خاص انجام می  شد و مجالس مثنوی خوانی و شرح و تدریس 
مثنوی نیز تابع اصولی ویژه بود. خوانش مثنوی محدود به مملکت عثمانی نبود، بلکه در ممالک 
و سرزمین های دیگر نیز رونق زیادی داشت. در این مقاله، درباره ی متن  خوانی که مثنوی  خوانی 
نیز از انواع آن است، سخن گفته  ایم و در ادامه درباره ی مثنوی  خوانی در بوسنی و هرزگوین و 
نقاطی دیگر، نیز خوانش مثنوی در بین غیر مولویان بحث کرده   و در پایان به معرفی شماری از 

مثنوی  خوانان معروف پرداخته  ایم. 
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1. مقّدمه
معموالً در محافل صوفیّه و خانقاه  ها رسم بر این بوده است که متنی عرفانی را بخوانند و از روی 
آن مراحل سیر و سلوک را به سالکان بیاموزند. محافل موالنا نیز از این قاعده مستثنی نبود. حدیقه ی 
سنایی که موالنا احترام بسیار زیادی برای آن قایل بود، در میان پیروان مولوی خوانده می  شد 
و منطق  الطیر و مصیبت  نامه ی عّطار نیز جایگاه واالیی داشت. سپس حسام  الدین چلبی به  اصرار 
خواست موالنا خود کتابی منظوم کند که در بردارندۀ کلیّات و اصول عرفان و تصّوف و مراحل سیر 
و سلوک باشد و همان کتاب راهنمای سالکان گردد. این امر با موافقت موالنا مواجه شد و او شروع 

به سرودن مثنوی کرد )جامي، 1336: 468-469( و خوانش مثنوی نیز از همین زمان آغاز شد. 
مثنوی  خوانی یکی از شاخه  های مهم متن  خوانی است. متن  خوانی از زمان  های دور در بسیاری از 
جوامع رایج بوده و شامل خوانش متون گوناگونی می  شده است؛ از جمله خوانش متون مذهبی 
مثل قرائت قرآن در بین مسلمانان، خواندن انجیل در بین مسیحیان و خواندن متون مذهبی مختلف 
در بین پیروان آن و خوانش متون ادبی و عرفانی که انواع آن در کشور ما به  فراوانی وجود داشته 
است؛ همانند حافظ  خوانی، بیدل  خوانی، شاهنامه  خوانی. خوانش این متون معموالً در مکان  هایی 
خاص انجام می  گرفته است. از معمول  ترین این مکان  ها مساجد، قهوه  خانه  ها و خانقاه  ها بوده  اند. 
قهوه  خانه  ها، به  خصوص در دوره ی صفویّه رونق فراوانی داشته و اغلب محل شاهنامه  خوانی 
بوده  اند. البته قهوه  خانه های آن زمان، با امروز بسیار متفاوت بوده  اند. »قهوه  خانه در عهد صفویّه 
جایگاه اهل فضل و دانش و ادب و شعر و موسیقی بوده و همه کس بدان راه نداشته، چنان که 
شاه  عباس هم بدانجا گاه  گاه می  رفته است« )نصرآبادي، 1361: 460(. بر خالف شاهنامه، مثنوی 

بیشتر در خانقاه  ها و مجالس اهل تصوف و عرفان خوانده می  شد.
    متأسفانه درباره ی انواع متن  خواني، از جمله مثنوي  خواني به عنوان یک سنّت دیرینه و تاریخي، 
تا کنون تحقیق و بررسي نشده است. در این مقاله سعي کرده  ایم هر چند به صورت محدود و 
مختصر و بر اساس منابع موجود، به بررسي این مسئله بپردازیم که بی  گمان درآمدی خواهد بود 

براي تحقیقات بیشتر در این زمینه.
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2. مثنوی  خوانی و اصول آن
طریقت مولویّه پس از خود مولوی و با افزوده شدن آداب و رسوم خاصی بدان، شکل گرفت و 
 )Sistem( از حالت ساده و بی آالیش آن که در زمان خود موالنا بود، فاصله گرفت و به یک نظام
تبدیل شد. مهم  ترین شخصی که در تبدیل اندیشه  های مولوی به یک طریقت خاص نقش داشت، 
سلطان ولد بود. »سلطان ولد بعد از حسام  الدین چلبی، جانشین پدر خود شد و طریقت مولویّه 
را که در زمان موالنا نطفه بسته؛ اما هنوز شکل نگرفته بود به نام پدر تأسیس کرد. خلفایی به 
جوانب فرستاد و به اشاعه آن کوشید. به عبارتی دیگر، بالفعل بر صدر طریقت مولویّه قرار گرفت« 
)گولپینارلي، 1366: 48(. با تبدیل شدن طریقت مولویّه به یک نظام خاص تصوف، آداب و رسوم 
و سلسله  مراتب و مقامات خاصی نیز بدان اضافه شد، که مقاماتی مانند طریقت  چی، تربت  دار موالنا، 

