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تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی
محمد بهنامفر
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علی قبادیکیا

2

تاریخ دریافت۱3۹3/0۱/۲۶ :
تاریخ تصویب۱3۹3/۱0/0۸ :

چکیده

یکی از معماهای ناگشودۀ مثنوی معنوی ،بحث تمامی یا ناتماامی آن

در دورۀ زندگی مولوی است .عدهای بر این باورند که کهولت سن،

بیماری و درگذشت مولوی موجب شد تاا مثناوی ،باه ویاهه آخارین

قصۀ آن ،ذاتالصور ناتمام باقی بماند .برخی نیز معتقدند که مولاوی

سالها پیش از آنکه از دنیا برود ،مثنوی را به پایان رسانده بود و هیچ

بحثی را ناتمام باقی نگذاشت .مقالاۀ حاضار بار آن اسات تاا باا ذکار

شواهد تاریخی محکم و واکاوی حاوزۀ اندیشاگی مولاوی و نیاز باه
مدد مثنوی ،این مسئله را بررسی کناد .نتاای ایان پاهوهش -کاه باه

 .۱دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندmbehnamfar@birjand.ac.ir .

 .۲دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندkeyghobad51@gmail.com .
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روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام شده است -نشان میدهد کاه

اتمام مثنوی ،نه تنها در زماان حیاات مولاوی صاورت گرفتاه اسات،

بلکه شاخ

وی برکتابات و نساخت آن نظاارت داشاته و نیاز قصاۀ

ذاتالصور در آن ناتمام نمانده است .این داستان درواقع ،سرگذشت

سلوک عارفانۀ سالکان و معرفت جویانی است که مااجرای عشقشاان

با معشوق ،نه آغازی دارد و نه فرجامی.

واژههااای کلیاادی :داسااتان شااهزادگان ،دژ هااوشربااا ،قصااۀ

ذاتالصور ،مثنوی ،مولوی.

 .1مقدمه

مثنوی شریف مولوی ،یکی از رازآلودترین آثار عرفانی -ادبی برجاای ماناده از بشار

است که قرن هاست ذهن ،فکر و روح مشتاقان را به خود مشغول ساخته است و هنوز
کسی نتوانسته است آن چنان که باید به ژرفنای این اقیانوس بیکران دسات یاازد .ایان
پیچیدگی و رازآمیزی ،مرهون اعجوبه ای است که اگر او را لطف خاص خداوند در
اثبات مقام خلیفةاللهی انسان بدانیم ،گزاف نگفتهایم.
به سخن اسالمی ندوشن «گفتن اینکه مولوی چگونه کسای اسات ،اگار نااممکن
نباشد ،بسیار دشوار است .او به منزلۀ دریای پهناوری است پر از موج ،پار از تالطام و
همۀ ذخایری که در یک دریا هست ،در او جای گرفته است .اندیشه های نیرومناد در
جهان و در تمدن های دیگر هم دیده شده اند؛ ولی اینگونه کائناتی نیستند که هرچه
بر سر راه بینند از خشک و تر و تیره و روشن ،با خود برگیرند و سرانجام در افق محو
گردند» (اسالمیندوشن.)۱۹۵ :۱3۹0،
این اثر ارزشمند ،از آن روزگار که مولوی در قید حیاات باوده اسات تاا اماروز،
بارها و بارها از زوایای گوناگون مورد نقد نقادان ،شارح شاارحان و تفسایر مفساران
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قرارگرفته و در هر بار ،گوشه ای از این حریر زربفت بر مخاطبان مشتاق نمایان شاده
است .اینکه در چه وقت و در چاه مکاان ،اسارار ایان هباۀ جمیلاۀ الهای باهتماام رخ
مینمایاند و چشم سَر و چشم سرّ مشتاقان را خیره میگرداند ،اهلل اعلم بالصواب.
یکی از اسرار این اثر گرانقدر -که مدت هاست ذهن و اندیشۀ اهل تحقیاق را باه

خود مشغول ساخته است -بحث در پایان و اتمام آن است؛ اینکه آیا مثنوی در زماان

زندگی مولوی به پایان رسایده باود یاا باا درگذشات او ناتماام بااقی ماناد زنادگی

توفانی ،اسرارآمیز و پیچیدۀ مولوی به انضمام مثنوی شریف پر راز و رماز او موجاب

شده است تا نظرها و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه مطرح شود .این دیدگاههاا را
در دو فرضیۀ کلی میتوان نمایش داد:
فرضیۀ اول :کهولت سن ،بیماری و رحلت به سرای باقی ،مولوی را مهلت نداد تاا

مثنوی را به پایان رساند .مهمترین ادلهای که این فرضیه را پیش کشاانده ،ایان اسات

که دفتر ششم به استناد ناتمام ماندن آخارین قصاۀ آن ،یعنای قصاۀ ذات الصاور ناتماام
باقیماند.

فرضیۀ دوم :مولوی سالها پیش از آنکه از دار دنیا برود ،مثنوی را به پایان رسانده

بود و هیچ بحثی را ناتمام باقی نگذاشت.

نگارندگان این مقاله تالش می کنند تا با ذکر شواهد تااریخی محکام و واکااوی

حوزۀ اندیشگی مولوی و نیز به مدد مثنوی و ذکر مؤلفههای عرفانی و فلسفی ،ضامن

آوردن دالیل متقن ،این مسئله را از زوایای گوناگون بررسی کنند.
 .2پیشینة پژوهش

قبل از ذکر پیشینۀ تحقیق ،الزم است گفته شود که بخشای از ایان پیشاینه در مبحاث

مربوط به بررسی تاریخی ،به صورت جامع تار بیاان خواهاد شاد؛ بناابراین ،باه منظاور
جلوگیری از دوبارهگویی ،از ذکر آنها در این مبحث خودداری میشود.
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افالکی ( )۱3۸۲در مناقب العارفین ،ضمن شرح زندگانی مولوی ،هیچ اشاره ای به

تاریخ اتمام مثناوی نادارد .سامرقندی ( ۱۹00م) نیاز در تذکرةالشعرراء ،در اشااره باه
زندگی مولوی ،صحبتی از تاریخ پایان مثنوی بهمیان نیاورده است .فروزانفار ()۱3۵۴

در زندگانی مولوی جالل الدین محمد ،مدت صحبت مولوی با حسامالدین را پاانزده
سال ذکر کرده است .همایی ( )۱3۷3در تفسیر مثنوی معنوی ،قصۀ قلعاۀ ذاتالصاور

را بررسیکرده است .وی در مولوینامه ( ،)۱3۷۶دفتر ششم را خاتمه و ماتمم مثناوی

دانسته است .گولپینارلی ( )۱3۶3در مولوی جالل الدین ،باه شارح زنادگانی مولاوی

پرداخته است و می گوید که باین سارودن دفتار ششام و درگذشات مولاوی ،فاصالۀ

چندانی وجود ندارد .اسالمی ندوشان در آواهاا و ایماهاا ( )۱3۹0و نیاز در باا سابز

عشق ( ،)۱3۷۷سارودن مثناوی را حاصال پاانزده ساال آخار عمار مولاوی مای داناد.
زرین کوب ( )۱3۸۴نیز بر این باور است که سرودن دفتر اول مثناوی ،از اواخار ساال

 ۶۵۷ها  .ق یا از حدود سال  ۶۵۸ها  .ق آغاز شده و تا ساال  ۶۶0هاا  .ق اداماه یافتاه
است .استعالمی ( )۱3۸۷در مقدمۀ متن و شرح مثنوی مولوی ،باا ارائاۀ مساتنداتی در

تأیید نسخۀ قاهره ،بهعنوان نسخۀ مرجع نسخۀ قونیه ،پایان سرودن مثنوی را ساال ۶۶۸
ها  .ق ذکر می کند .برزگر خالقی ( )۱3۸۴در مقدمۀ مثناوی معناوی ،مادت سارودن

مثنوی را پانزده سال ذکر میکند و ضمن بیان تاریخ  ۶۵۹ها  .ق برای اتمام دفتر اول،
تاریخ اتمام مثنوی را نامعلوم می داند .مالمیر ( )۱3۸۸در مقالاۀ «پایاان ناتماام مثناوی»

قصۀ ذاتالصور را براساس نظریۀ جابهجایی اسطورۀ آفرینش بررسی میکند.

همان طورکه مالحظه می شود ،سوای تالش های روشنگرانۀ اساتعالمی ،در بحاث

تمامی یا ناتمامی مثنوی ،در میان پهوهشگران ،اختالف نظر و نوعی تشتت آرا دیاده

می شود و غالب آن ها نتوانسته اند به طور منسجم و محکم ،دالیلی کافی و اقناعکننده
ارائه دهند .از اینرو ،این مقاله بر آن است تا ضمن درنظرگرفتن دیدگاه های مطارح
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و با توجه به اسناد موجود ،این مسئله را تجزیه و تحلیل کند و نتیجهای متقن و منطقی
بهدست دهد.
 .۳چرا بحث تمامی یا ناتمامی مثنوی در میان محققان قوت گرفت؟

غالب آثار ادبی برجای مانده از بزرگان ادب و فرهنگ پارسی ،با آنکه از نظر ارزش
ادبی و اندیشگی ،جایگاه واالیی دارند و ممکن است حرف و حدیث هایی در تاریخ
آغاز و اتمام آن ها وجود داشته باشد و نیز با ابهامهایی همراه باشد ،هیچ یک از آن ها
از این منظر ،به اندازۀ مثنوی بحث برانگیز نبوده است .از جمله دالیلای کاه باه ایجااد

حساسیت و قوتگرفتن این بحث در میان مولوی پهوهان منجر شده است ،در درجاۀ
اول این است که اهمیت و جایگاه واالی مثنوی شریف ،نسبت به دیگر آثار برجسته

در هدایت بشر میطلبد که تا حاد ممکان ،خاالی از هار نقصای باشاد؛ عاالوهبارآن،
می توان به دالیل دیگر نیز اشاره کرد :ابهام در تاریخ ورود حساام الادین باه زنادگی
مولوی ،ابهام در تاریخ سرودن دفتر اول مثنوی ،قرابات زماانی درگذشات مولاوی و

اتمام دفتر ششم ،ناتمامی قصۀ ذات الصور در دفتار ششام از دیادگاه برخای مثناوی-

پهوهان؛ اشارهنکردن صریح مولوی در مثنوی به تاریخ اتمام آن ،ابهام در مادت باه-

طولانجامیدن سرودن مثنوی (ده یا پانزده ساال) ،ذکرنشادن تااریخ اتماام مثناوی در

منابع تاریخی نزدیک به زمان مولوی ،نگاه صرفاً علای و معلاولی باه ترتیاب سارودن
دفترهای مثنوی بدون درنظرگرفتن مراتب سیر و سلوک و وجوه عرفانی آن.

 .۴تاریخ چه میگوید؟

آنچه در دستیابی به حقیقت تاریخی وقایع اهمیت دارد ،بررسی اسناد بهجایماناده از
آن وقایع است .این اسناد یا به گونه های مکتاوب و شافاهی برجاای مانادهاناد یاا باه
گونههای مادی و معنوی .در بررسی آثار ادبی ،بیشتر اسناد مکتوب ،شفاهی و معنوی
قابل بررسیاند.
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بحث در اتمام مثنوی ،از جمله ماواردی اسات کاه از جنباههاای اساناد مکتاوب،

شفاهی و معناوی قابال بررسای اسات .مهام تارین اساناد مکتاوبی کاه در ایان زمیناه
موجودند ،عبارتند از :مناقبالعارفین افالکی ،ولدنامۀ سلطان ولاد ،رساالۀ سپهسااالر،

نفحاتاالنس جامی و تذکرةالشعررای سامرقندی .از نساخه هاای موجاود مثناوی نیاز
میتوان به نسخۀ  ۶۷۷ها  .ق قونیه و نسخۀ  ۶۶۸ها  .ق قاهره اشاره کرد.
 .۴-1آغاز مثنوی معنوی

در مورد آغاز سرایش مثنوی ،نه در مثنوی معنوی و نه در هیچ یک از منابع معتبر آن

دوره ،سخنی بهمیان نیامده است؛ بنابراین ،با توجه به ظرافت و حساسیت موجود ،هار
قضاوتی باید با دقت و وسواس زیادی صورت گیارد .ماا نیاز باا علام باه ایان نکتاه،
نظریهها و دیدگاههای مولویپهوهان را بررسی میکنیم:

اسالمی ندوشن آغاز سرایش مثنوی را ساال  ۶۵۴هاا  .ق مای داناد (.)۱0۹ :۱3۷۷

گولپینارلی نیز آغاز آن را پایش ازساال  ۶۵۶هاا  .ق ذکرکارده اسات (.)۲0۶ :۱3۶3

زرینکوب ( )۲۲۲ :۱3۸۴و استعالمی ( )3۵ :۱3۸۷نیز بر این باورند که سارودن دفتار
اول مثنوی ،از اواخر سال  ۶۵۷ها  .ق یا از حدود سال  ۶۵۸ها  .ق آغاز شد و تا ساال

 ۶۶0ها  .ق ادامه یافته است .برزگر خالقی نیز تاریخ شروع تألیف دفتر اول مثناوی را

نامعلوم میداند؛ اما میگوید دو سال پس از پایان نگارش آن ،سرودن دفتر دوم شروع

شده و آن زمان به تاریخ  ۶۶۱ها  .ق ۱۲۶3/م بوده است .همچنین اشاره می کناد کاه
دفتر اول در سال  ۶۵۹ها  .ق ۱۲۶۱/م پایان یافته است؛ ولی باه درساتی معلاوم نیسات
که سرودن مثنوی چه مدت بهطول انجامیده است ( :۱3۸۴بیست وپن ) به عقیدۀ صافا

«دفتر نخستین بنا بر آنچه از قول افالکی برمی آید ،دو سال پیش از  ۶۶۲هاا .ق آغااز
شد» ()۴۶۴ :۱3۶۹؛ یعنی به سال  ۶۶0ها  .ق .اساالمی ندوشان ( )۲0۷ :۱3۹0بار ایان

