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  :پيراهن يوسفيمعرفي 
  زبان اردو شرح و ترجمة مثنوي معنوي به

  ∗عليم اشرف خان

در مدارس، .  موالنا روم در هند جايگاِه خاصّي را ايفا نموده استمثنوياز زماِن قديم 
 را مثنويافرادي كه .  رايج بودهمثنويها و حتّي در مجالس عرفاي هند  مكاتب، دانشگاه

 گاهي اوقات دربارة مطالِب آن دچار اشكال ،خواندند ميعالقه و ذوق و شوق  با
 زباِن پهلوي را قرآن در هند، مثنويهمين دليل شارحان و مترجمان  به. شدند مي
 گاهي منظوم و گاه منثور هم مثنويتراجم . اند ترجمه يا شرح نمودههاي مختلف  زبان به

اين نكته . اند  حفظ كردهاز همين تراجم و شروح چندين شهرِت خود را در هند. هست
هاي اردو يا فارسي انجام شده  زبان هم جالب توجه است كه اكثراً شروح يا تراجم كه به
توان گفت كه خوِد منشي نولكشور  است از مطبِع نولكشور چاپ شده است، پس مي

 داشتهدر متن فارسي و  و فنّي مثنوي معنوي مهمي را در تراجم و شروح نقشهمر 
  :برد قرار زير نام توان به ين از اين شروح را ميتر مهم. است
  .»لطايف معنوي« معروف به،از شاه عبداللّطيف ، روم موالنامثنويشرح  .١
هر (مكاشفاِت رضوي  از ملّا محمد رضا معروف به ، روم موالنامثنويشرح  .٢

  ).شش دفتر
  )هر شش دفتر(از مولوي ولي محمد اكبرآبادي  ، روم موالنامثنويشرح  .٣
از موالنا حسين بن حسن سبزواري معروف  ، روم موالنامثنويشرح  .٤

  ).دفتر اول تا دفتر سوم(جواهراالسرار  به
                                                   

  .انشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهليد  ∗
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 اين تراجم بر هست عالوه مثنوي معنويها همه شرح و ترجمة منظوم  اين
 .منظوم، ترجمة منثور هم انجام شده است

 پيلي بهيتي از مولوي عبدالمجيد خان صاحب ساكن ، روم موالنامثنويشرح  .٥
  ).هر شش دفتر(

 موالنا روم در مثنوياين ترجمة . كنم  را معرفي ميپيراهِن يوسفيبنده در اين مقاله 
اش بزرگ است، ترجمه، شرح و  و در يك جلد كه اندازه) اندازة كوچك(شش جلد 

كپور، دبير مطبع نولكشور در سال . بي.اهتمام آقاي بي اين ترجمه به. چاپ شده است
مترجم و شارح . چاپ گرديده است) عيناً همان سال كه هند تجزيه شد(ميالدي  ۱۹۴۷
الدين خان   محمد يوسف علي شاه چشتي نظامي ولد محمد جاللمثنوي مولوياين 

  .باشد آبادي ساكِن ملك مالوه مي بانكي ميان چشتي نظامي گلشن ملقّب به
 كه هر شش دفتر هِن يوسفيپيرا بايد عرض شود كه پيراهِن يوسفيدر ضمن اندازه 

حدوداً يك ( سم، داراي چهار ستون ۲۷*۲۲در يك مجلّد صحافي شده است داراي 
اردو  دو ستون براي متن فارسي و دو ستون براي ترجمة منظوم به)  سم۵/۳ستون 

هر صفحه داراي سه حاشيه جداگانه يعني صفحات شمارة طاق . مختص شده است
 و پايين و صفحات شمارة جفت داراي حاشيه سمت داراي حاشيه، سمت راست، باال

  .باشد مي)  سم۳تخميناً (چپ، باال و پايين 
االول است نيز اولين  جانب مطالعه نموده، ناقص  يك جلدي كه اينپيراهِن يوسفي

عنوان  حكايت دوم از دفتر چهارم است به: حكايت كه در اين كتاب ترجمه شده است
اين حكايت كه حكايت دوم از دفتر . است» ۵«ارة آن كه صفحه شم» توحيد مقام«

آغاز تذكير دعاي ظالمان كردي آغاز حكايت آن واعظ كه در «عنوان  چهارم است به
 ةالصلٰو بعثت در شأن جناب پيغمبر عليهي پيش از شود و در بيان اعتقاد يهود و نصاٰر مي
ترجمة منظوم . شود تمام مي» السالم و نام او را حرز جان و ظهورش را خواهان بوده و