تربت  دار شمس، پوست  نشین و... از جمله ی آن ها است. 
یکی دیگر از مقامات طریقت مولویّه که مورد بحث ما است، مقام مثنوی  خوانی است1. البته 
مثنوی  خوانی از زمان خود موالنا وجود داشته است و می  توان گفت که در واقع خود موالنا، 
نخستین مثنوی  خوان محسوب می  شده است؛ زیرا می  دانیم که او به صورت فی  البداهه ابیات مثنوی 
معنوی را در حضور مریدان خود می  سرود و حسام  الدین چلبی آن ها را می  نوشت و بار دیگر 
ابیات را برای موالنا می  خواند و اصالحاتی انجام می  گرفت. حتی اشخاصی همچون سراج  الدین، 
مثنوی  خوان معروف که در مناقب  العارفین چندین بار از او نام برده شده و حکایاتی از وی نقل 
شده، در زمان حیات موالنا مثنوی  خوانی می  کرده است؛ اّما این گونه مثنوی  خوانی در آن زمان هنوز 
نظام  مند نشده بود؛ به این معنی که تبدیل به مقام خاصی نگردیده بود که افرادی معیّن بتوانند به 
این مقام برسند و هر کسی نتواند آن را به دست آورد؛ زیرا در دوره  های بعد هر کسی نمی  توانست 
به مقام مثنوی  خوانی برسد و شخص باید از مثنوی  خوان بزرگ در صورت احراز شرایطی که البته 

چندان هم سخت نبوده است، اجازه نامه دریافت می  کرد. 
شاید مهم  ترین دلیل پیدایش مقام مثنوی  خوانی در طریقت مولویّه، ارزش و احترام زیادی است 
که پیروان این طریقه برای مثنوی که قرآن عجم می  خوانندش، قایل بودند. به موازات این احترام 
به مثنوی، به خواننده آن نیز احترام می گذاشتند، و این  گونه بود که پس از مدتی مرتبه و مقام 
مثنوی  خوانان در میان مولویّه باال و باالتر رفت و اشخاصی که مثنوی موالنا را می  خواندند و یا 
تدریس می  کردند، با لقب »مثنوی  خوان« معروف شدند و این لقب مختص این طبقه شد. این 

مثنوی  خوانی
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مسئله، درست شبیه اتفاقی است که در عالم قرائت قرآن روی داد. کتاب آسمانی قرآن کریم نزد 
مسلمین بسیار ارجمند و مورد احترام است. به موازات آن، قرآن  خوانان نیز در جوامع اسالمی 
صاحب احترام زیادی شدند و طبقه  ای به نام »قاریان«  به وجود آمد که به این لقب معروف شدند 

و این طبقه از دیرباز تاکنون در کشورهای اسالمی وجود داشته است. 
ارزش و احترام مثنوی و توجه به آن تا آنجا نزد پیروان طریقت مولویّه پیش رفت، که در این  باره 
رؤیاهایی خاص تجربه می  کردند؛ از جمله رؤیایی که در آن عده  ای به دلیل بی  توجهی به مثنوی و 

گوش نکردن خالصانه بدان، به نابودی کشیده می  شوند: 
مثنوی  اصحاب  که  وقتی  گفت:  و  نهاد  سر  موالنا  پیش  حسام  الدین  چلبی  حضرت  »روزی 
خداوندگار را می  خوانند و اهل حضور در نور آن مستغرق می  شوند می  بینم که جماعتی غیبیان به 
کف دورباش ها و شمشیرها را گرفته حاضر می  شوند و هر که آن سخن را از سر اخالص اصغا 
نمی  کند و به صدق درون مستمع نمی  شود، بیخ ایمان و شاخه های دین او را می  برند و کشان  کشان 

به مقّر سقر می  برند. فرمود: همچنان است که دیدی... و عاقبه الحال منکران را باز نمود و گفت:

یا حسام  الدین دوباره خواب می  بیند که حضرت پیامبر مثنوی را به مطالعه گرفته و به اصحاب نشان 
داده، تفاخر می نمود )همان: 767(. 