باور است که «سرودن مثنوی ،پانزده سال آخر عمر مولوی را در بر میگیرد»؛ بنابراین،
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اگر این سخن صحیح باشد ،با توجه به تاریخ وفات مولوی در سال  ۶۷۲ها .ق می توان

نتیجه گرفت که آغاز سرودن مثناوی نیاز حادود ساال هاای  ۶۵۷و  ۶۵۸هاا .ق باوده
است .از دیدگاه فرزانفر ،از آنجاکه جزء دوم مثنوی در سال  ۶۶۲هاا .ق آغااز شاده و

دو سال تمام هم مابین اتمام جزء اول و آغاز دفتر دوم فاصله بوده است ،پس باید دفتار
اول ،در میانۀ سالهای  ۶۶0 -۶۵۷ها .ق آغاز شده باشد (فروزانفر.)۱0۹ :۱3۵۴ ،

همایی مدت مصاحبت صالح الدین زرکوب با مولوی را ده سال ( ۶۵۲هاا  .ق تاا
۶۶۲ها.ق) و مدت مصاحبت وی با حسام الدین را نیز ده سال ( ۶۶۲ها  .ق تا  ۶۷۲ها .
ق) ذکر کرده است ( :۱3۷3پنجاه وهشت) .پذیرفتن این نظر ،قدری دشواراست؛ زیرا
«این نکته مسلم است که حسام الدین چلبی در آن مادتی کاه هناوز شامس در قونیاه
بود ،از نزدیک ترین و محرمترین یاران مولوی شمرده مای شاد» (گولپیناارلی:۱3۶3 ،
 .)۲0۶حتی سالها پیشتر از آنکه حسامالدین به مقام خلیفگای برساد ،وی در زماان
خلیفگی صالح الدین در مجالس مولوی حضور داشت و مرید او باود و «در خادمت
وی به شرایط بندگی و ارادت قیام می کرد و سر تسلیم در پایش مای داشات و چاون
صالح الدین خرقه تهی کرد ،نظر به جانبازی و فاداکاری ای کاه از آغااز در بنادگی
مولوی کرده بود ،مقبول آن حضارت شاد» (فروزانفار)۱0۴ :۱3۵۴ ،؛ اماا مادت ایان
مصاحبت« ،پانزده سال امتداد یافت و یاران از اثر صحبت آن شیخ کامل و این طالب
مشتهی موائد فواید می بردند و به ارادت تمام به خدمت آنان مسابقت می ورزیدناد و
این پانزده سال مولوی از هجوم و آشوب ناقصان تا حدی آسوده خاطر باود و هماین
آسایش به راحت ابد و اتصال مولوی به عالم قدس منتهی گردید» (همان.)۱0۹ :

حتی همایی در اشتباهی آشکار ،با استناد به بیت معروف اوایال دفتار دوم مثناوی

شریف:

ماطلع تااریخ این سااودا و سااود

بعد هجرت ششصدوشاصتودو بود
(مولوی)۷/۲ :۱3۷۷ ،

7/4/2015 1:09:28 PM

Text [10].indd 37

 / 38تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنویمولوی

تاریخ  ۶۶۲ها  .ق را تاریخ آغاز سرودن مثنوی میداند؛ درصورتیکه این تااریخ

به استناد مناقب العارفین و سایر منابع معتبر ،مربوط به آغاز دفتر دوم است و چه دلیلی
محکم تر از خود مثنوی شریف که در یک بیت قبل از بیت مذکور ،تاریخ بازگشات

به ادامۀ سرودن این اثر را روز استفتاح که برابر با پانزدهم رجب است ،ذکر میکند:
مثنوی که صیقل ارواح بود

بازگشتش روز استفتاح بود
(همان)۶/۲ :

اصطالح «بازگشت» در اینجا یعنی رجوع دوباره و این نشان می دهد کاه سارودن

مثنوی شریف قبل از این تااریخ آغااز شاده و مولاوی دوبااره باه اداماۀ سارودن آن
بازگشته است.

افالکی در مناقبالعارفین ،روایتی نقل میکند که نشان میدهاد مولاوی در ساال

۶۵۶ها.ق هنوز سرایش مثنوی را آغاز نکرده و مشغول غزل سرایی و رقا

و ساماع

بوده است .مطابق این روایت ،ملکالقضات کمال الدین کابی از بزرگان قضات روم
در سنۀ سته و خمسین و مائه ( ۶۵۶ها  .ق) برای دیدار با سلطان عزالادین کیکااووس
به قونیه می رود و پس از دیدار با سلطان عزالدین در حین بازگشات ،باه درخواسات
همراهان به دیدار مولوی کشانده می شود .مولوی که سرگرم رق

و سماع است ،از

او استقبال میکند و پس از سرودن یک رباعی به مدد قواالن ،غزلی را به ایان مطلاع
بر او میخواند:
مرا اگرتو ندانی بپرس از شبها

بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها
(افالکی)۱۸۲-۱۷۹ /۱ :۱3۸۲ ،

این غزل بیانگر آن است که مولوی در این سال ،هنوز غرق شور و نشاط سماع و
غزلسراییاست و صالحالدین در زندگی مولوی حضاور دارد؛ زیارا ساال وفاات او
 ۶۵۷ها  .ق است و هنوز زمان سکینه و طمأنینۀ مولوی برای سرودن مثنوی فرانرسیده

است؛ بنابراین ،اقوال اساالمی ندوشان در تااریخ آغااز مثناوی ،یعنای  ۶۵۴هاا  .ق و

گولپینارلی ،یعنی  ۶۵۶ها  .ق ،پذیرفتنی نیست و میتاوان گفات کاه سارودن مثناوی
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«چندی پس از درگذشت صالحالدین زرکوب آغاز شد ،اواخر ساال  ۶۵۷یاا اوایال
 ۶۵۸ها  .ق» (حکیمی)3۲ :۱3۸۶ ،؛ و ازآنجاکه از پایان دفتر اول تا شروع دفتار دوم،

دو سال تأخیر می افتد ،مایتاوان حادس زد کاه تااریخ سارودن مثناوی شاریف باین

سال های  ۶۵۸تا  ۶۶0ها  .ق درست است .بهعبارتی ،پایان سرودن دفتر اول نهایتااً تاا
 ۶۶0ها  .ق بوده است نه آغاز آن.
 .۴-2پایان مثنوی معنوی

آنچه بهمراتب ،اختالف نظرهایی را بیش از اختالف در آغاز سرایش مثنوی به همراه

داشته است ،بحث در پایان و اتمام مثنوی ،بهویهه دفتر ششم و قصاۀ پایاانی آن یعنای
قصۀ ذاتالصور است .این اختالف نظرها به حدی جدی است که دو فرضیۀ اساسای

را -که محور شکل گیری این پهوهش است -بهوجود آورده است .در این زمینه هم
منابع درجۀ اول در شرح احوال مولوی ،راهی جز سکوت در پایش نگرفتاه اناد .تنهاا
اسنادی که از جنبۀ تاریخی ،فتح بابی بههمراه دارند ،مؤلفه ها و اشااراتی اسات کاه از
البهالی منابع درجۀ اول دریافت میشود و نیز نسخههایی از مثنوی است کاه اماروزه

در دست داریم .این نساخ عبارتناد از :نساخۀ  ۶۷۷هاا .ق قونیاه و نساخۀ  ۶۶۸هاا .ق
قاهره.

برخی معتقدند که مولوی بیآنکه مثنوی را به پایان ببرد ،دار دنیا را ترک میکند

و آن را ناتمام باقی میگذارد .زرینکوب در شرححال وی میگوید« :دفتر ششم که
مولوی امالی آن را برای کار مبنی بر ضرورت می دید و ظاهراً دو سال آخر عمار او
صرف آن گشت ،به پایان نرسید و مولوی قبل از اتماام آخارین قصاۀ آن و پایش از
آنکه به خاموشی ابدی پیوندد ،از ادامۀ آن بازایستاد و چناد روزی را کاه از عمارش

باقی مانده بود ،بهجای ادامۀ مثنوی در خموشی فرورفت .بدینگونه قبال از آنکاه در

این آخرین دفتر ،قصۀ شهزادگان دژ هوش ربا را بهسر آورد ،قصۀ عمار خاود او سار
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رسید و مثنوی در دفتر ششم -که پایان آن بود -بیپایان ماناد» (زریانکاوب:۱3۸۴ ،
.)۲۵۷

صفا بدون ذکر دلیل یا سند خاصی معتقد است که «دفتار ششام ،ظااهراً باه ساال
 ۶۶۶پایان یافته است» ( .)۴۶۴ :۱3۶۹عالمه دهخدا معتقد است که «دفتر ششم آن در
اواخر دوران زندگی مولوی پایان گرفته است» ( :۱3۸۴ذیل عناوان مولاوی) .مفهاوم
این است که این دفتر ناتمام نمانده است؛ بلکه پایان یافته است.

در مجموع عةالتواریخالمولویععة ،تااألیف سااید احمااد دده ،سرآشااپز مولااویخانااۀ

ینی قاپوی استانبول ،تاریخ تحریر دفتر اول مثنوی ،اواخر جمادیاالخر سال  ۶۵۹هاا .

ق و تاریخ پایان آخرین دفتر آن سال  ۶۶۷ها  .ق قید شده است (گولپیناارلی:۱3۶۲ ،

 .)۲0۶فروزانفر ،روایت احمد دده را دور از صواب نمی داند و بر این نظر اسات کاه
مولوی مدتی پس از نظم دفتار ششام زناده باوده اسات .وی دلیال خاود را اشاعاری
میداند که در خاتمۀ مثنویها به سلطان ولد نسبت میدهند (.)۱۵۸-۱۵۷ :۱3۵۴
نیکلسون پس ازآنکه در اواسط دفتار ساوم باه نساخۀ قونیاه (نساخه  )Gدسترسای
می یابد ،با خشنودی از اصالت و اعتبار این نسخه ،آن را محور کار خود قرار میدهد
و ضمایمی را بر دو دفتر پیشین می افزاید (سروش :۱3۷۵ ،سی وچهار) .وی می گوید:
«در میان نسخه هایی که دیده ام ،متن  Gاز همه صحیح تر و معتبرتر است .دلیلی نیست
که در گفتۀ کاتب این نسخه -که خود اهل قونیه و از درویشان طریقاۀ مولاوی باوده
است -شک کنیم .بنا به گفتۀ او ،این نسخه از روی یک نسخۀ اصلی اصاالح شاده و
منقح که برای شاعر و دوسات صامیمی و جانشاین او خواناده شاده ،استنسااخ شاده
است .فقط در مورد اینکه آن نسخۀ اصلی به سمع شاعر یعنی مولاوی رسایده اسات،
می توان شک کرد .نسخۀ  Gرا میتوان در نوع خود دارای ارزشی باینظیار دانسات.
هریک از صفحات آن گواه است که تا چه اندازه استنساخ این نسخه با صداقت و از
روی امانتداری انجامگرفته است» (نیکلسون /۲ :۱3۶3 ،چهارده).
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نیکلسون پس ازآنکه نسخۀ قونیه (نسخه  )Gرا با نسخ دیگر ازجملاه نساخۀ قااهره

(نسخۀ  )Pمقایسه میکند ،در مقدمۀ جلد سوم مثنوی مینویسد« :مان اطمیناان نادارم

که بتوانیم نزدیک ترین متن مثنوی به متن اصلی مؤلف را به تفصایل بازساازی کنایم.
در وضعی که هستیم ،همان بهتر کاه روایات  Gرا اختیاار کنایم؛ زیارا نساخۀ مزباور

فوق العاده معتبر است و در همان دههای نوشته شده است که آخرین دفترهای مثنوی
سروده شده است» (همان /3 :سیزده).

از سخنان نیکلسون می توان به دو نکته دست یافت :اول اینکه نسخۀ قونیه (نساخه
 )Gنسخۀ اصلی نیست؛ بلکه رونوشتی از آن است .دوم این اظهارات مربوط به زمانی
است که هنوز نسخههای قدیمیتری کشف نشده است.
گولپینارلی نسخۀ قونیاه را تأییاد مایکناد و مایگویاد« :نساخهای کاه باه دسات
حسام الدین چلبی نوشته شده بود ،اگرچاه بارای مولاوی قرائات شاده و تصاحیحاتی
درآن بهعملآمده و سروسامانی یافته بود ،باز بهصورت پیشناویس باود .ایان نساخه
بعد از آنکه نسخۀ دیگری از روی آن استنساخ شد و باا آن مقابلاه گردیاد ،یعنای باا
مسودههای آن مطابقت داده شد و با بذل همت تصحیح گردید ،پیشناویسهاا طباق
عادت به خاک سپرده شد .در گردآوری و استنساخ قرآن مجید نیز بدین شیوه عمل
شده بود؛ بنابراین« ،نسخۀ اصلی ،نسخۀ ناظم و نسخۀ قدیم» هماین نساخه اسات» (باه
نقل از سروش :۱3۷۵ ،سیوشش).
سروش در این نظر گولپینارلی ،به دیدۀ ظن مینگرد و میگوید:

«مولوی چنان که در مثنوی و در دیوان شامس خاود را نشاان داده اسات ،باه

معنی واقعی کلمه« ،ابن الوقت» بود و در ماضی و مستقبل آتش زده باود و از
سر نوی و تازگی ،همیشه در عید بود و به هیچ روی سر بازگشت به گذشته و
نگاهکردن به پشت سر را نداشت .در آفرینشگری مادام باود و هار دم و هار
روز ،هم خود تازه می شد و هم نکته های بکر و تازه مای آفریاد .چناین روح
خالقی که زبانش ،حیاران باوی پارّان دلبار اسات ،کجاا پاروای باازنگری و
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نازک کاری و قافیهاندیشی و عبارتتراشی و نوسازی و لفظ پاردازی دارد »
(همان :سیوهفت).