 مترجم كه شعر اردو است تتمهيك   به۲۰۲ شمارة ة دفتر چهارم بر صفحمثنويو شرح 
  :طور ثبت است  بيت مترجم اين،يابد تكميل مي

                         
  

           ٓ              
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اي يوسفي تو خامة خود را يك كمي تعطيل كن ): ترجمة فارسي بيت مذكور(
گر است دفتر چهارم را بنام حق اتمام بدهيد و دربارة دفتر  جلوهكه حسن معنوي  چنان

  .پنجم بايد سعي كرد
 دارد و بعد از اين دفتر ديگر تتمهاين ترجمه يك جلدي بعد از هر دفتر يك 

هاي   بلكه هر دفتر شماره،هاي صحفات مسلسل نيست شمارهشود و  فهرست آغاز مي با
همين ترتيب دفتر پنجم با فهرسِت حقايق و  به. شود جداگانه از شمارة يك آغاز مي

  : با عناوين ذيل شروح شده استمثنوي معنوي ترجمة پيراهن يوسفيتعليم دفتر پنجم 
دفتر پنجم و اين در تعليم : مقاِم حيرت، د حقايق به: داستان، ج: صفحه، ب: الف

  .جمع داراي پنج قصّه است
  :شود مقام حيرت از اين بيت آغاز مي دفتر پنجم به

ــنجم اســت   الدين كه نوِر انجم است      شه حسام  ــفر پ ــاز س ــِب آغ   طال
  :ترجمة اردو

            ،       ّ      
 

                         
  :يابد دفتر پنجم چنين يايان مي 

  تا شوي فـاروق دوران و الـسالم         هين بجو ترياق فاروق اي غـالم      
  :ترجمة اردو

                                   
 

                            ّ   ِ  
  :يابد  پايان ميتتمهدفتر پنجم با ابياِت  

                              
  

                     
                      

  
                           

                        
  

                        
                        

  
                        

                            
  

                ٓ          
  :كنم رجمه ميفارسي ت بنده آخرين بيت را به  

اين دفتر پنجم حاوي . كه دفتر ششم را آغاز كني تو دفتر پنجم را تمام كن براي اين
  . صفحه۲۲۳است بر 
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مقام  اين دفتر به. شود دفتر ششم باز با همه عناوين باال كه قبالً متذكّر شدم آغاز مي
  :شود فقر و فنا و از اين بيت آغاز مي
  قسِم سادسـي  د بهجوش ميل مي   الدين بسي   اي حياِت دل حسام   

  :ترجمة اردو
      ِ         ّ          

 
          ِ   ّ     

  .منقسم است) حكايت(دفتر ششم در هشت داستان  
مثَل وصيت «عنوان   صفحه و آخرين حكايت به۲۳۹دفتر ششم حاوي است بر 

ترين اوالد او  كاهل را بهكردن آن شخص كه سه پسر داشت و وصيت كرد كه ميراث او 
  :شود حكايت از اين بيت آغاز مي. »دهند

ــگف  وقِت مرِگ خويش   آن يكي شخصي به      شش پــييت پــيدر وصــتــه بــد ان
  :ترجمة اردو

                        
 

     ّ                
  :شود باشد اين تمثيل آغاز مي عنوان تمثيل مي انجام دفتر ششم به 

  گر خيالي آيدت در شب فرا       كه گفت مادر بچه را      آنچنان
  :ترجمة اردو

                     
 

         ُ         ٓ ۓ      
  :اين بيت است انجام تمثيل به 

  ختم شد واهللا اعلم بالـصواب     چون فتاد از روزِن دل آفتاب     
  :ترجمة اردو

   ٓ                          
 

                          
 از طرف جناب مصنّف مذكور با اين ابياِت پيراهِن يوسفيدر آخر خاتمه تصنيف  

  :شود اردو شروع مي
ُ            ُ               

 
          ،          

  :شود اين بيت تمام مي خاتمه تصنيف به 
                     ٰ              
  

                ّ              ّ   
  :چنين عنوان ثبت است در حاشية صفحة آخر يادداشتي به  
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استمداد و اخوي حافظ واحد نور خان  عنايت الهي و توجة معنوي به الحمدهللا به”
 جمعاً در هشت سال مثنوي در ظرف چهار سال و شرح مثنويترجمة لفظي اين 

دولت . هجري از نبوي اختتام يافت ۱۳۰۱الثّاني  تاريخ بست و نهم جمادي به
ظاهري و باطني حاصل شد و درآينده اميدواِر خير و بركت، نعمِت ديني و 