»روزی  بود:  کرده  پیشگویی  چنین  را  مثنوی  شدن  جهان  گیر  حیاتش،  دوران  در  موالنا  خود 
شمس  الدین ولد مدرس در حجره خود خفته بود و از سر غشیان نسیان، مثنوی را پس پشت خود 
نهاده، از ناگاه حضرت موالنا در آمده آن کتاب را چنان دیده، فرمود که معنی این سخن ما برای 
آن آمد که پس پشت باشد؟ واهلل واهلل، از آنجا که آفتاب سر بر می  زند تا آنجا که فرو می  رود این 
معنی خواهد گرفتن و در اقلیم  ها خواهد رفتن و هیچ محفلی و جمعی نباشد که این کالم خوانده  
نشود تا به حدی که در معبدها و مصطبه  ها خوانده شود. جمیع ملک از آن سخن حلل پوشند و 
بهره  مند شوند« )سپهساالر، 1325: 179(. یا در جای دیگری گفته بود، که »بعد از ما مثنوی شیخی 

کند و مرشد طالبان گردد و سائق و سابق ایشان باشد« )همان: 70(. 

سـقردشـمن ایـن حـرف ایـن دم در نظـر انـدر  سـرنگون  ممثـل  شـد 
او حـال  دیـدی  تـو  ضیاء  الحـق  او«ای  افعـال  پاسـخ  نمـودت  حـق 

)افالکی، 1362: 745(
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مثنوی  خوانی، آیین و آداب خاصی داشت. در سماع  خانه، برای تدریس مثنوی کرسی  ای به نام 
»کرسی مثنوی« وجود داشت. »اگر شیخ می  خواست مثنوی تدریس کند، بدون آنکه بر پوست 
)مسند( بنشیند، به طرف کرسی مثنوی می  رفت و درویشان به جای آنکه به جای قبلی باز گردند، 
در برابر کرسی و روی به کرسی می  نشستند. بعد از تدریس مثنوی، شیخ دعای پوست را در کرسی 
مثنوی می  خواند و چون پایین می  آمد همه به جای خود باز می گشتند. شیخ بر پوست خود قرار 
می  گرفت و در حالی که می  نشست، همه همزمان با او می  نشستند و باز همراه شیخ سجده می  کردند 

و زمین را می  بوسیدند« )گولپینارلی، 1366: 445(. 
معموالً خوانش مثنوی و شرح و تفسیر آن، با خواندن قرآن و مجلس سماع همراه بود. »پس 
از تالوت قرآن، کسانی با حرمت و آداب خاص مثنوی را می  گشودند و می  خواندند و مرشد 
گوشه  هایی از سخن موالنا را برای حاضران شرح می  داد... در کنار مجالس مثنوی  خوانی، آیین 

سماع موالنا نیز دایر بود« )استعالمی، 1371: مقدمه، ص هشتاد( و )افالکی، 1362: 777(. 
عبدالباقی گولپینارلی در کتاب ارزشمند مولویّه بعد از موالنا، مطالبی درباره ی مثنوی  خوانی و آیین 

آن آورده است که در اینجا خالصه  ای از آن را می  آوریم:
    »خواندن مثنوی و معنی و تفسیر کردن آن را مثنوی  خوانی و خوانندۀ مثنوی را مثنوی  خوان 
می  گفتند. برای تدریس مثنوی، اخذ اجازت  نامه الزم بود. اما برای این کار ضرورت نداشت که 
مثنوی  خوان، شش دفتر مثنوی را بخواند. کسی که از فارسی سر در می  آورد یا می  دانست و 
طبعاً فارسی کتابی را فرا گرفته بود و مدتی در درس های مثنوی شرکت کرده بود، حتی اگر از 
مولویان هم نبود، از طرف مثنوی  خوان، اجازت  نامه  ای به او داده می  شد و از جانب چلبی یا هر 
شیخ مولوی دیگر بر سکه ی2 او تکبیر خوانده می  شد و به او اجازه ی پیچیدن دستار اعطا می  شد... 
داماد ابراهیم  پاشا )ف. 1730م./1143هـ.(... در مدرسه  ای که بنا کرده بود، تدریس مثنوی نیز جزو 
شرایط وقف بود؛ بدین صورت، مثنوی و زبان فارسی به مدرسه هم راه یافته بود. در زمان  های 
اخیر به افرادی بر می  خوریم که در جامع  ها )مساجد( به تدریس مثنوی می  پرداختند، طاهر اولغون 
هم، در جامع سلیمانیه مثنوی تدریس می  کرد. در مولوی  خانه  ها مثنوی در روزهای مقابله، بعد از 
نماز از جانب شیخ در کرسی مثنوی تقریر و شرح می  شد. دده مقابل کرسی می  نشست، چهار 
پنج بیت از مثنوی  ای که به دست داشت، می  خواند، شیخ ابیات قرائت  شده را از بیت اول به ترکی 
ترجمه می  کرد و سپس به شرح آن می  پرداخت. به دده  ای که در کنار کرسی می نشست و قبل از 