آنچه سروش در حق شخصیت عِلوی و روحانی مولوی می گوید ،صحیح و قابال
دفاع است و این گفته ،شاید یکی است از هزاران؛ اما باید توجه داشت که شخصیت
عرفانی مولوی ،دو بعد فردی و اجتماعی دارد .آنجا که شاور عشاق اسات و ساوز و
گداز ،عرفان خصوصای و فاردی اوسات کاه البتاه جوشاش و غلیاان آن از خلاوت
روحانی مولوی هم فوران می کند و در جامعۀ واحد بشری در طاول اعصاار و قارون
تا به امروز نمود و تأثیر داشته و خواهد داشت .این همان بعدی است کاه ساروش باه
آن پرداخته است .بعد دیگر ،شخصیت عرفانی مولوی که از نظر ساروش دور ماناده
است ،بعد عرفان اجتماعی اوست که مکمل عرفان فردی است .از این منظر ،مولاوی
به خود تعلق ندارد؛ بلکه کسی است که هستیاش وقاف باهتکامالرسااندن دیگاران
شده است .او در خلوت عرفانی خود به تکامل رسایده اسات و باه دنباال باهتکامال-

رساندن انسان است .سودای انسان کامل ،هیچ گاه دست از سر مولاوی برنمای کشاد.
این است که در مقام خلیفةاللهی میخواهد رسالت پیامبرگونۀ خویش را به سارانجام
رساند و عالوه بر پرورش بعد روحانی انسان ،از رساالت تعلیمای خاویش نیاز غافال
نباشد و می داند که همۀ انسان ها در طیکردن مسیر تکامل یکساان نیساتند؛ بناابراین،
نیاز میبیند تا مثنوی را به گونهای بپیراید و بیاراید که مخاطب عاام دچاار انحاراف و

سردرگمی نشود .عالوهبراین ،مولوی می خواهد مثنوی چراغی فرا راه بشار در تماام
اعصار باشد؛ بنابراین ،فروزش این چرا تابان جز از این طریق -که خالی از هر عیب

و تکدری است -میسر نخواهد شد .نکتۀ دیگر اینکه مولاوی ،مثناوی را صارفاً بارای

خود نسروده بود؛ زیرا اگر چنین بود ،می توانست در خلوت روحاانی خاود ،حادیث
نفس کند و به التذاذ روحی برسد و نیازی نمیدید که حسامالدین آن را کتابت کند.
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می دانیم حضور حسام الدین در پیشگاه مولوی ،صرفاً تحری

او در سارودن مثناوی

نبود؛ بلکه وظیفۀ سنگین دیگر او کتابت آن نیز بوده اسات؛ بناابراین ،جاای شاگفتی

نیست اگر آن عارف وارسته ،برای بهره مندشدن نوع بشر از آن اثر گرانقدر ،دغدغاۀ
نگارش و ویرایش آن را نیز داشته باشد؛ بنابراین ،می توان گفت که ویرایش مثنوی-

حتی اگر در حضور مولوی یا به دست خود او نیز انجام گرفته باشد -هیچ منافااتی باا
عرفان سرشار او و مقام خلیفةاللهی او ندارد.
در مناقبالعارفین آمده است که:

«حسام الدین چلبی مجموع مجلدات مثنوی را بر حضرت خداونادگار هفات

بار فارو خواناد و ساماع جاانی کارده و اساتماع فرماود و بار رماوز و کناوز

اسرارش مطلع گشته ،مطلع انوار اسرار الهی شده و تمامت مشاکالت مثناوی
را حرفاً حرفاً و الفاً الفاً حل کرده و با زرِ حال ثبات فرماوده ،اعاراب نهااد و

هرکه از خلفای عظام حضرت ایشان استماع کرد و نسخه ساخت ،صاحیح و
معتمد علیه آن است و بر آن مزید نیست» (افالکی.)۴۹۷-۴۹۶ /۱ :۱3۸۲ ،

سند تاریخی دیگر اینکه مطابق روایت افالکی از سراجالدین مثنویخوان ،پس از

آنکه حسام الدین مثنوی را تحریر کرد ،باار دیگار آن را بار مولاوی خواناد .پااره ای
ابیات اصالح شد و بدینترتیب ،مثنوی آخرین و قطعی ترین صورت خود را یافت و

عنوان هایی که امروزه «سرخ» گفته می شود نیز در اثناای هماین باازخوانی و اصاالح
نوشته میشد( ۱گولپینارلی.)۲0۸ :۱3۶3 ،

فروزانفر در سندیت نسخۀ  ۶۷۷ها  .ق مثنوی می گوید« :ابیاات مثناوی را از روی

نسخۀ موزۀ قونیۀ مکتوب در رجب  ۶۷۷نقل کرده ام .این نسخه از روی نسخۀ اصالی
که در حضور مولاوی و حساام الادین حسان چلبای مایخواناده اناد ،کتابات شاده و
صحیحترین نسخه است» (فروزانفر :۱3۴۶ ،نه) .وی احتمال قوی میدهد که شاکل و
حرکات کلمات نسخۀ  ،۶۷۷تابع تلفظ و طرز ادای مولوی باشد (همان :نه) .این گفته
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روشن می سازد که قبل از نسخۀ  ۶۷۷ها  .ق ،نسخۀ دیگری وجود داشته است که در
حضور مولوی کتابت شده بوده و این بدان معناست که اتمام مثنوی در زماان حیاات

مولوی صورت گرفته است.

نگاه کاوشگرانۀ استعالمی بر نسخۀ دسات ناویس مثناوی ساال  ۶۷۷هاا  .ق نشاان

می دهد کاه «آن هام نساخه ای درسات و کامال اسات و در ماوزۀ مولاوی در قونیاه
نگهداری می شود» (اساتعالمی )۸۷ :۱3۸۷ ،و «تحریار آن روز دوم رجاب ساال ۶۶۷
ق ۱۲۷۸ /.م .پایان یافته است» (استعالمی« .)۸۸ :۱3۸۸ ،کاتاب ایان نساخه ،در پایاان
دفتر اشاره کرده است کاه آن را از روی دسات ناویس دیگاری کاه باه نظار مولاوی
رسیده ،بازنویسی کرده و تاریخ تحریر ،پن سال پس از درگذشات مولاوی اسات و
این نسخه همان است که عکس آن را سازمان نشر دانشگاهی ،سال ها پس از نخستین
چاپ این نشر مثنوی منتشر کرده است» (استعالمی.)۸۷ :۱3۸۷ ،

استعالمی درجستوجوی نسخۀ معتبر مثنوی ،به کشاف تاازهای مایرساد و ایان

احتمال را قوت میبخشد که مثنوی در زمان حیاات مولاوی باه اتماام رسایده اسات.

براساس پهوهش وی ،کهن ترین نسخۀ مثنوی ،نسخه ای است به سال  ۶۶۸ها  .ق کاه

«نسخه ای درست و روشن و خواناست ،در قونیه تحریر شده ،اکنون در قاهره است و
فیلم و عکس آن را کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران دارد .تااریخ تحریار ایان نساخه،
چهار سال پیش از درگذشات مولاوی اسات» (اساتعالمی .)۸۷ :۱3۸۷ ،وی در اتقاان
سندیت آن می افزاید که «این نسخه را شادروان مجتبی مینوی نسخهای معتبر دیاده و
خود از آن فیلمبرداری کرده است .از استاد بدیعالزمان فروزانفر نیز که در این زمیناه
استاد همۀ استادان بود ،مکرر شنیده بودم که نسخۀ قاهره نسخه ای بسیار معتبر اسات»
(همان.)۸۷ :

بنابراین ،در مورد تاریخ اتمام مثنوی می توان گفت کاه «پایاان آن ،بایاد پایش از

شعبان  ۶۶۸باشد؛ زیرا یک نسخۀ کامل و دقیق از هر شش دفتر مثنوی در دارالکتاب
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قاهره است کاه تحریار آن در اواخار شاعبان  ۶۶۸در قونیاه باه پایاان رسایده اسات»
(حکیمی.)33 -3۲ :۱3۸۶ ،
استعالمی مدتی بعد در اظهاراتی دقیقتر و تازهتر میگوید:

«از مثنوی نسخه ای در دست است که تحریر آن در اواخر شاعبان ساال ۶۶۸

ق ۱۲۶۹ /.م بااه انجااام رساایده .کاتااب نسااخه ،محمااد باان عیساای الحااافظ
المولویالقونوی ،اهل قونیه و منسوب به خانقاه مولاوی اسات و کتابات ایان
نسخه با همین قراین باید در خانه و خانقاه مولوی و در زماان حیاات مولاوی
به انجام رسیده باشد .تاریخ تحریار ،ساه ساال و ناه مااه پایش از درگذشات
مولوی است .این نسخه یکی از پاکیزه ترین و دقیاق تارین دسات نوشاته هاای
مثنوی و اکنون در قاهره است» (استعالمی.)۸۸ :۱3۸۸ ،

چند نکته از این اظهارات برداشت میشود:
نخست آنکاه اشاارۀ کاتاب نساخۀ  ۶۷۷باه ایان نکتاه کاه قبال از آن نیاز نساخۀ
دستنویس دیگری وجود داشته است ،نشان میدهد که نسخۀ  ،۶۷۷نساخۀ اول و یاا
اصلی مثنوی نیست.

دوم اینکه اشارۀ کاتب به این نکته که نسخۀ شاهد (نسخۀ قبال از نساخۀ  )۶۷۷باه

نظر مولوی رسیده است ،این احتمال را قوت می بخشد کاه اتماام مثناوی ناه تنهاا در

زمان حیات مولوی صورت گرفته است ،بلکه شخ

وی بر کتابت و نسخت آن نیز

نظارت داشته است .شاهد مدعا این است کاه «نساخههاای  ۶۶۸و  ۶۷۷بسایار باه هام
نزدیکند و در مواردی معدود ،یک مصراع یا یک بیت در آنها بهکلی متفاوت است
یا بیتی در میان ابیات پس وپیششده و اختالف آن ها در حدی نیست که معنی کاالم
مولوی را عوض کند .گاه نیاز در نساخۀ  ۶۶۸بیتای هسات و در نساخۀ  ۶۷۷نیسات و
احتمال می توان داد که مولوی در باازبینی نساخۀ خاصای ،آن بیات را حاذف کارده
باشد» (همان.)۸۷ :
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سوم اینکه اظهارات استعالمی تأیید همان گفتۀ فروزانفر است که در مورد نساخۀ
اصلی قبل از نسخۀ  ۶۷۷بیان کرده است و نشان می دهد که منظور فروزانفر از نساخۀ
اصلی ،همان نسخه ای است که به تاریخ  ۶۶۸ها  .ق نوشته شاده و موساوم باه نساخۀ
قاهره است.
 .۵پایان مثنوی از منظر اشعار مولوی

آنچه در بخش قبلی بیان شد ،بررسی تاریخی موضوع اتمام مثنوی باود .حاال ببینایم

خود مثنوی و دیگر اشعار و غزلیاتی که از زبان مولوی جااری گشاته اسات ،در ایان
زمینه چه میگویند.

نکته ای که در آغاز باید مد نظر قرار داد این است که در مثنوی ،ترتیب جزمی و

نظام کالسیک وجود ندارد .شکلگرفتن آن ادواری است و این ادواریبودن هام از

خود اوست .نظم آن در بینظامی است و از اینرو به نظام عالم شاباهت دارد .کتاابی
است که به تداعی تکیه دارد (گولپینارلی)۲0۴ :۱3۶3 ،؛ بنابراین ،مثنوی اثری کاامالً

متفاوت است و نباید از آن ،همچاون دیگار آثاار ادبای ،نظمای منطقای یاا رابطاه ای
براساس علت و معلول انتظار داشته باشیم .به سخن شفیعیکدکنی:

«مثنااوی ساااختاری پیچیااده و ساایال دارد .بوطیقااای روایاات و قصااه در آن،
پیوسته شکل عوض می کند و بههیچروی قابل طبقه بندی نیست؛ هرچند ایان

طبقه بندی گسترده و متنوع باشد .سراینده در هر لحظه فهمی تاازه از روایات
دارد و بوطیقای نوی برای همان لحظه می آفریند .در ادبیات جهان بارای هار
مؤلفی می توان فرم های خاصی درنظر گرفت و حاصل آفارینش او را در آن

فرم ها طبقه بندی کرد؛ اال مثنوی که مثل جریان رودخانه ،هرلحظه به شاکلی
درمیآید» (شفیعی کدکنی.)3۹ :۱3۸۷ ،
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این گفته مؤید این مطلب است که درهمتنیدگی ساختار روایی قصه با اندیشاه و

مضمون در مثنوی ،بهحدی تازه می نماید که مخاطب را به ناوعی دریافات متعاالی و

التذاذ معنوی می رساند .مثنوی حتی «از لحاا شاعری ،اثاری غیرمتعاارف اسات .باه
هیچ یک از منظومه های فارسی شبیه نیست؛ نه حتی منطق الطیر عطار یا حدیقۀ سنایی.