  .“دنيوي روزافزون شود
  : در حاشيه شرح كرده است كهمثنويو شارح مترجم 
  .معني از قلم وجود روحي و نعمِت عظٰمي براي تعليم است .۱
 از ابتداي كار تا وي معنويمثنواحد نور خان برادر من هست كه در ترجمه  .۲

بود  انتها مرا دستگيري كرده است و اگر مدد و كمك او شامل حاِل من نمي
 .رسيد اتمام نمي اين كار به

ام و اين را از آغاز تا   را از ابتدا تا انتها ترجمة لفظي انجام دادهمثنويمن اين  .۳
 رعايت ترجمة در اين ضمن ناظرين متوجه باشند كه در. ام انجام رعايت كرده

 .ام لفظي بنده چقدر زحمت كشيده
گويي موالنا روم كه بنده در  شكر ارزان شد اين اشاره است در ضمن غيب .۴

 .ام ديباچة خودم متذكّر آن شده
معٰني كه در سال  است بدين» عجيب و غريب «مثنويتاريخ اتمام اين ترجمه  .۵

.  استمثنوياين  هجري ساِل تكميل ۱۳۰۱ هجري از راِه ابجد و سالي ۱۲۹۷
س من معتقدم كه ناظرين و شايقيِن پ. تكميل رسيد  سال اين شرح به۴يعني در 

صلة آن كنند و  دعاي خير ياد مي  و ترجمه و شرح آن را بهمثنويمحترم اين 
  .آمين يا رب العالمين. همين است

شرح  ابياِت اردو كه باال دربارة آن توضيحات داده شده است، اصل ابياِت اردو به
  :زير است

۱ .      ُ       ُ               
  

                    
 ۲ .                         

  
                                

  ۳ .                   
  

                            
  ۴ .                           ُ        
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۵ .                     
  

                            
  :باشد قرار زير مي  كه در اندازة كوچك چاپ گرديده است بهپيراهِن يوسفي  

حدوداً همة جلد . اين ترجمه و شرح در شش مجلّد هست.  سم۲۳*۱۴: اندازه
كپور . بي.اهتمام آقاي بي به ميالدي ۱۹۴۷ صفحه است و در سال ۳۲۵ تا ۲۵۰داراي 

  .دبير مطبع نولكشور چاپ شده است
هاي عربي، فارسي  در عهد قديم و تا حال رواج است كه هر كتاب بالعموم و كتاب

جا   اينپيراهِن يوسفي كه بنام مثنويشرح . باشد و اردو بالخصوص داراي تقريظ مي
چنين عنوان ثبت  زبان اردو به شود هم داراي تقريظ است و تقريظ مفصّل به معرفي مي
  :شده است

 مولوي چكيدة خامة سيد جالل مثنوي معنوي ترجمة پيراهِن يوسفيتقريظ 
  :صاحب اندرابي مصحح مطبع
  يوسفي جلوه كرده در بازار      ه نقـد دل دارد    كو زليخا ك  

 توصيف كرده مثنوي معنويدر اين تقريظ آقاي سيد جالل بالواسطه دربارة ترجمة 
د يوسف علي شاه يكي از بهترين و مدعي شده است كه اين ترجمه مولوي محم

 دربين توصيف و تعريف مثنوي موالناست حتّي دربارة ترجمة مثنويترجمة منظوم 
  :اردو بيِت ديگر از فارسي هم آورده است

 جا مپرس از ذوق گفتارم كـه از لب خون چكيد اين
 جا ينكشد شمشير و خود گردد شهيد ا زبان خود مي

نظم نگاشته   از استعارات و تشبيهات كه در نثر مايل بههمة عباراِت تقريظ مملو
  .شده است

صاحِب تقريظ يادآور شده است كه عارِف معارف حقيقت مولوي محمد يوسف 
آبادي ساكِن مالوه در طول هشت سال موفّق شده است كه ترجمة  ي شاه گلشنلع

نيز وي سعي عمده نموده است كه هر بيت . استمنظوم با شرح اردو را تكميل كرده 
 يك بيِت كامِل اردو ترجمه كند وي در ترجمة خود دآلويزي نظم را از دست رد را مثنوي

  .نداده است
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نام دستنبوي شريعت، هادِي طريقت،  هخود مترجم و شارح مذكور اين كار خود را ب
ف علي شاه سعي بليغ مولوي يوس. فجر حقيقت و آيينة عجيب معرفت ياد كرده است

  .خوانان معروف و مشهور شود مثنويبر اين نموده است كه ترجمه و شرح او دربيِن 
  