مثنوی  خوانی
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مثنوی خوان ابیاتی را که می  بایست شرح شود می  خواند، قاری مثنوی می  گفتند. این قاری مثنوی 
که در دوره  های بعد تحت تأثیر یک عرف پیدا شده بود، در زمان  های کهن وظیفه  اش آن بود که 
برای شیخ که کاغذ و دفتری روبه  روی خود نداشت، ابیاتی را که از یاد می  برد، به صورت اخطار 
یادآوری کند؛ زیرا عادت بر آن بود که مثنوی را از حفظ بخوانند. اگر دفتر یا یادداشتی در برابر 
می  گذاشتند، عیب شمرده می  شد. حتی حافظان مثنوی وجود داشتند که یکی از آنان در گورستان 
مولوی  خانه ی آنکارا خفته است. بعد از آنکه شیخ، شرح مثنوی را به پایان می  برد، این ابیات را 

می  خواند و فاتحه می  داد:

فرادی که در جامع  ها مثنوی تدریس می  کردند قاری نداشتند؛ اما آنان نیز در پایان درس دو بیت 
فوق را می خواندند« )گولپینارلی، 1366: 487-486(. 

ایشان دو نمونه اجازت  نامه مثنوی  خوانی نیز آورده  اند که یکی از آن  ها را در این جا می  آوریم: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل و الصلوه علی نبیه و علی آله اجمعین. اما بعد فقد اذنت لنقل 
کتاب المثنوی المعنوی علی ما حققه الشارح االنقروی للشیخ سیدعثمان صالح  الدین المولوی 
کما اخذته عن سیدی خواجه امین  اهلل الحسینی و عن االستاذ خواجه سلیم النقشبندی قدس اهلل 

اسرارهم و نفعنا بعلومهم آمین و انا الفقیر حسن حسام  الدین المثنوی  خوان. 
اجزت کما اجازنی شیخی ان تقرأ االوراد الشریف و مثنوی   الشریف المعنوی افاض و طال بقاه.

اقرأ فی ختام الدرس الداعی حسن حسنی شیخ مولویخانه ی اسکیشهر« )همان: 488-487(.
در شهرهای مهم آناتولی، مخصوصاً در استانبول، مؤسسه  هایی با نام دارالمثنوی ساخته شد که 
هدف از احداث آن ها صرفاً خواندن و آموختن مثنوی بود.)Ergin,1977: 156(  به گفته ی 
نام  به  استانبول را شیخ تکیه مرادمال ساخت. شخصی  دارالمثنوی در  ارگین، آخرین  عثمان 

جودت پاشا در آنجا مثنوی می  خوانده است )همان: 154(.

کبریـاایـن چنیـن فرمـــود موالنـای مـــــا اسـرارهای  کاشـف 
بالصـواباین نه نجم است و نه رمل است و نه خواب اعلـم  حـق     واهلل  وحـی 

بالصـواباین نه نجم است و نه رمل است و نه خواب اعلـم  حـق     واهلل  وحـی 
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3. مثنوی  خوانی در خارج از ترکیه
یکی از مناطقی که طریقت مولویّه در آن نفوذ زیادی کرد و آنجا را تحت تأثیر خود قرار داد، 
بوسنی بود. از آنجا که بوسنی تحت تابعیّت حکومت عثمانی بود، آداب و رسوم مولویان، از جمله 

مثنوی  خوانی به همان روش معمول در خاک ترکیه، در آن جا نیز رسوخ یافت. 
آقای »منیر درکیچ«، استاد زبان فارسی دانشکده ی فلسفه ی بوسنی، مقاله  ای نوشته، که در این  باره 
مثنوی  خوانان  نیز  مثنوی  خوانی و  او درباره ی  قرار می  دهد.  ما  اختیار  ارزشمندی در  اطالعات 
بوسنی می  نویسد: »مثنوی معنوی در طول قرن  ها در سارایوو خوانده می  شده است. کسانی با لقب 
مثنوی  خوان بودند و آنها برای دیگران متن مثنوی معنوی را می  خواندند و درباره ی آن توضیحاتی 
می  دادند. استاد »صالح تراکو« مردی به نام »توکلی دده« را به عنوان اولین مثنوی  خوان سارایوو ذکر 
می  کند. وی در قرن هفدهم می  زیسته؛ اما اولین کسی که مثنوی معنوی را می  خواند، نبود. قبل از 
او هم مثنوی  شناسانی در بوسنی وجود داشتند. یکی از آنها »سیاهی مصطفی بوشناک« است )قرن 
شانزدهم( که به ابن عربی و موالنا جالل  الدین عالقه ی خاصی داشت و به لقب شارح مثنوی 