از لحا صورت به دشواری می توان نام سروده بر آن نهاد .تنسایق هاا و آرایاش هاای
لفظی معمول در آن بسیار کم دیده میشود» (اسالمی ندوشن)۱0۹ :۱3۷۷ ،؛ بنابراین،
اگر چنین شناختی از مثنوی داشته باشیم و بادانیم کاه سارایندۀ آن از خلاق اثاری باا
ساختاری اینچنینی ،اهداف خاصی را دنبال کرده است ،بهتار مایتاوانیم درباارۀ آن
قضاوت و آن اهداف را کشف کنیم.
مولوی در هماان ابتادای دفتار ششام ،بحاث تمامات و پایاانیاافتن مثناوی را باه
حسامالدین نوید میدهد:
ای حیات دل حسااامالدین بسی

میاال ماایجوشااد بااه قساام ساااادسی

گشت از جذب تو چو عالمهای

در جهااان گااردان حسااامینااامااهای

پیشاااکش میآرمت ای معنوی

قسااام ساااادس در تماااام مثناااوی
(مولوی)3-۱/۶ :۱3۷۷ ،

در این زمینه ،فروزانفر نیز معتقد است که دفتر ششم ،انجام سخن مولوی اسات و
او از همان آغاز نظم این دفتر درنظر داشته که سخن را در همین جزء تمام کند و باه
پایان آرد؛ بدان امید که اگر فیمابعد ،دستوری رسد ،گفتنی ها را با بیاانی نزدیاک تار
بگوید (فروزانفر:)۱۵۷ :۱3۵۴ ،
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راز جااااز بااا رازدان اناااباز نیسااات

راز اندرگاوش منکااار راز نیسااات
(مولوی)۸-۴ /۶ :۱3۷۷ ،

همایی با استناد به ابیات فوق ،هرگونه منظومه یا دفتر هفتم دیگاری غیار از شاش
دفتر مثنوی را رد می کند (همایی .)۱0۶3-۱0۶۲ /۲ :۱3۷۶ ،گولپینارلی نیز هم داستان
وی است و دفتر ششم را واپسین دفتر مثنوی می داند و اظهار می دارد کاه مولاوی بار
آن نبوده است که دفتر هفتمی آغاز کند (گولپینارلی.)۲0۷ :۱3۶3 ،
این روایت افالکی نیز تأیید گفتۀ آن هاست« :روزی از حضرت مولوی پرسایدند
که مجلدات مثنوی را با همدیگر ترجیحی و تفضیلی هست فرماود کاه ثاانی را بار
اول فضیلت چنان است که آسمان دوم را بر اول و سوم را بر دوم و همچنان ششم را
بر پنجم؛ چنانک تفضایل ملکاوت بار عاالم ملاک و تفضایل جباروت بار ملکاوت»
(افالکی.)۴۷۵ /۱ :۱3۸۲ ،
به گفتۀ فروزانفار «دفتار ششام از جهات مطلاب ،بریاده و مقطاوع اسات و قصاۀ
شاهزادگان به سر نیامده ،سخن قطع شده و بدان ماند که ناطقۀ سخن پرداز گوینده باه
سبب ناتوانی جسد یا مالل جان ،خموشی پیشگرفته و از گفتوگاو تان زده اسات»
(فروزانفر .)۱۵۷ :۱3۵۴ ،نظار گولپیناارلی نیاز ایان اسات کاه «اگار پااره ای مواناع و
سرانجام بیماری وی نبود ،اندکی به تقریر ادامه مایداد و داساتان ساه شااهزاده را باه
پایان میرسانید» (گولپینارلی.)۲0۷ :۱3۶3 ،
شاید پذیرفتن این سخن فروزانفر وگولپینارلی که مولوی به سبب ناتوانی جسامی
خموشی پیش گرفت و از گفت وگو و سرودن مثنوی دسات کشاید ،قادری دشاوار
باشد .روایت افالکی از زندگی مولوی بیانگر آن است که وی در اواخر عمر ،حتای
در روزهایی که با بیماری و به تبع آن با مرگ دست وپنجه نارم مای کارد ،از سارودن
شعر و غزل دست نکشید .اشاعاری کاه مولاوی در واپساین روزهاای حیاات ساروده
است ،این امر را اثبات میکند:
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 .۱مولوی آخرین روزهای حیات خود را با تفکاری مادام ساپری مای کارد .ایان
هستی ،آرام آرام درون خود او غرق می شد و او به مرور ،آن آرامش ابدی و آسایش
سرمدی را که عمری به دنبالش بود ،لمس می کرد .شعور فردی او بالکل از آن جمع
می شد .هستی مطلاق نزدیاک تار مای شاد .اندیشاۀ محادود در یاک دورۀ زماانی ،از
محدودۀ خویش بیرون مای زد و از قارون فراتار مای رفات ،طنینای کاه در گاوش او
میپیچید ،صدای خودش بود (گولپینارلی:)۲۱۲ :۱3۶3 ،
مرغاان کهکنون ازقفس خویشجدایید

کشتیّ شاااماماند براینآب ،شااکسته

رخ بازنااامایید و بگاااوییدکاااجایااید

ماهیصفتان یاکدم ازاینآب برآیید
(مولوی)۴۱۴ /۱ :۱3۸۷ ،

 .۲ظاهراً غزل زیر را در واپسین ایام حیات خویش ،با نزدیاکتار احسااسکاردن
مرگ سروده است (گولپینارلی:)۲۱3 :۱3۶3 ،
عاشاااقانی که با خااابر مایرند

پیاش معشوق چون شکر میرند

از الست آب زندگی خوردند

الجااارم شاااایوۀ دگاار میارند
(مولوی)۵۶۷ /۱ :۱3۸۷ ،

 .3در اثنای شدت بیماری مولوی ،زلزله هایی پیاپی قونیه را می لرزاند .مردم از بیم
زلزله پیش مولوی رفتند .او تبسم کنان گفات :مترساید شاکم زماین گرسانه اسات و
دنبال لقمهای چرب میگاردد .باهزودی ایان لقماۀ چارب را مایربایاد و از لرزیادن
بازمی ایستد و به همین مناسبت در آن ایام ،غزل زیار را سااخت (گولپیناارلی:۱3۶3 ،
:)۲۱3
با این همه مهر و ماهربانی

دل میدهادت کاه خشام رانای

وین جملۀ شیشه خانهها را

درهم شاااکنی به لاااانتاارانی
(مولوی)۱0۱۴-۱0۱3 :۱3۷۶ ،

 .۴در آن روزهای آخر که مولوی از شدت تب می سوخت ،شیخ صادرالدین باا
اکابر درویشان به عیادت مولوی آمده بودند .تملق عظیم نماوده ،از آن حالات متاألم
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می شد؛ گفت :شفاک اهللُ شِفاءً عاجالً ،رفع درجات باشد؛ امید است که صحت کلی
روی نماید و حضرت مولوی جان عالمیان است ،به صحتها ارزانی است؛ فرمود که
بعد از این شفاکَ اهلل شما را باد؛ همانا در میان عاشق و معشوق ،پیراهنی از شعر بیش
نمانده است .نمیخواهید که بیرون کشند و نور به نور پیوندد
گفت لبسشگر زشعر و ششترست

اعتناق بیحجابشخوشترست

من شاادم عااریان زتن او از خاایال

میخااراممدرنهایاتالوصاااال

شیخ با اصحاب اشک ریزان خیزانکرده روانه شد و حضرت مولوی این غازل را
سرآغاز کرده می گفت و جمیع اصحاب جامه دران و نعاره زناان فریادهاا مای کردناد
(افالکی:)۵۸۲-۵۸۱ :۱3۸۲ ،
چهدانیتوکه درباطنچهشاهی همنشایندارم

رخزرین منمنگرکه پایآهانیندارم

باادانشااهکهمااراآورد ،کلااایرویآوردم

وزانکاوآفریدستمهزارانآفریندارم
(مولوی)۷3۹/۲ :۱3۸۷ ،

 .۵یک شب قبل از آنکه مولوی به سرای بااقی بشاتابد و چشام از دنیاا فروبنادد،
«حضرت سلطان ولد از خدمت بیحد ضعیف شده بود ،نعرههاا مایزد و جاماههاا را
پاره می کرد و نوحه ها می نمود و اصالً نمی غنود؛ همان شب ،حضرت مولوی فرماود
که بهاءالدین من خوشم .برو سری بنه و قدری بیاسا؛ چون حضرت ولاد سار نهااد و
روانه شد ،این غزل را فرمود و حضرت حسامالدین مینوشات و اشاکهاای خاونین
میریخت» (افالکی:)۵۹0 -۵۸۹ :۱3۸۲ ،
رو ساااربنه بهبالین تنهامرا رهاکان

ترکمنخااراب شابگردمبتالکاان

ماییموموج سودا ،شب تابهروزتنها

خواهیبیاببخشا ،خواهیبروجفاکن
(مولوی)۱0۲۱ /۲ :۱3۸۷ ،

بررسی این اشعار -که مولوی در واپسین ایام حیات و در روزگار بیماری سروده
است -نشان می دهد که بیماری ،مانعی برای شعرسرایی مولوی محسوب نمی شاده و
تأثیری در افول قریحۀ شعری او نداشته است و او همچنان قدرت و توان سرودن شعر
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را داشته است؛ بنابراین ،فرضیۀ ناتماممانادن مثناوی باهسابب بیمااری مولاوی ،جاای
تردید دارد .همچنین بررسی این اشعار نشان میدهد که غالب این سرودهها غازلاناد
و چون مثنوی ،سالها پیشتر از آن بهاتمام رسیده بود ،مولاوی نیاازی نمایدیاد کاه
مثنوی بسراید؛ بنابراین ،باید دقت کرد که باینیاازی باه اداماۀ سارودن مثناوی را باه
حساب بیماری و وفات او نگذاریم؛ زیرا مثنوی سال ها پیش تر از آن به اتمام رسایده
بوده است؛ اما عمدۀ بحث در ناتمامی مثنوی مربوط به قصاۀ قلعاۀ ذات الصاور یاا دژ
هوشربا در انتهای دفتر ششم مثنوی است .این داستان در ظاهر چنان بهنظر مایرساد
که انتهای آن ناتمام رها شده و موجب شده است که به قول فروزانفر «آخارین دفتار
از حیث حکایت ،ناتمام باقی بماناد» ( .)۱۵۷ :۱3۵۴گاویی مولاوی باه دالیلای آن را
ناق

باقی گذاشته است تا بتواند بعاداً در فرصات مناساب تاری باه آن بپاردازد؛ اماا

مارگ نابهنگاام او مجاال باازگویی اداماۀ داساتان را از او مایگیارد و ناه تنهاا قصاۀ
ذات الصور و دفتر ششم که کل مثنوی ،ناق

و ناتمام باقی مای ماناد .ایان ماحصال،

عمدهترین دلیلی است که فرضیۀ ناتمامبودن مثتوی را پیش میکشد.
قبل از آنکه با استناد به خود مثناوی و باه مادد آن ،دالیلای در رد یاا اثباات ایان
فرضیه مطرح کنیم ،بهتر است ابتدا داستان قلعۀ ذات الصور را بررسی کنایم .خالصاۀ
این داستان چنین است:
«پادشاهی را سه پسر بود .عزم سفر کردند .پادشاه آنان را گفت :در راه شاما
قلعه ای است .مبادا بدان قلعه درآیید .همین تأکید ،میل آنان را به رفاتن قلعاه
پدید آورد .چون به قلعه درشدند ،صورت دختر پادشاه را بار دیاوار دیدناد؛
عاشق دختر گشتند و نزد پادشاه رفتند و عشق خود باه دختار را بادو گفتناد.
شاه گفت آنان را بر سر خندقی ببرند و سرهای بریده را به آنان نشاان دهناد
که در راه این عشق از تن جادا شاده اسات .شااهزادگان بار خواسات خاود
اصرار ورزیدند» (شهیدی.)۱۶۴۱-۱۶۴0 :۱3۷3 ،
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از این سه عاشق ،برادر بزرگ تاب نمی آورد و خود را مست و بی قرار به بارگااه
پادشاه چین میرساند .وقتیکه او را نزد پادشاه چین میبرند ،محو در دیدار شاه چین
می شود« .هر منصبی و ملکتی» که بخواهد به او می دهند ،اما دیگر جز مالزمات شااه
چین ،هوایی درسر ندارد .مادتی بعاد ،بارادر بازرگین در بارگااه پادشااه چاین جاان
می دهد .برادر دوم نیز بر سر جنازۀ او مای رود و ماورد لطاف و عنایات پادشااه قارار
میگیرد و به مقام و مرتبه ای می رسد که دچار عجب و غرور میشاود .شااه چاین از
این خودبینی او می رنجد؛ اما خود ،او را کیفر نمیدهد .بیآنکه شاه دست باه کماان
ببرد ،تیری از ترکش او پر میکشد و بر گلوی این مغرور مینشیند و شاه چاین -کاه
قهر او موجب فنای این شااهزادۀ دوم شاده -خاود بار ایان شااهزاده مااتم مایگیارد
(استعالمی .)۸۶ :۱3۸۸ ،مولوی پس از آنکه سرگذشت دو برادر بزرگ تر را مفصال
شرح میدهد ،در سرگذشت برادرکوچکین ،فقط به این بیت بسنده میکند:
وآن سوم ،کاهلترین هرسه بود

صورت و معنی ،بهکلای او رباود
(مولوی)۴۸۷۵ /۶ :۱3۷۷ ،

اصل داستان بهطورکامل در مقاالت شمس آمده و بهاحتمالزیاد مولاوی در بیاان

آن به داستان شمس نظر داشته است .در هفت پیکر نظامی نیز داستان یکی از گنبادها

به همین مضمون است .با اینحال ،گمان میرود که اصل آن برگرفته از اسطورههای
۲

یونانی است.