مشهور بود« )درکیچ، 1385: 37(. 
او در ادامه مي  نویسد: »پس از فروپاشي دولت عثماني و روي  کار آمدن دولت اتریش، خواندن مثنوي  
معنوي در بوسني و هرزگوین ادامه یافته است. تعلیم زبان فارسي و خواندن و شرح مثنوي در تکیه  اي 
که از پیش ذکر آن رفت )تکیه ی مولویان( برگزار مي  شد. معروف  ترین مثنوي  خوان در آن زمان، 
رئیس  العلماي یوگسالوي آقاي جمال الدین چاوشویچ بود. وي هنگام تحصیل در استانبول، با فرقه ی 
مولویه آشنا شد. شیخ وي حاجي  محمد اسعد دده بود و چاوشویچ از او فارسي را یاد گرفت و مثنوي 
معنوي را درس مي  داد. پس از آن آقاي چاوشویچ به سارایوو آمده، به منصب رئیس  العلمایي رسیده و 
مثنوي  خوان سارایوو شده است. بیست سال در منصب مثنوي  خوان ماند و به شاگردان و عالقه  مندان 
درس مي  داد... بعد از وفاتش دوست نزدیک وي مصطفي مرحمیچ در خانه ی خودش مثنوي معنوي 
را مي-خوانده و شرح مي  کرده است« )همان: 38(. بنا بر وصیت مصطفي مرحمیچ، پس از وفات وي 

فیض  اهلل حاجي  بایریچ، مثنوي  خوان شهر سارایوو شده است )همان: 39(. 
خوانش مثنوی در ایران نیز سابقه  ای طوالنی دارد. البته مثنوی  خوانی در ایران آداب و رسوم و 
تکلفات رایج در میان مولویّه را نداشت؛ بلکه عالقه  مندان به موالنا و مثنوی او، به صورت ساده و 
بی  پیرایه در جایی گرد هم می  آمدند و مثنوی  خوانی می  کردند. مثنوی  خوانی در ایران همانند ترکیه 

مثنوی  خوانی
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نظام  مند نشد. در ایران نیز مجالس مثنوی  خوانی صوفیه با سماع همراه بوده است. در موسیقی 
خانقاهی کردستان، پس از ساز و آواز و سماع، مثنوی  خوانی و گاهی غزل خوانی می  شده است، 
 .)http://vista.ir/article 260679/ :1385 ،که این سنت چهار صد سال سابقه دارد )لطفي
تهران، در حسینیه ی شریعت قم در جمع  بازنشسته ی دانشگاه  استاد  پدر دکتر مظاهر مصفا، 
درویشان، مثنوی می خوانده است. »مثنوی  خوانی در این مجالس به قصد تهییج حاالت درونی و 
سماع صورت می  گرفت. در این مجالس اقشار مختلف مردم اعم از شریف و وضیع و دارا و ندار 
شرکت داشتند. یادم هست که هم رئیس پست و تلگراف و هم نامه  رسان این اداره در این مجلس 
شرکت می  کردند. افراد دایره  وار در کنار هم می  نشستند. همه اشخاص در این مجلس برابر بودند 
و مجلس پایین و باال نداشت. اینان به صورت شگفتی یکدیگر را دوست می داشتند، همدیگر را 
می  بوسیدند و در آغوش می  کشیدند. گویا همه با هم برادرند« )صحبت  های شفاهی استاد مصفا با 

نویسنده ی مقاله(. 
جالب اینکه مثنوی موالنا با ترجمه ی انگلیسی آن نیز در بعضی مناطق خوانده می  شده است. »در 
برخی شهرهای پاکستان، همانند اسالم  آباد و پیشاور، مجالس مثنوی  خوانی برگزار می  شده است 
که بدان »بزم رومی« می  گفتند. در این مجالس افراد زیادی، اعم از زن و مرد، جمع می  شده  اند. 
از آنجا که پاکستانی  ها با زبان انگلیسی آشنایی خوبی دارند، ترجمه ی مثنوی نیکلسون را قرائت 
می  کردند. مثنوی فارسی را نیز می  خواندند و در شرح آن از شرح معروف ولی محمد اکبرآبادی 
استفاده می  کردند. مثنوی در این مجالس هم به صورت ساده و هم با آواز خوانده می  شده است. در 
این مجالس شخصی به نام »افضل اقبال« که صدای خوشی داشت، به مثنوی  خوانی معروف بوده 

است« )صحبت های شفاهی دکتر احمد تمیم  داری با نویسنده ی مقاله(. 
دکتر تمیم  داری، استاد دانشگاه عاّلمه طباطبایی، خود در بعضی خانقاه  های تهران در جمع صوفیّه 