در مقاالت شمس ،داستان به تفصیل بیان شده است و «در پااره ای از جزئیاات ،باا

روایت مثنوی تفاوت دارد؛ نیز در یک موضع ،در سرگذشت بارادر کاوچکین تتماۀ

حکایتی دارد 3که در مثنوی مولوی نیامده و چنان می نماید که این داساتان باه سابب

وفات مولوی ناتمام مانده است» (همایی :۱3۷3 ،شصتوچهار).
به گفتۀ استعالمی ،دالیل صاحب نظرانی که این حکایت را ناتمام انگاشته اند ،این
است که از سرنوشت شاهزادۀ ساوم صاحبتی نشاده اسات؛ تفااوت هاایی در مقایساۀ
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حکایت مولوی با روایت آن در مقاالت شمس وجود دارد؛ سلطان ولد در ولدنامه به
سکوت و انزوای پدر در سالهای پایان عمر اشاره دارد (استعالمی.)۸۷ :۱3۸۸ ،

باید توجه داشت که مولاوی هایچ حکاایتی را چنانکاه در مناابع پایش از مثناوی
می یابیم نیاورده است و با وجود ارادت به کسانی چون سانایی و عطاار ،حکایاات و
روایات و لطایف مأخوذ از آن ها را نیز به اقتضای مبحاث و مقصاود خاود بازساازی
کرده است .حقیقت این است که برای مولوی ،حکایت ابزار و واسطه ای بیش نیست
و برای کاربرد بهتر ،تغییرهای کوچکی در این ابزار پذیرفتنی است .در نقل هایی کاه
مولوی در مثنوی شریف آورده است ،شاید یاک ماورد هام نباشاد کاه در آن ،نقال
مولوی با مآخذ آن موبهمو مطابق درآید؛ زیرا ذهن مولوی مثل دریا موج میزند و به
اقتضای معانی بیکرانهای که از خاطر او میگذرد ،اجازای قصاه زیارورو مایشاود و
رنگ تازه می گیرد (همان)۹۱-۸۸ :؛ بنابراین ،واضح است که قصۀ ذاتالصور نیز باه
همین منوال استثنا نخواهد بود و انتظار نمیرود جزء به جزء آن را بیان کند.
گفتیم که مثنوی ،ساختاری پیچیده و سیال دارد و بوطیقای روایت و قصه در آن،
پیوسته شکل عوض می کند تا با ایجاد تازگی و نوی ،گرفتاار کهنگای و روزمرگای
نشااود .بوطیقااای مولااوی در عرصااۀ «چگونااه گفااتن» نیااز مبتناای باار تکاارارسااتیزی و
ساختارگریزی و شکستن هنجارهای معمول روایات اسات .اینکاه مشااهده مایشاود
قصه ای با مقدمه ای مفصل آغاز مایشاود ،ساپس در اوج حادثاه و سار بزنگااه قطاع
میشود ،بیانگر این نوع نگاه مولوی است؛ زیرا او مخاطب خود را باهخاوبی شاناخته
است و میداند که تکرار ،گاه برای او ماللآور خواهد بود و به او آموخته است کاه
اهدافی بس واال در پس قصه پنهان است.
شفیعیکدکنی می گویاد« :تکارار کاه از لاوازم ذاتای رمزگاان زباان و مجموعاه
کدهای زبانی است ،خودبه خود مالزم با اتوماتیزهشدن است .تمام شاعرهای برجساتۀ
تاریخ ،نمونه هایی از درافتادن و تعارض با اتوماتیزگی زبان اند؛ یعنی روزمرگی زبان.
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شعر مولوی از این چشمانداز نیز ،دارای امتیااز اسات کاه از هرگوناه اُتومااتیزگیای
می گریزد و ساخت و صورت های جاری آن ،روزمرگی را از بر خود محو می کناد»
(شفیعیکدکنی)۷۶ :۱3۸۷ ،؛ بنابراین ،در قصۀ شهزادگان ،همان تک بیت معروف «و
آن سوم ،کاهل ترین هرسه بود /صورت و معنی ،بهکلی او رباود» در شارح مااجرای
برادر سوم ،همه چیز را در مورد باقی داستان ،برای مخاطب رازآشنا روشن می کناد و
با این کار از اتوماتیزهشدن اثر میپرهیزد.
نکته ای که در مورد خصلت آگاهیبخشی مولوی بایاد باه آن توجاه کارد ،ایان
است که وی بارها مستمع و مخاطب را با شیوۀ کار خود آشنا مای ساازد و آنجاا کاه
احساس میکند کالم منعقد شده و بیانش اقناع کننده اسات و مخاطاب باه مرحلاه ای
برتر از آگاهی رسیده است ،بحث را رها می کند و به موضوعی دیگار مای پاردازد و
مابقی را به درایت و فهم مخاطب وا مای گاذارد .مخاطاب مثناوی مخااطبی خماود و
غیرفعال نیست؛ بلکه مخاطبی است با حدت ذهن و شدت ذوق کاه مجداناه بایاد در
تالش باشد تا پابهپای مثناوی ،از بحاث عقاب نماناد؛ بناابراین ،فرقای نمای کناد کاه
موضوع رهاشده ،یک بحث استداللی باشد یا یک قصه.
باید توجه داشت کاه «از میاان کارکردهاای شاشگاناۀ پیاام (عااطفی ،ترغیبای،
ارجاعی ،فرازبانی ،کالمی و ادبی) کاه رومان یاکوبسان ( )۱۹۸۶-۱۹۸۲زباانشاناس
روسی برای زبان درنظر دارد ،در مثنوی بیشتر با «نقش ترغیبیِ» پیام ساروکار داریام.
در این نوع نقش ،جهت گیری پیاام باه سامت گیرناده (مخاطاب) اسات و گویناده،
مخاطب را به عملکردن ،اندیشیدن یا احساسکردن برمیانگیازد و از او مایخواهاد
که آنگونه که مورد نظر اوست ،واکنش نشان دهد» (برامکی و دبیاران)۷۲ :۱3۹0 ،؛
اما از سویی «گاه سطح فهم و شعور مخاطبان را برای درک و دریافت عظمت معانی
نهفته در کالم بسیار محدود می داند و درنتیجه ،از بیان و افشای آن معانی خاودداری
میکند» (همان.)۸۴ :
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مجملش گفتم ،نگفتم زآن بیان

ورنه هم افهام سوزد هم زباان
(مولوی)۱۷۵۸ /۱ :۱3۷۷ ،

بنابراین ،جای شگفتی نیست اگر در پایان دفتر ششم می بینیم که در وصف بارادر
کوچکین ،فقط همان تک بیات را مای آورد؛ زیارا مخاطاب در پایاان دفتار ششام باا
مخاطب عام و مبتدی دفتر اول فرق میکند .در این مرحلاه ،وی مخااطبی اسات کاه
پابهپای مولوی توانسته است مراحل سیر و سلوک را پشت سر نهد و با کوچک ترین
اشارهای ،به دریافتی بیکران نایل آید.
مولوی پس ازآنکه سرگذشت برادر بزرگین را مفصل بیاان مای کناد ،در اقادامی
تأمل برانگیز ،ابیاتی می آورد که بهطور تلویحی ،خبر اختتام مثنوی را پیشاپیش اعاالم
می کند .بهسبب اهمیتی که این ابیات در اعالن خبر اتمام مثنوی دارد ،کال ابیاات را
ذکر میکنیم:
این مباحث تابادینجا گفتنایاساات

هرچااهآیااد زیاانسااپس بنهفتناایاسااات

وربگاااویی وربکوشااای صااادهزار

هساااات بیگاااااار و نگااااردد آشاااااکار

تااا بااه دریااا ساایر اسااب و زیاان بااود

بعاااد از اینااات مرکاااب چاااوبین باااود

مرکب چوبین به خشکی ابتر اسات

خااااص آن دریاییاااان را رهبااار اسااات

ایان خموشای مرکاب چاوبین باود

بحریاااااان را خامشااااای تلقاااااین باااااود

هرخموشاای کااه ملولاات ماایکنااد

نعااارههاااای عااااشق آنساااو مااایزناااد

تو همیگوییعجبخامشچراست

اوهماایگویاادعجبگوشااشکجاساات

مااان زنعااره کاار شاادم او باایخباار

تیزگوشااااان زیاااان ثماااار هساااااتندکر
(همان)۴۶۲۶ -۴۶۲0 /۶ :

این ابیات را به حق می توان بیانیۀ رسمی مولوی در «اختتامیۀ مثنوی» نام نهاد .هماۀ
ابیات این بیانیه همچون بندهای منشوری است که بر حسام الدین خوانده شده است و
او را از اختتااام مثنااوی ماایآگاهانااد .بااه ایاان ساابب اساات کااه مااا هاایچ گزارشاای از
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درخواست حسام الدین مبنی بر ادامه یافتن مثناوی دریافات نکارده ایام اماا در ماورد
سلطانولد مشاهده میشود که چنین درخواستی از مولوی داشته است:۴
ماادتی زیاان مثنااوی چااون والاادم

شاادخمشگفااتش ولاادکای زناادهدم

از چااهرو دیگرنماایگااوییسااخن

بهرچاااااه بساااااتیدرعلااااام لااااادن
(همان ،پایان دفتر ششم ،تتمۀ سلطان ولد)۱۱3۷ :

شادروان زرینکوب در مورد تتمۀ سلطان ولاد مایگویاد« :خاتماهای کاه بعادها
سلطان ولد به آخر دفتر ششم الحاق کرد ،فقط نشان داد که مولوی تا قبال از وفاات،
باآنکه فرصت داشت تا دفتر ششم را تمام کند و قصۀ شهزادگان و قلعاۀ ذات الصاور
را در آن به پایان آرد ،عمداً یکچند ،لب از سخن فروبست و در جواب ولد -که از
این خاموشی ناگهانی او اظهار حیرت و تعجب مای کارد و پادر را باه اتماام داساتان
شهزادگان ترغیب می نمود -فقط خاطرنشان کرد که قوۀ نطق وی از این پاس دیگار
به گفتار نمی آید و باقی آن داستان هم بی واسطۀ لفظ و زبان ،در گوش دل آن کاس
که نور جان دارد گفته میآید و حاجت به نظم و بیانش نیست» (زرینکاوب:۱3۷۴ ،
.)33-3۲
دلیل حیرت و تعجب سلطان ولد این است که او باا آنکاه فرزناد مولاوی اسات،
مرتبتش در نزد پدر بهاندازۀ حسامالدین نیست و از بسیاری از رواباط ماراد -مریادی
این دو خبر چندانی نداشته است؛ اما حسام الدین که مجذوب روح مولاوی و ماذاب
در شخصیت اوست ،به چشم سرّ دریافتاه اسات کاه مثناوی در دفتار ششام باه پایاان
خواهد رسید؛ بنابراین ،او هیچ درخواستی از مولوی مبنی بر تداوم مثنوی ندارد.
دقت در مضمون این ابیات -کاه ماا آنهاا را بیانیاۀ رسامی مولاوی در «اختتامیاۀ
مثنااوی» نامیاادیم -نشااان ماایدهااد کااه مولااوی ماایخواسااته اساات فاایالوقاات ذهاان
حسام الدین و درواقع ،اذهان مستمعان حال و آینده را برای شانیدن خبار پایاانیاافتن
دفتر ششم و بهتبع آن ،اتمام کل مثنوی شریف آماده کند .کافی است که در تقدیر و
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به صورت فرضی ،این ابیات را به آخر مثنوی منتقل کنایم .آیاا اختتامیاه ای بارای آن
محسوب نخواهد شد آیا باز هم جای حرف و حدیثی باقی خواهد ماند
واضح است که شنیدن خبر ناگهانی اختتام مثنوی برای کسی که سال ها مشاتاقانه
مشوق مولوی در سرودن این اثر بوده است و نیز بارای مخاطباانی کاه در طای شاش

دفتر با آن انس گرفته بودند ،ممکن بود بسیار ناخوشایند و گران تماام شاود .باراین-
اسااس ،نیااز بااود کاه مولاوی بااهتادری زمیناۀ اختتااام ایان اثار را فااراهم کناد .ایاان
زمینه چینی ،قبل از دفتر چهارم آغاز شده بود .از اینرو می بینایم کاه «از اواخار دفتار
سوم مثنوی ،غبار پیری و فرسودگی بر سیمای مولوی نشسته بود و گاه رشتۀ سخن از
دست او بیرون میرفت .حکایتها و مباحث بریدهبریده میآمد یا درهم مایپیچیاد؛
اما در دفتر ششم بیشتر محسوس است» (حکیمی)3۴ -33 :۱3۸۶ ،؛ اماا روشان اسات
حسام الدین -که سهم بسزایی در خلق این اثار مانادگار خداونادگار دارد -شاناخت
کاملی از اوضاع روحی مراد خود داشته باشد.
 .۶مبانی فکری ،فلسفی و عرفانی در بحث اختتام مثنوی با توجه به قصة
ذاتالصور

 .۶-1مراتب سیر و سلوک

عرفا و اهل حکمت ،هفت وادی سلوک و هفت طور دل و لطایف هفت گاناۀ نفاس
انسانی را در اختالف تفسیر کرده اند؛ اما درحقیقت ،مقصود همه یکی است (همایی،
 .)۱۷3 :۱3۷۶قاطبۀ صوفیه نیز مراحل سیر و سلوک را با اختالفهای جزئی ،بهطاور

تلویحی «هفت وادی» برشمرده اند .در کشف المحجوب ،این مراحل در قالب اباوابی

بدون ترتیببندی خاصی ذکرشده است ۵.ایان وادی هاا هماان هفات وادی ماد نظار
عطار است که مولوی آنها را «هفت شهر عشقِ» ۶عطار نامیده است .وی با جمعبندی

این وادی ها ،اطوار و مراتب نفس انسانی را در چهار مرحله برشامرده اسات :جسام،
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عقل ،روح و وحی .از مرتبۀ روح و وحی تا مقاام فناای فای اهلل و اتصاال باه حاق نیاز
مدارج و مراتبی هست که مولوی آنها را در بعضی مواضع به تصریح مانند «پایهپایاه
تا مالقات خدا» و «بار دیگر از ملک قربان شوم» و در بعضی ماوارد باه تلاویح گفتاه
است (همان.)۱۷۵ :
گفتیم که مولوی به دنبال انسان کامل اسات .بار ایان اسااس مای بینایم کاه قصاۀ
ذات الصور ،ماجرای انسان کامل در یک سفر روحانی و تعبیر انّاالیه راجعون و عباور
از جسمانیت و عقالنیت و سیر در روحانیت و رسایدن باه مقاام وحیانیات اسات .ساه
برادر به تعبیری سه مرحلۀ مشخ

در سیرِ سلوک معناویاناد :جسام ،عقال و روح.

این سه مرحله ،همان مراحل علمالیقین ،عین الیقین و حقالیقین مد نظر اهال عرفاان و

تصوف است ۷و اگر کسی بتواند این سه مرتبه را پشت سر نهد ،خواهناخواه در وادی

وحی گام نهاده است؛ مشمول الطاف بیکران باری تعالی خواهد شد و نیازی به تالش
ندارد؛ «چونکه صد آمد نود هم پیش ماست» بیان کمال انسان است که با سیر الیاهلل
به سیر فی اهلل رسیده است .از اینرو ،با آنکه ظاهراً بهنظر می رساد دفتار ششام ناتماام
باقی مانده است« ،مولوی هم در پایاندادنش عمداً اهتمام نمیورزد تا بدینسان نشان
دهد که سیر فی اهلل ،برخالف سیر الیاهلل پایان نمییابد و این سرّی است که نیازی باه
تقریر ندارد .سرّ آن بیواسطۀ زبان گفته مایآیاد؛ اماا در دل آنکاه دارد ناور جاان»
(زرینکوب.)۲۶۷ :۱3۸۴ ،
بر این اساس« ،قصۀ شهزادگان هم در آخر دفتر ششم با تقریار ایان نکتاه کاه دو
برادر مهتر در جستوجوی مالقات به تیغ قهر هالک شدند و برادر کهتر که مولوی
قصۀ او را ناتمام گذاشت ،چون با ارشاد دایه  -کاه رمازی از طبیاب الهای و تجسام
دیگری از مرشد روحانی محسوب می شد -به طلب مالقات برآمد ،پله پله راه عاروج
به وصال را طی کرد و چون به فنا ،در معنی اتصال نهایی پیوست ،مولوی باهعماد از
تقریر حال او و اتمام قصۀ شهزادگان تن زد و این نیز تقریری از مقام فنا بود» (همان:
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)۲۶۶؛ اما می توان گفت که مثناوی از آغااز ،یعنای نایناماه و تاا پایاان ،یعنای قصاۀ
ذاتالصور ،شرح سفری روحانی از مرحلۀ جداافتادگی از حق تا مرحلاۀ پیوساتن باه
حق است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است کاه «مولاوی وحادت تاام و عینیات
خدا با انسان را نفی کرده است» (بهنام فر .)3۱۲ :۱3۸۷ ،بهعبارتی« ،اولیا باا ذات خادا
یکی نیستند؛ بلکه در او فانی شده اناد» (هماان)3۱۵ :؛ بناابراین ،بارادر کاوچکین نیاز
کسی است که با سیر فی اهلل به وادی اهلل گام نهاده است .وادی اهلل ،همان فنای فای اهلل
و محوشدگی در اوست و این یعنی پایان سلوک؛ بنابراین ،می توان گفت کاه بارادر
کوچکین عین اهلل نیست؛ بلکه در عین پیوستگی به ذات حق ،در او محو شده است و
مولوی لزومی به شرح ماجرای او نمیبیند.
 .۶-2زمان و مکان

سالکی که به وادی فنای فیاهلل گام نهاده است ،از آنچه رناگ و باوی دنیاوی دارد،
بریده می شود .نام و نشان ،خور و خواب ،هوش و حواس ،زمان و مکان و هار آنچاه
انسان برای چیستی و هساتی خاود در دنیاا از آنهاا وام مایگیارد و باه اعتباار آنهاا

قابلتعریف و اثبات است ،در وادی اهلل جایگاه و اعتباری ندارند.
در قصۀ قلعۀ ذاتالصور ،برادر کوچکین که به این وادی پیوسته است هیچ رنگی
از خود ندارد و مصبو به صبغةاهلل است و صبغةاهلل« ،اشاره به عالم بی رنگی و وجاود
مطلق است که معموالً عارفاان در آیاۀ صِعبغةة اهللِ و مَان احسانُ مِانَ اهللِ صِعبغةةً (بقاره
 ،)۱3۸/۲صبغةاهلل را رنگ بیرنگی میدانند» (بهنامفر.)3۱0 :۱3۸۷ ،
در عالم بی رنگی ،زمان و مکان ،مفهوم ایانجهاانی ندارناد .در آن وادی« ،زماان
چیزی است که در درون جاری است و از قلمرو آن میتوان به درآمد و ازل و ابد را
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در یک لحظه متراکم شده دید؛ یعنی ساعت برونآمدن از ساعت (= زمان)» (شفیعی
کدکنی.)۷0 :۱3۸۷ ،
چون زساعت ساعتی بیرون شوی

چون نماند محرم بی چون شاوی
(مولوی ۱۹۴0 ،م)۱۱۹ /۲ :

در قرآن به زمان و مکان بهطور صریح اشاره نشده است؛ اما در روایات اساالمی،
۸

«تنها حدیثی از پیامبر نقل شده است« :لیسَ عنداهلل یوم و اللیلةالغارا و الیاوماالزهار»

یعنی هیچ روز و شبی در پیشگاه الهی نمایتواناد معاادل شاب مهتاابی و روز آفتاابی
باشاد» (گولپیناارلی .)۲۵۷ :۱3۶3 ،باا ایان تفصایل ،در بحاث مااوراءالطبیعی زمااان و
مکان ،در میان متصوفه و نیز فالسفۀ اسالمی ،آرایی که دال بر موضاوعیت ایان بعاد
باشد ،بهطور صریح اشارهای نیست؛ ولی «صوفیان در مبحث زمان و مکاان نیاز آرای
فالسفۀ یونان و حکما را پذیرفته اند .به عقیدۀ آنان زمان سپری شده در ذهان موجاود
است و آینده هیچ گاه تحقق نمی پذیرد .زمانی که در آن هستیم ،به ساوی گذشاته در
جریان است؛ از این رو ،حقیقت زمان که در لحظۀ تکاون حاواد از مقایساۀ ذهنای
ایجااد ماایشااود ،عبااارت از «آن» اساات .تاداومی کااه از تااوالی آنااان ،یعناای اجاازای
الیتجزای زمان پیدا میشود ،زمان نام دارد»( ۹همان.)۲۵۷ :

با توجه به این دیدگاه مشاهده می شود که در قصۀ شهزادگان ،زمان بارای بارادر
کوچکین از سنخ ویهه ای است که در درون او جاری شده و ازل و اباد نیاز پایش او
متراکم گشته است .درنتیجه ،زمان هم به سوی گذشته و هم به سوی آینده در جریاان
است و او در نقطه ای از بی زمانی و «الوقتی» ایستاده است .بهاین دلیال اسات کاه بار
صورت و معنی غالب میشود و روزگار وصل خویش را مییابد.
مولوی در اشاره به برادر کوچکین به خوبی می داند در موضعی که زمان مفهومی
ندارد و «الوقتی» بر آن سایه انداخته است ،شرح ماجرا نیز مفهومی نخواهاد داشات؛
زیرا بیان ماجرا و قصه ،آن وقت مفهوم پیدا می کند که «زمان» موجودیت داشته باشد
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و کسی که به بیزمانی رسیده ،یعنی به صورت و معنی دست یافته و به تکامل رسیده
است .روشن است که بعد از آنکه تکامال باهدسات آیاد ،حرفای بارای گفاتن بااقی
نخواهد ماند.
به نظر صوفیان ،مکان نیز چون زمان ،مفهومی مجرد است .مکان به کائن یعنی باه

شیء موجود وابسته است .اگر شیء از میان برود ،مکان نیز از بین می رود؛ درحاالی-
که شیء موجود به خودی خود وجود دارد .مکان کالً جز یک مفهوم نسبی و اضافی
چیز دیگری نیست؛ زیرا موجوداتی که مکان را بهوجود می آورناد ،نسابی و اضاافی
هستند و تجلی وجود حقیقی و مطلق اند .بدینترتیب ،زمان و مکان عبارت از وجاود
اضافی چیزی معدوم است (همان.)۲۵۸ :
انسان کامال و عاارف در وادی فناای فای اهلل باا از دسات دادن موجودیات خاود
معدوم می شود و به اقیانوس بیکران ذات حق می پیوندد؛ اما «مکاان» نیاز در ماورد او
موجودیت خود را از دست میدهد و درنتیجه ،او به «المکانی» نایل میآید.
در چشمانداز مولوی -که نگاهی بسیار نو به مسئلۀ زمان و مکاان دارد -مایتاوان
چیزی از مفهوم  time-spaceو «زَمَکان» را دید و می دانیم که آمیختن مکان به زمان
محال دنیایِ قدیم را
ِ
شاید فقط در نظریههای پیشرفتۀ فیزیک مدرن مطرح باشد و این
ذهن شگرف او به این زیبایی تحقق بخشیده است (شفیعی کدکنی)۷۱-۷0 :۱3۸۷ ،؛
بنابراین ،در این وادی ،هیچ گونه تفاوتی بین «الوقتی» و «المکانی» وجود ندارد؛ هام
زمان و مکان هست ،هم نیست .همهچیز صبغۀ الهی یافته است.
 .۶-۳عقل نظری و عقل عملی

قصۀ شهزادگان و دژ هوش رباا ،قصاۀ عاارف واصال اسات؛ عاارفی کاه ساه مرحلاۀ
شاخ

سلوک را پشت سر می گذارد تاا باه دیاار اهلل بپیونادد .در مرحلاۀ دو ،بارادرِ

مهتر ،همه چیز از زوایای عقالنیت نظری و روحانیت ،قابل درک و شهود اسات؛ اماا
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وقتی به برادر کوچکین -که مرحلۀ وحیانیت است -می رسیم ،کاالم ،دیگار از پاس
شرح و وصف آن برنمیآید و نمیتواند پاباهپاای بارقاۀ لطاف پایش رود؛ درنتیجاه،
میماند و پا پس میکشد.
«به همین مناسبت است که مولوی همه جا حد و مرز عقل و برهان فلسافی را
محدود و معلوم میکند و معتقد است که عقول و افهاام عاادی بشار باه کناه
افکار و دریافت های عارفان واصل و مردان کامل نمی رسد و نیز عقل انسانی
به طورکلی دارای مراتاب تودرتاوی پنهاانی اسات کاه اگار در وادی سایر و
سلوک و عرفان وارد شوند ،کم کم آن پرده ها برداشاته مای شاود و باه مقاام
شهود و کشف عوالم غیب میرسند» (همایی.)۱۷۶ :۱3۷۶ ،

نفس ناطقه از آن جهت کاه باا بادن عنصاری و عاالم طبیعای جسامانی ،تعلاق و
پیوستگی دارد ،به دو قوۀ «عقل نظری» و «عقل عملی» تقسیم می شود« .عقل علمی یا
نظری» متعلق به دانستنی هاست؛ یعنی شاناخت مطلاق علام ،بادون توجاه باه کیفیات
کارکرد آن؛ اما «عقل عملی» علمی است که در آن ،جنباۀ عمال نیاز مداخلاه داشاته
باشد؛ یعنی عالوه بر دانش هاای کلای ،کیفیات عمال نیاز در آن ماورد توجاه اسات
(همان.)۴۵۹ -۴۵۷ :
بر اساس این نوع تقسیمبندی از دیدگاه عرفانی -فلسفی حاج مالهادی سبزواری،
پادشاهی که سه پسر داشت« ،عقل کل»؛ پسر بزرگ تار« ،نفاس ناطقاۀ قدسایه»؛ پسار
میانین« ،عقل نظری»؛ و پسر کوچکین «عقل عَمَلی» است .وی معتقد است کاه نفاس
ناطقه به وسیلۀ قوۀ عقلِ نظری و عقل عَمَلی مای تواناد عاوالم قدسایّه را از ملکاوت و
جبروت و الهوت بپیماید و سیرالیاهلل و مناهلل و فیاهلل کند.
آمدن شاهزادگان به قلعۀ ذاتالصور ،هبوط از عاالم عقاول کلیاه اسات باه عاالم
صوری جسمانی و منظور از «مملکت چین» اشاره به همین عاالم صاورت عنصاری و
نقوش هیوالنی است .مراد از قصری که در قلعه بود ،عاالم بارزخ مثاالی اسات و آن
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صورت که در آن قصر دیدند ،صورت مثالی از همین صور و نقاوش طبیعای اسات.
مقصود از دختر پادشاه چین ،بدن عنصری است که هماۀ صاور در آن درج اسات و
شدت عالقۀ نفس ملکوتی به صورت بدن عنصری طبیعی او را در چااه باال انداختاه
است.
«خداوند اول آدمی را با صورت ها آشنا می سازد .سپس به صااحب صاورت کاه
خود بی صورت است ،رهنماون مای شاود .بای صاورتی کاه هماۀ صاورت هاا از او و
آخراالمر به سوی او خواهد باود» (فاضالی)۱۴۵ :۱3۸۸ ،؛ بناابراین ،پاس از آنکاه دو
برادر بزرگ تر که به مثابه دو نمونۀ متفاوت از روح کمالطلب اند ،با صورت ها آشانا
می شوند و به مقصود نمی رساند ،بارادر کوچاک تار باا صابر و کااهلی ،باه صااحب
صورت که خود ،بیصورت است رهنمون میشود:
صورت از بیصاورتیآماد بارون

باااز شدکاانّاااا الیااه الراجعااون
(مولوی)۱۱۴۱ /۱ :۱3۷۷ ،

برادر بزرگ تر که نفس ناطقه است ،پس از آنکه مدت هبوطش بهسر می رساد و
با اجل طبیعی وفات می یابد ،هرچند به وصال صاحب جمال نمی رسد ،باا سایر کماال
طبیعی و التذاذ دنیوی به مرگ طبیعی می رسد .برادر میانی که عقل نظاری اسات ،باا
زخمخوردن از باطن پادشاه چاین ،درواقاع از نفاس مساوّله و لواماه و امااره ضاربت
می خورد و پیش از رسیدن به کمال ،مترقب هالک می شود؛ اما برادر کوچک تر که
عقل عملی است ،با تصاحب دختر که همان بدن باشد ،تادبیر صاورت و معنای و باه
عبارتی معاش و معاد می کند و به وصال مای رساد (هماایی )۲۷-۲۵ :۱3۷3 ،و تادبیر
صورت و معنا به معنای پایان سیر و سلوک و رسیدن به تکامل است.
 .۶-۴دایرۀ کمال