مثنوی می خوانده است. این مجالس متأسفانه دیگر برگزار نمی  شود. 
الزم به ذکر است که با گذشت زمان، مثنوی وارد دستگاه  های موسیقی نیز شد. »رفته  رفته مثنوی در 
ردیف  های موسیقی سنتی ایرانی جایگاهی ویژه به خود اختصاص داد و بدین ترتیب مثنوی در کلیه ی 
آوازها و دستگاه  های موسیقی ایرانی، محلی از اجرا به دست آورد. ولی از آن میان برخی از مثنوی  ها 
شهرت بیشتری یافته است. نظیر مثنوی اصفهان، افشاری )پیچ(، بیات ترک، مخالف سه  گاه و چهارگاه« 
)زمانی، 1381: 39( و شیوه  ای به نام »مثنوی خوانی« در موسیقی شکل گرفت: »زمانی که اشعار مثنوی 
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معنوی موالنا در آوازها استفاده شد، برای نخستین بار به خاطر عالقه  ای که به کتاب مثنوی معنوی 
داشتند، شیوه  ای به نام »مثنوی  خوانی« به وجود آمد. این شیوه تنها مخصوص اشعار کتاب مثنوی 
معنوی بود نه هر مثنوی دیگری... از این رو آنچه به این شیوه ی آواز شخصیت می دهد، نخست لحن 
پندآموز، روایی و حکایت  گونه و در ثانی بحر عروضی رمل مسدس محذوف )فاعالتن فاعالتن 

 .)http://www.hazin.blogfa.com/post /p19 :1385 ،فاعالت( می  باشد« )امیرمهدي

4. مثنوی  خوانی در بین غیرمولویان 
مثنوی  خوانی، مخصوص پیروان طریقه ی مولویّه نبود. از آنجا که بین مولویّه و برخی فرقه های 
دیگر تصوف پیوندهای عمیقی به وجود آمد، مراسم و آیین  های مولویّه به این فرقه  ها نیز راه یافت. 
از جمله مهم  ترین این فرقه  ها، فرقه ی نقشبندیّه بود که تا حدی با مولویّه پیوند یافت، و مولویان آن 

را یکی از شاخه  های طریقت خود معرفی می نمودند. 
شیوخ این فرقه، ارادت خاصی نسبت به موالنا داشتند و در راه نشر آموزه  های او، اقدامات زیادی 
انجام دادند. آنان مثنوی  خانه  هایی احداث می  کردند و خود به شرح و تدریس مثنوی می  پرداختند. 
»مشایح نقشبندی چون مراد مال )ف. 1778م.( که حقاً یکی از علمای زمان خویش بود، در 
محله ی چهارشنبه استانبول مثنوی  خانه  ای دایر کرد... و همچنین شیخ  مراد بخاری شارح مثنوی 
که در خانقاه نشانجی ایوب مثنوی تدریس می  کرد، در پیوند مولویّه و نقشبندیه نقش عمده  ای 
داشتند« )گولپینارلي، 1366: 389( و مثنوی  خوانان بزرگی در میان آنان پیدا شد. »پیوند مولوی -

نقشی باعث شد که از نقشبندیان مثنوی  خوان معروف، خواجه حسام  الدین ایوبی )ف. 1864 م.( و 
مثنوی خوان  هایی چون شیخ او خواجه سلیم و مشایخ خانقاه مراد مال: محمد مراد و فیض  اهلل افندی 

و شیخ  مصطفی وحیی شاگرد و خلیفه خواجه حسام  الدین به ظهور برسند« )همان: 390(. 
در بوسنی نیز وضع چنین بود. »باید گفت که تنها مشایخ فرقه ی مولوی، مثنوی معنوی را درس 
نمی  دادند، بلکه مشایخ فرقه  های دیگر نیز مثنوی  خوانان مشهوری بوده  اند« )درکیچ، 1385: 37(. البته 
این فقط فرقه های صوفیه ی مولوی و غیر مولوی نبودند که به موالنا ارادت داشته و مثنوی او را خوانده 
و شرح و تدریس می  کرده  اند. افراد عادی نیز که به هیچ فرقه  ای مربوط نبودند، با عشق و عالقه ی 
زیاد مثنوی را می  خواندند و تدریس می  کردند. »بنا بر روایات عالمانی که حتی صوفی نبودند، مثنوی 
معنوی را شرح می  کردند... عالمی به نام امین عیسیویچ از هیچ فرقه ی صوفیانه ای پیروی نمی  کرد و 

مثنوی  خوانی



65 64                ســـال اول )زمســـتان 1396(. ش3. پژوهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

مثنوی معنوی را درس می  داد و زبان فارسی را هم خوب می دانست. بعد از وفاتش در سال 1816م. 
میالدی اهالی سارایوو می  گفتند: وفات یافت عیسوی، تمام شد مثنوی« )همان: 38-37(.