گفته شد که مولوی به دنبال انسان کامل است و برای رساندن انساان خااکی باه ایان

کمال ،پیوسته راهکارهایی ارائه می دهاد .ازآنجاکاه آبشاخور فکاری او برگرفتاه از
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مبانی تصوف است ،این راهکارها در ظاهر با صبغه ای متصوفانه بهچشم می آیند؛ اماا
مولوی از تصوف ،تعبیر خاص خود را دارد .به گفتۀ گولپینارلی:
«تصوف مولوی هرگز مبتنی بر روش معاین علمای و یاا ایاده آلیسام نیسات؛
بلکه بهنظر وی ،تصوف عبارت از کماالیاابی در عاالم حقیقات و عرفاان و
عشق و جذبه است که تحقق آن در حیات فردی و اجتماعی می تواند بیانش
گسترده و پیشرفته ای باشد و یگانگی انسان ها را آرمان خویش قرار دهد و یا
نظامی اخالقی است کاه ناوعی بلنادنظری و ساهلانگااری بیکاران دارد کاه
زشتیها و زشتکاریها را معدوم سازد و زیباییها را بار جاای آنهاا بنشااند»
(گولپینارلی.)۲۷3 :۱3۶3 ،

آنچه از تعبیر خاص مولوی در زمینۀ سفر استکمالی انساان برمای آیاد ،منبعاث از
«دایرۀ کمال» مورد نظر متصوفه است که از آن باه «قاوس نزولای و قاوس صاعودی»
تعبیر می شود .براساس نظر علمای الهی و عرفا و اهالی تصوف« ،نفس ناطقۀ ملکوتی
و لطیفۀ روح انسانی ،در آغاز وجودش ذاتاً مجرد است و به سیر و سافر اساتکمالی و
پیمودن قوس نزول از عالم نورانی مفارقات که در لسان شریعت به «عاالم امار» تعبیار
شده است -مأخوذ از آیۀ کریمۀ «یسألونکَ عن الرّوح قل الرّوح من امرِ ربّی» (اسراء
 -)۸۵/۱۷به جهان ظلمانی خاک فرود آمده و به بدن انسانی تعلق گرفته اسات؛ بارای
اینکه به مقام کامل انسانی یا انسان کامل که «کون جامع» و اشارف مخلوقاات اسات
برسد« ،تله در خاک نهند و عنقا گیرند» و جسم نیز از پرتو لطافت ذاتی روح تلطیف
می شود و همان روح لطیف که صافی پاک شده باشد ،باز با پیماودن قاوس صاعود،
به مرجع اصلی بازمی گردد که انّا هلل وانّا الیه راجعون (بقره ( »)۱۵۶/۲هماایی:۱3۷۶ ،
 .)۱۲۱برایناساس ،کال مثناوی کاه تفسایری از ایان آیاه اسات ،باا قاوس نزولای از
حکایت نی آغاز میشود و به قوس صعودی ،یعنای سرگذشات بارادر کاوچکین در
داستان شهزادگان ختم میشود.
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یکی از مؤلفه های دایرۀ کمال ،مؤلفۀ «مرگ» است« .در قصۀ شهزادگان ،برادران
بزرگ تر قربانی می شوند و راه را برای موفقیات بارادر ساوم ،هماوار مایکنناد .ایان
قربانیشدن و پیروزی ،بیان دیگری است از چرخاۀ خلقات کاه مارگ ،موجاب باه-

وجودآمدن آن است» (مالمیر .)۱0۲ :۱3۷۸ ،بهعبارتی می توان گفات کاه در چرخاۀ
کمال ،مرگ به معنای آغازی دوباره است.

از نظر «جابه جایی اسطوره ها»۱0و در مقام مقایسۀ ماجرای سه برادر باا سرگذشات

آدم ،می توان گفت «اخراج آدم از بهشت ،شکلی دیگر از مرگ و قتال بارای ایجااد
خلقت است .مرگ دو برادر بزرگ تر ،تجلی این حالات آدم اسات .شاکل زنادگی
آدم در قالب پذیرش توبۀ او نمود یافته است .برادر سوم درحقیقات شاکل موفاق یاا
توبهپذیر آدم است» (همان)۱0۸ :؛ بنابراین ،اگر تغییر و جاباه جاایی انادکی در قصاۀ
شهزادگان و دژ هوش ربا صورت گیرد ،می بینیم کاه ایان مااجرا از جهااتی ،داساتان
آفرینش آدم و هبوط او به دنیای خاکی است.
مؤلفۀ دیگر« ،عدد کمال» است .کارکرد ایان عادد در سافر اساتکمالی و چرخاۀ
کمال ،کمتر از مؤلفۀ مرگ نیست« .بنا بر اسطورۀ آفرینش ،رسایدن باه عادد کماال،
به منزلۀ پایان و آغاز دور جدید است؛ بنابراین ،عددی که عدد کمال تصور می شود،
به منزلۀ پایان است و عدد افزوده شده ،نشانۀ آغاز دور جدید و چرخۀ نو است .چاون

رسیدن به عدد کمال بهمنزلۀ پایان است ،بهنظر میرسد مولوی باه حالات چرخاهای-

بودن مسائل بهویهه مرگ و زندگی معتقد است .با توجه به روایت های متعاددی کاه
داللت بر خلقت شش روزۀ جهان دارد ،عدد شش عدد پایانی است .درعین حاال ،باا
پایانیافتن خلقت جهان ،زندگی در دنیا آغاز میشاود .مولاوی در پایاان دفتار ششام
بهگونهای سخن رانده است که دری برای آغااز گشاوده باشاد» (هماان.)۱0۹-۱0۸ :
البته گشودن در به معنای فتح بابی برای سرودن دفتار هفتمای نیسات؛ بلکاه باه منزلاۀ
استمرار این چرخۀ استکمالی در سرنوشت انسان و آغاز زندگی جدید معنوی است.
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از بیان افالکی نیز روشن می شود که مولوی نگاه ویهه ای به عدد شش ،باه عناوان
عدد کمال داشته است؛ بهویهه آنجا کاه درباارۀ حساام الادین مای نویساد« :حضارت
مولوی ،امین کنوزالعرش خطابش می فرمود و شش مجلاد مثناوی کاه بیسات وشاش
هزار و ششصدوشصت بیت است ،شرح سرّ او بود و در وصف او نازل شد» (افالکی،
.)۶۲۸ :۱3۸۲
مولوی ضمن اینکه در گفتماان خاود باه دایارۀ کماال توجاه دارد ،در الیاه هاای
تودرتوی حماسۀ عرفانی خود نبردی را بهتصاویر مای کشاد کاه لحظاه باه لحظاۀ آن،
روایت سالکی است که پیوسته در مرز بین شاک و یقاین ،مانادن و رفاتن ،خااک و
افالک ،ماده و روح و عقل و وحی ،در تردد است.
قصۀ ذاتالصور نمودی از دیالکتیک عرفانی مولوی در بهتصویرکشاندن مباارزۀ
اضداد درونی انسان است .اوج این مبارزه پس از زمانی است که دو برادر بزرگ تار
در طلب مقصود ،قربانی عقل جزئی و غرور فریبنده می شوند؛ اماا برادرکاوچکین باا
آنکه همچون آنها متصف به صفت طالبیت است ،با تمسک به عقل کلی و با مبازره
با تمنیات درونی و زودگذر ،صبر پیشه می کند و درایت بهخرج می دهد تا صورت و
معنی را بهتمامی دررباید و به مقصود برسد.
 .۶-۵کاهلی در امور نفسانی

عارف واصل ،از جمله کسانی اسات کاه «چاون نسایم لطاف از مهابّ عنایات الهای
وزیدن گرفت و ایشان را دریافت ،به تمام مقاصد جسمانی و روحانی خود می رساند
و در همین حیات دنیوی ،به کماالت معنوی واصل میگردند؛ چنانکاه آن شااهزاده،
مشمول عنایت پادشاه که مظهر برگزیدگان حق بود ،واقع شد» (هماایی)3۲ :۱3۷3 ،؛
بنابراین ،غرض از کاهلبودن برادر سوم این است کاه او عاارف واصالی اسات کاه
نسبت به امور دنیوی و رسیدن به تعلقات نفسانی و تمامیت خواهی و نیز نسبت باه هار
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آنچه سالک را از طی طریق تحقیق بازمیدارد ،کاهل است؛ زیرا او مشامول عنایات
خداوند است و کار او را یزدان می کند؛ بنابراین ،کاهلی به معنای راحت طلبای و در
کن عافیتخزیدن نیست؛ بلکه به معنای تعلل در بارآوردهسااختن هواهاای نفساانی
است که با تسلیم رضای حقشدن و رضای او را بر رضای خود ارجحدانستن ،محقق
میشود .پس «یکی از پایههای اساسی عقاید عرفانی مولوی این است که بارقۀ توفیق
و پرتو عنایت الهی ،بسی باالتر و واالتر از کوشش و جهد و ریاضات خاود ساالکان
طریق است؛ هرچند اجتهاد در طاعت و عبادت و جهد و کوشاش خاود ساالک نیاز
الزم است ،اما دست آخر باید جذبه و عنایت الهی او را یاری و رهنماونی کناد و باه

سرمنزل مقصود برساند :ذره ای سایۀ عنایت برتر اسات /از هازاران کوشاش طاعات-
پرست» (همایی .)3۲3 :۱3۶۹ ،پس میتوان گفت که کاهلی نسبت باه دنیاا و مافیهاا،
نتیجۀ لطف خاص ربانی نسبت به سالک است و ایان اصال ،یکای از اصاول بنیاادین
تصوف و عرفان بهشمار میرود.
 .۶-۶قصة ذاتالصور بازتابی از حکایت «نی»

بیشتر مثنویپهوهان اتفااق نظار دارناد کاه تماام مثناوی شاریف ،شارح هجاده بیات

حکایت «نی» در دفتر اول است و «در سراسر مثنوی ،نی از فراق نیستان مینالد و اسم
نی ،گاه نی است ،گاه چنگ است ،گاه طوطی بازرگان است ،گاه پیر چنگی اسات،
گاه نقاشان رومیاند که سینه را صیقل میزنند تا هماۀ نقاشهاا در آن تجلای کناد و
گاه ،این سه رهرو قلعۀ ذاتالصوراند که سفر آن ها از بارگااه پادشااه دنیاای خااکی
آغاز می شود و به پیشگاه پروردگار پایان می پذیرد .مولوی پس از آنکاه صادها نای
گوناگون را در مثنوی خود نواخته ،در قلعۀ ذاتالصور ،همۀ آن نیها را در سه نمونۀ
متفاوت تصویر کرده است و این قصه ،خود نه تنها ناتمام نیست که پایاانی منطقای و
آگاهانه برای مثنوی است» (استعالمی.)۹۴ :۱3۸۸ ،
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 .۶-۷نکتة پایانی

می توان گفت سرگذشت برادر کوچکین ،اختتامیۀ مثنوی و تمثیلی از روح معرفات-
طلب و به حقپیوسته ای است که به اقیانوس بیکران اهلل مای پیونادد .باهعباارتی ،تماام
مثنوی شرح «عشق» است و عشق اقیانوسی است که کرانه ندارد و عاشق وقتی به این
وادی قدم می گذارد ،چون قطره ای است که به اقیانوس می پیوندد و موجاودیتش در
وجود معشوق محو میشود:
آنچه از دریاا بااه دریاا مایرود

از همانجاا کآمااد آنجاا ماایرود
(مولوی)3۷ /۱ :۱3۷۷ ،

و چه جای گفت وگو و شرح و بسط است خاصه آنکه عشق را آغاز و فرجامی
نباشد:
ازمن دوسه ساخنشانو انادربیانعشاق

گرچااهمرازعشااقساارگفتوگااوینیساات

اول بدانکه عشق نه اول نه آخر اسات

هرسونظرمکنکهازآنسوی ،سوینیسات
(مولوی)30۹ /۱ :۱3۸۷ ،

نتیجهگیری

بررسی آثار مولویپهوهان در مورد تمامی یا ناتمامی مثنوی نشان داد که صرف نظار
از بیان نکاتی کلی ،پهوهش های خااص و عماده ای کاه ایان موضاوع را از زوایاای
گوناگون بررسی کند ،صورت نگرفته است .نتای این پهوهش نشان میدهد:
 .۱مثنوی چهار سال پیش از آنکه مولوی از دنیا برود ،باه پایاان رسایده و
تحریر آن در اواخر شعبان سال  ۶۶۸هاا  .ق ۱۲۶۹ /م باهانجاام رسایده
است؛
 .۲اتمام مثنوی ،نه تنها در زمان حیات مولوی صورت گرفته اسات ،بلکاه
شخ
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 .3مثنوی در مدت ده سال سروده شده است ،نه پانزده سال (از ساال ۶۵۸
ها  .ق تا سال  ۶۶۸ها  .ق)؛
 .۴اشعار و غزلیاتی که مولوی در واپسین روزهای حیات در اوج بیمااری
سروده است ،نشان می دهد که بیماری مانعی برای شعرسارایی مولاوی
نبوده و تأثیری در افول قریحۀ شعری او نداشته است؛
 .۵مولوی دفتر ششم را در مقام ختم مثنوی به حسامالدین تقدیم میکند؛
 .۶بیانیۀ رسمی مولوی در اختتامیۀ مثنوی ،ابیاتی اسات کاه بعاد از شارح
مفصل برادر بزرگتر در قصۀ ذاتالصور بیان میشود؛
 .۷کل مثنوی که تفسیری از «انّاا هلل و انّاا الیاه راجعاون» اسات ،باا قاوس
نزولی از حکایت نی آغاز و به قوس صعودی ،یعنی سرگذشت بارادر
کوچکینختم میشود؛
 .۸قصۀ ذاتالصور در مثنوی ناتمام نمانده است؛ زیرا این داستان درواقع،
سرگذشت سلوک عارفانۀ سالکان و معرفت جویانی است کاه هرچناد
حکایتی ازلای اسات ،از عاالم محسوساات شاروع مایشاود و پاس از
پیمودن نشیب و فرازهای معنادار و پشت پازدن به تماام خواساتهاای
نفسانی ،به وصال شاه چاین کاه هساتی مطلاق و عاالم اقادس ربوبیات
است ،ختم میشود.
پینوشت

 .۱درکتابهای کهن ،عنوانها را با مرکاب قرماز ماینوشاتند و آن را «سارخ» ماینامیدناد.

مولویانی که مثنوی را چون قارآن مقادس مای شامردند ،در مقابال کلماۀ ساوره در قارآن،
عنوانهای مثنوی را «سرخ شریف» میخوانند (گولپینارلی.)۲0۸ :۱3۶3 ،
 .۲بااارای توضااایحات بیشاااتر ،ر.ک .شاااهیدی ،سااایدجعفر .)۱3۷3( .شااارح مثناااوی .دورۀ
هفتجلدی .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .تهران .ص .۱۶۴0
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 .3برای آگاهی از سرگذشت مفصل برادر کوچکین ،ر.ک .تبریزی ،شمس الدین محمادبن
علیبنملک داد .)۱3۴۹( .مقااالت شامس تبریازی .باه تصاحیح و تحشایه و مقدماۀ احماد
خوشنویس «عماد» .چاپ زهره .تهران .ص

.30۵ -30۴

 .۴در پایان مثنوی شریف نسخۀ  ۶۶۸ها  .ق ،ابیاتی باا عناوان «تتماۀ سالطان ولاد» ذکرشاده
است .نظر اکثر محققان بر صحت انتساب این ابیات به سالطانولاد اسات .اگار ایان انتسااب
صحت داشته باشد ،خود تأییدی است بر اختتام دفتر ششام و اتماام مثناوی شاریف و نشاان
می دهد که سطان ولد نیز از اختتاام آن اطاالع یافتاه اسات .بارای توضایحات بیشاتر ،ر.ک.
استعالمی ،محمد .)۱3۸۷( .متن و شرح مثنوی مولوی .چاپ هشاتم .چااپ مهاارت .تهاران.
ص  3۶و حکیماای ،محمااود .)۱3۸۶( .در مدرس اۀ مولااوی (ساایری در مثنااوی معنااوی) .چ
چهارم .قلم .تهران .ص

3۴ -33؛ و بلخی ،جاالل الادین محماد .)۱3۷۷( .مثناوی معناوی.

تصااحیح رینولااد نیکلسااون ( ۱۹۴0م) .چ دوم .ققنااوس .تهااران .صا

 ۱۱3۹ -۱۱3۷و نیااز

گولپینارلی ،عبدالباقی .)۱3۶3( .مولوی جالل الدین :زنادگانی ،فلسافه ،آثاار و گزیادهای از
آن ها .با ترجمه و توضیحات دکتر توفیق سبحانی .مؤسساۀ مطالعاات و تحقیقاات فرهنگای.
تهران .ص

.۲0۷-۲0۶

 .۵این ابواب و وادی ها در کشف المحجوب به طور پراکنده عبارتناد از :باابُ اثبااتِ العلام،

باب الفقر ،الکالم فی الفناء و البقاء ،الغیبة و الحضور ،الجمع و التفرقه ،فی مررفعة اهلل تعاالی،
فی التوحید ،فی االیمان ،فی الطّهارة ،باب التوبة .بارای توضایحات بیشاتر ،رک .هجاویری،
علی بن عثمان .)۱3۸۴( .کشفالمحجوب .شرح و تصحیح دکتار محماود عابادی .ساروش.
تهران.

 .۶عطار در مصیبت نامه پن وادی تصور کرده و در منطق الطیر ،هفت وادی برشمرده اسات:
 .۱وادی طلب .۲ ،وادی عشق .3 ،وادی معرفت .۴ ،وادی اساتغنا .۵ ،وادی توحیاد .۶ ،وادی

حیاارت .۷ ،وادی فقاار و فنااا .باارای توضاایحات بیشااتر ،ر.ک .نیشااابوری ،عطااار.)۱3۸۶( .

منطق الطیر (مقامات طیور) .به اهتمام صادق گوهرین .چ بیست و چهارم .شارکت انتشاارات

علمی و فرهنگی .تهران .ص
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 .۷مطابق تعریف مولوی ،علامالیقاین تعلاق ،عاینالیقاین ،تخلاق و حاقالیقاین ،تحقاق اسات
(همایی.)۱۴ :۱3۷۶ ،

 .۸جامع الصغیر ،سیوطی .ج  ،۲ص  .۱۱۴به نقال ازگولپیناارلی ،عبادالباقی .)۱3۶3( .مولاوی
جاللالدین :زندگانی ،فلسفه ،آثار و گزیدهای از آنها .ص .۲۵۷

 .۹به طور مثال ،اگر چوبی شعله ور را با سرعت بچرخاانیم ،در نظار ماا خطای آتشاین جلاوه

می کند .حال آنکه چوب ،هرلحظه در جایی مساتقر اسات و درواقاع ،خاط آتشاین ،وجاود
خااارجی ناادارد .باارای توضاایحات بیشااتر ،ر.ک .گولپینااارلی ،عباادالباقی .)۱3۶3( .مولااوی
جاللالدین :زندگانی ،فلسفه ،آثار و گزیدهای از آنها .با ترجمه و توضیحات دکتار توفیاق
سبحانی .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی .تهران.
 .۱0معموالً اسطوره ها در جریان زمان و در مرزهای جغرافیایی و در میان مردمان گونااگون
ممکن است دستخوش دگرگونیهایی شوند و نقشهای تازهای بپذیرناد و در جریاان یاک
تغییر تدریجی ناآگاه ،یا از روی یک دگرگونی بنیادی و عمدی ،گونه هاای جدیادی پیادا
کنند و به شکل های تازه ای مانند افسانه ،داستان حماسای ،تمثیال ،یاا قصاۀ عامیاناه درآیناد.
مجموع این گونه تکوین و تغییرات و شاکل پاذیری هاای متفااوت را مایتاوان «جاباهجاایی
اسطوره» نامید (سرکاراتی.)۲۱3 :۱3۷۸ ،

منابع

 استعالمی ،محمد .)۱3۸۷( .متن و شرح مثناوی مولاوی .چ هشاتم .چااپ مهاارت.
تهران.

 .)۱3۸۸( _______ حدیث غربت جان (سی وپن مقالاه و یاک گفات وشانود).
مؤسسۀ انتشارات نگاه .تهران.

 اسالمی ندوشن ،محمدعلی .)۱3۷۷( .با سبز عشق :گزیدۀ مثنوی همراه با تأمل در
زندگی و اندیشۀ جاللالدین مولوی .شرکت انتشارات یزدان .تهران.

 .)۱3۹0( _______ آواها و ایماها .چ دوم .نشر قطره .تهران.
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 افالکی ،شمس الدین احمد .)۱3۸۲( .مناقبالعارفین .به کوشش تحساین یاازیچی.
دو جلد .چ چهارم .دنیای کتاب .تهران.

 برامکی ،اعظم و حکیمه دبیران« .)۱3۹0( .نقش مخاطب در گسستهای داساتانی

مثنوی» .فصلنامۀ تخصصی مولوی پهوهی .دانشگاه شاهید مادنی آذربایجاان .ساال

پنجم ،شمارۀ دهم .بهار .ص

.۹3-۶۷

 براون ،ادوارد .)۱33۵( .تااریخ ادبای ایاران .ترجماه و تحشایه و تعلیاق علای پاشاا
صالح .دورۀ چهارجلدی .چ دوم .انتشارات کتابخانۀ ابنسینا .تهران.

 برزگر خالقی ،محمدرضا .)۱3۸۴( .مثنوی معنوی .چ دوم .انتشارات زوار .تهران.
 بهنامفر ،محمد .)۱3۸۷( .وحی دل مولوی .انتشارات آستان قدس رضوی .مشهد.

 حکیماای ،محمااود .)۱3۸۶( .در مدرسااۀ مولااوی (ساایری در مثنااوی معنااوی) .چ
چهارم .قلم .تهران.

 چرخی ،مولوی یعقوب ( ۱3۷۷ق .).رسالۀ نائیه .مقدمه و تصاحیح :شایر شااه میناه
خلیلی .چاپ کابل.

 دهخدا ،علیاکبر .)۱3۸۴( .لغتنامه .لوح فشرده .روایت چهارم.

 زرین کوب ،عبدالحسین .)۱3۷3( .بحر در کوزه :نقد و تفسیر قصاه هاا و تمثایالت
مثنوی .چ ششم .انتشارات علمی .تهران.

 .)۱3۷۴( _______ سر نی :نقد و شرح تحلیلای و تطبیقای مثناوی .جلاد اول .چ
ششم .انتشارات علمی .تهران.

 .)۱3۸۴( _______ پلهپله تاا مالقاات خادا .چ بیساتوششام .انتشاارات علمای.
تهران.

 زرین کوب ،عبدالحسین و قمر آریان .)۱3۷۷( .از نینامه :گزیادۀ مثناوی معناوی.
انتشارات سخن .تهران.

 سپهساالر ،فریدون بن احمد .)۱3۷۸( .رساله :زندگیناماۀ جاالل الادین مولاوی ،باا
مقدمۀ سعید نفیسی .چ چهارم .نشر اقبال .تهران.
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 سر کاراتی ،بهمن .)۱3۷۸( .سایه های شکار شده (گزیده مقاالت فارسای) .قطاره.
تهران.

 سمرقندی ،دولتشاه ( ۱۹00م) .تذکرةالشررا .به اهتمام ادوارد براون .چاپخانۀ باریال.
لیدن.

 شمس تبریزی ،محمد بنعلی بانملاکداد .)۱3۴۹( .مقااالت شامس تبریازی .باه
تصحیح و تحشیه و مقدمۀ

 احمد خوشنویس «عماد» .چاپ زهره .تهران.

 شهیدی ،سیدجعفر .)۱3۷3( .شرح مثناوی .دورۀ هفاتجلادی .شارکت انتشاارات
علمی و فرهنگی .تهران.

 صفا ،ذبیحاهلل .)۱3۶۹( .تاریخ ادبیات در ایران .ج  ،3بخش  .۱انتشاارات فاردوس.
تهران.

 عطار نیشابوری ،فریدالدین محمد .)۱3۸۶( .منطق الطیر (مقامات طیور) .باه اهتماام
صادق گوهرین .چ بیستوچهارم .شرکت انتشارات علمی فرهنگی .تهران.

 فاضلی ،قادر .)۱3۸۸( .تفسیر موضوعی مثنوی معنوی .چ دوم .انتشارات اطالعات.
تهران.

 فروزانفر ،بدیعالزمان .)۱3۴۶( .شرح مثنوی شریف .ج  .۱طبع تهران.

 .)۱3۵۴( _______ زندگانی مولوی جالل الادین محماد مشاهور باه مولاوی .چ
سوم .کتابفروشی زوار .تهران.

 .)۱3۸۱( _______ احادیث و قص

مثنوی .ترجمۀ کامل و تنظیم مجدد دکتار

حسین داودی .چ دوم .چاپخانۀ سپهر .تهران.

- گولپینارلی ،عبدالباقی .)۱3۶3( .مولاوی جااللالادین :زنادگانی ،فلسافه ،آثاار و
گزیدهای از آنها .با ترجمه و توضیحات دکتر توفیق سبحانی .مؤسسه مطالعاات و

تحقیقات فرهنگی .تهران.
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 مالمیر ،تیمور« .)۱3۸۸( .پایان ناتمام مثنوی مولوی» .زبان و ادبیات فارسای ،نشاریۀ
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،شمارۀ  ،۲0۹سال  .۵۲بهار و تابستان .ص

-۱۱3

.۹۹

 مولااوی بلخاای ،جاااللالاادین محمااد .)۱3۸۷( .غزلیااات شاامس تبریاازی .مقدمااه،
گزینش و تفسیر :محمدرضا شفیعیکدکنی .چ چهارم .انتشارات سخن .تهران.

 .)۱3۷۸( _______ مثنوی معنوی .به تصاحیح و پیشاگفتار عبادالکریم ساروش.
شرکت انتشارات علمیو فرهنگی .چ پنجم .تهران.

 .)۱3۶3( _______ مثنوی معناوی .تصاحیح رینولاد نیکلساون .ترجماۀ نصاراهلل
پورجوادی .دورۀ سهجلدی .امیرکبیر .تهران.

 .)۱3۷۷( _______ مثنوی معنوی .تصحیح رینولد نیکلساون ( ۱۹۴0م) .چ دوم.
انتشارات ققنوس .تهران.

 ۱۹۴0( _______ م) .مثنوی معنوی .تحقیق رینولاد نیکلساون .مجموعاۀ اوقااف
گیب .سری جدید ،شمارۀ  .۴لندن.۱۹۴0-۱۹۲۵ .

 .)۱3۷۶( _______ کلیات شمس تبریزی .به انضمام شرح حال مولاوی باه قلام
بدیعالزمان فروزانفر .چ چهاردهم .مؤسسه انتشارات امیرکبیر .تهران.

 هجااویری ،علاای باانعثمااان .)۱3۸۴( .کشاافالمحجااوب .شاارح و تصااحیح دکتاار
محمود عابدی .سروش .تهران.

 همایی ،جاللالدین .)۱3۶۹( .مقاالت ادبی .مؤسسۀ نشر هما .تهران.

 .)۱3۷3( _______ تفسیر مثنوی مولوی .چ پنجم .مؤسسه نشر هما .تهران.

 .)۱3۷۶( _______ مولوینامه (مولوی چه میگویاد) .دورۀ دوجلادی .چ نهام.
مؤسسۀ نشر هما .تهران.
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