5. شماری از مثنوی  خوانان
در این قسمت، نام شماری از مثنوی  خوانان را با توضیحی مختصر ذکر می  کنیم: 

حسام  الدین چلبی: مولوی در مثنوی به خوش  آواز بودن حسام  الدین اشاره می  کند که نشان می  دهد او 
مثنوی را به زیبایی و صوت خوش برای موالنا می  خوانده و او را به ادامه سرایش برمی  انگیخته است:

سراج  الدین مثنوی  خوان: به نظر می  رسد وی اولین شخصی باشد که به نام مثنوی  خوان معروف 
شده است. در مناقب  العارفین افالکی، چندین بار از وی یاد شده است. افالکی احترام بسیار زیادی 
برای او قایل بوده و او را با این القاب یاد کرده است: مفخر  االولیاء، استاد جامع کتاب، موالنا 
)افالکی، 1362: 272(، قدوه  االصحاب، خواجوی خدادان )همان: 583(، ملک  الکالم )همان: 738(، 
راوی خبر، صاحب  السیر و الّسیر، سید أصحاب  النظر، مثنوی  خوان تربه )همان: 739(، مثنوی  خوان 
معنی  دان رحمه اهلل )همان: 761(، ولی پنهان )همان: 773(، یار ربانی )همان: 790(، عارف ربانی 

)همان: 880( و جمعاً یازده روایت از وی در کتاب خود نقل کرده است.3
سلطان ولد نیز در ولدنامه ی خود، خوابی را از وی نقل کرده است. او سراج  الدین را مثنوی  خوان 

خود نامیده و در چهار بیت وی را ستایش کرده است:

تـویهمچنـان مقصـود مـن زیـن مثنوی حسـام  الدین  ضیاء  الحـق  ای 
قصـدم از انشـایش آواز تـو اسـتقصـدم از الفـاظ او راز تـو اسـت
خداسـت آواز  آوازت  مـن  عاشق از معشوق حاشا کی جداستپیـش 

)مولوی، 1381: 88 – 87(

سـراج  الدیندیـد در خـواب آن مریـد گزین مـا  مثنوی خـوان 
عابـدکـز صغـر بـود صالـح و زاهـد و  موحـد  و  پارسـا 
داشـت دایـم نصیـب از عرفانخشـک  زاهد نبود چـون دگران
صـادق آن  بُـد  اولیـا  حـاذقعاشـق  و  آگـه  فقـر  ره  در 

)سلطان  ولد، 1315: 397(
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سراج  الدین در زمان حیات سلطان  ولد، در تربت موالنا مثنوی  خوانی می  کرده )گولپینارلي، 1375: 
206( و آن گونه که از همین حکایت سلطان ولد بر می  آید، مثنوی ولدی را نیز می  خوانده است. 
سلطان  ولد حکایت زیر را در بیان ارزش و اهمیت مثنوی خود آورده است: »سراج  الدین مثنوی  خوان 
شبی در خواب دید که چلبی حسام  الدین قدس سره بر سر تربت مقدس مطهر موالنا قّدسنا اهلل 
بسّره العزیز ایستاده بود و این مثنوی را )مثنوی سلطان  ولد را( در دست گرفته، خوش به آواز بلند 
و ذوق تمام می  خواند... بعد رو به سراج  الدین کرد و گفت می  خواهم که این مثنوی را بعد از این 

همچنین خوانی که من می  خوانم« )سلطان ولد، 1315: 396(. 
شیخ سعدالدین مثنوی  خوان: افالکی از او با لقب »عارف صمدی« یاد کرده و او را مثنوی  خوان 

ولدی دانسته و یک روایت از وی آورده است )افالکي، 1362: 797(. 
تاج  الدین مثنوی  خوان: افالکی از او نیز یک بار یاد کرده و گفته که اولو عارف چلبي او را به خالفت 

نصب کرده است )همان: 935(. 
افالکی: کتاب ارزشمند »مناقب العارفین« را تألیف نموده و در شمار مثنوی  خوانان نیز بوده است 
)زماني، 1381: 38(. خود او در کتابش بیان می  کند که سراج  الدین مثنوی  خوان استاد وی بوده است 
)گولپینارلي، 1366: 88 و 172(. اولو عارف چلبی وی را شیخ خطاب کرده است )افالکي، 1362: 
932( و از همین عبارت »چنین استنباط می  شود که وی تنها مثنوی  خوان نبوده، بلکه از چلبی 

خالفت هم داشته است« )گولپینارلي، 1366: 173(. 
رسوخ  الدین اسماعیل انقروی: »در عصر دهم هجری در آنقارا )آنکارا( به دنیا آمده و پس از تکمیل 
علوم ظاهری و کسب کمال با سلوک طریق مولوی در طریقت و تصوف فرید عصر گشته است و 
در زاویه ی اسکندر پاشا واقع در محله غلطه )galat( مثنوی  خوان بوده و در همان زمان که طالبان 
راه حقیقت از درس و صحبت و ارشادشان مستفید می  شدند، شرح کاملی نیز بر مثنوی نوشت« 

)انقروی، 1374: 10-9(. 
محمود مثنوی  خوان: وی در سال 998 کتابی به نام ثواقب به زبان ترکی تألیف کرد، که مستند اکثر 

مطالب آن روایات افالکی است )فروزانفر، 1354: ذ(. 
شیخ فیض  اهلل مثنوی  خوان: شیخ خانقاه شیخ مراد در نشانجی ایوب بود )گولپینارلي، 1366: 481(. او 
رساله  ای کوچک به نام »اشاراۀ   المعنّویه  فی  آیین   المولویّه« را به رشته ی تحریر در آورد )همان: 244(. 
سیدسلیمان: او از قونیه به استانبول آمد و در سال 1867 به سبب مرگ شیخ فیض  اهلل مثنوی  خوان، به 

مثنوی  خوانی
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جای او به سمت شیخ و مثنوی  خوان خانقاه شیخ مراد تعیین شد و در سال 1877 م از دنیا رفت و در 
باغچه ی خانقاه دفن شد4 )همان: 481(. او از روستای قندز بلخ بود که به سبب آشفتگی  های سرزمین 
خود از آنجا هجرت کرد و در نجف و کربال با مجتهدان امامیّه مالقات نمود و به تشیع گروید. او از 

شیوخ نقشبندی بود و خالفت  نامه  ای از احمد دده از دده های شمس دریافت کرد )همان(.. 
صدقی  دده مثنوی  خوان: او مثنوی  خوان و خطیب جامع سلیمیه و از دده  های قونیه بود )همان:491(. 

اسد   دده مثنوی  خوان: معاصر صدقی  دده و در مثنوی  خانه ی قاسم  پاشا بود )همان(. 
شفیق  جان دده: استاد شفیق جان دده آخرین مثنوی  خوان برجسته در تاریخ این سنّت در آسیای صغیر 

است. او به سال 1909م. در شهر ارز روم به دنیا آمد و به سال 2005م. در استانبول درگذشت.

6. نتیجه
 مثنوی موالنا، تفسیرگر زوایای مختلف روحی بشر و دردها و آالم درونی اوست که با صمیّمت 
خاصی بیان شده است؛ به گونه  ای که گویی یک نی آن  ها را حکایت می  کند و در این حکایت  ها 
و شکایت  ها با مهارت تمام دست انسان را چونان پیر و مرشد می  گیرد و »شیخی   می  کند« تا او را 
نجات دهد. شاید این جّذاب  ترین خصیصه ی مثنوی است که در طول تاریخ انسان  های بی  شماری 

را به سوی خود جذب کرده است. 
با برچیده شدن طریقت  های تصوف در دوره  های اخیر، بسیاری از آداب و رسوم آن  ها به فراموشی 
سپرده شد و شیوه ی خانقاهی مثنوی  خوانی نیز از بین رفت؛ اّما عاشقان موالنا و اندیشه  های او 
دست از دامان مثنوی بر نداشته  اند. امروزه مثنوی با شهرت عالم  گیر خود در سراسر جهان خوانده 
می  شود؛ از جوامع سنّتی شرقی گرفته تا مدرن  ترین و صنعتی  ترین نقاط دنیا، و انسان  ها در ازدحام 
اضطراب  آور زندگی ماشینی و در این دوران پر شر و شور و بی  روح که همه چیز در آن رنگ و 

بوی تجارت گرفته، به مثنوی پناه می  برند تا در سایه ی معنویت آسمانی آن لختی بیاسایند.
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پي  نوشت  ها
1- ذیل واژه ی مثنوي  خوان چنین آمده است: »کسي که منظومه  اي مثنوي را با لحن خوش بخواند، آنکه مثنوي مولوي 

را با آهنگ خوش بخواند« و مثنوي  خواني »عمل و شغل مثنوي  خوان« تعریف شده است )فرهنگ معین(.  

2- نوعي کاله که مولویان بر سر مي  گذاشتند.

3- صفحات ذکر شده به عالوه ی صفحات 745، 829 و832..

4- به نظر مي  رسد مرحوم گولپینارلي در ثبت تاریخ تولد و وفات او سهوي کرده باشند. ایشان تاریخ تولد سیدسلیمان 

را 1853م. و تاریخ وفاتش را 1877م. و تاریخ سالي را که شیخ و مثنوي  خوان خانقاه شیخ مراد شده، 1867م. ثبت 

کرده اند؛ یعني در چهارده  سالگي شیخ و مثنوي  خوان خانقاه شد و در بیست و چهار سالگي از دنیا رفت.

* ترجمه ی منبع ترکی از نویسنده ی مقاله است.

* در پایان الزم می دانیم از این بزرگواران که ما را در نوشتن این مقاله راهنمایی و همراهی کردند سپاسگزاری 

نماییم؛ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، دکتر یداهلل جاللی پندری، دکتر مظاهر مصفا، دکتر توفیق سبحانی و دکتر 

احمد تمیم داری.
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