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چکیده
يکیاز معمّاهای ناگشودة مثنوی معنوی ،بحث تمامی يا ناتمامیآن در حیات موالناست.
عدّه ای بر اين باورند كه كهولت سن ،بیماری و رحلت موالنا موجب شد تا مثنوی ،خاصّه ،آخرين
قصة آن؛يعنی قصة ذاتالصّور ،ناتمام باقی بماند .برخی نیز معتقدند كه موالنا سالها پیش از آنکه
از دار دنیا برود مثنوی را به پايان رسانده بود و هیچ بحثی را ناتمام باقی نگذاشت .نتايج اين
پژوهش كه به شیوة تحلیل محتوا انجام شده است نشان میدهد كه اتمام مثنوی نه تنها درزمان
حیات موالنا صورت گرفته ،بلکه شخص وی بركتابت و نسخت آن نیز نظارت داشته و نیز قصّة
ذات الصّور در آن ناتمام نمانده است و اين داستان درواقع سرگذشت سلوک عارفانة سالکان و
معرفتجويانیاست كه ماجرای عشقشان با معشوق ،نه آغازی دارد و نه فرجامی.
واژههای کلیدی :مولوی (رومی) ،پايان مثنوی ،داستان شهزادگان ،قصة ذاتالصّور ،دز
هوشربا.
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-1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نويسندة مسئول)
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 -1مقدّمه
-1-1بیان مسئله
يکیازاسرار مثنوی مولوی ،بحث در پايان و اتمام آن است .برخی معتقدندكه كهولت
سن ،بیماری و رحلت به سرایباقی ،موالنا را مهلت نداد تا مثنوی را به پايان رساند .لذا
دفترششم ،به استناد ناتمامماندن آخرينقصّةآن ،ذاتالصّور ،ناتمام باقی ماند .گروهی نیز بر
اين باورند كه موالنا سالها پیش ازآنکه از دار دنیا برود مثنوی را به پايان رسانده بود و
هیچ بحثی را ناتمام باقی نگذاشت .نگارندگان میكوشند با ذكر شواهد تاريخی محکم و
واكاوی حوزة اند يشگی موالنا و نیز به مدد مثنوی و ذكر مؤلفه های عرفانی و فلسفی ،به
اين مسئله پاسخ دهند كه آيا مثنوی در زمان حیات موالنا به اتمام رسیده بود ،يا با رحلت او
ناتمام باقی ماند؟
 -2-1پیشینۀ تحقیق
فروزانفر ( )911 :9911دركتاب زندگانی موالنا جاللالدين محمّد و اسالمی ندوشن
( )712 :9911در كتاب آواها و ايماها مدّت صحبت موالنا با حسامالدين را پانزده سال
ذكركردهاند و سرودن مثنوی را حاصل پانزده سال آخر عمرمولوی میدانند .همايی
( )71 :9929دركتاب تفسیر مثنوی معنوی ،قصة قلعة ذات الصّور را مورد بررسی قرارداده
است كه حاوی نکات مهمی در ارتباط با موضوع اين پژوهش است .همو ()9117 :9921
در كتاب مولوی نامه ،دفتر ششم را خاتمه و متمّم مثنوی دانسته است .گولپینارلی (:9919
 )712در كتاب موالنا جالاللدين و ه.سبحانی ( )991 :9921درمقالة «بررسی آخرين شرح
مثنوی درتركیه» هرگونه منظومه يا دفتر هفتم ديگری را ،غیر از شش دفترمثنوی ،رد
میكنند .زرّينكوب ( )777 :9981نیز بر اين باوراستكه سرودن دفتر اوّل مثنوی از اواخر
سال  112ه.ق و يا از حدود سال  118ه.ق شروع و تا سال  111ه.ق ادامه يافته است كه در

بخش تحلیل تاريخی بیشتر به آن خواهیم پرداخت .استعالمی ( )88 :9988دركتاب حديث
غربت جان  ،نکات مهمی در تأيید نسخة قاهره به عنوان نسخة مرجع نسخة قونیه ارائه
میدهد.
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-9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با اين حال با توجه به اختالف نظرهايی كه بین مولوی پژوهان ديده میشود جای
پژوهش مبسوطی در مورد چگونگی پايان يافتن مثنوی مولوی خالی به نظر میرسد.
 -2بحث
 -1-2تاریخ چه میگوید؟
 -1-1-2آغاز مثنویمعنوی ازدیدگاه مولوی پژهان
اسالمی ندوشن آغاز سرايش مثنوی را سال  111ه.ق میداند ( .)911 :9922گولپینارلی
نیز آغاز آن را پیش ازسال  111ه .ق ذكركرده است ( .)711 :9919زرين كوب (:9981
 )777و استعالمی ( )91 :9982نیز براين باورند كه سرودن دفتر اوّل مثنویاز اواخرسال 112
ه.ق و يا ازحدود سال  118ه.ق شروع وتا سال  111ه.ق ادامه يافتهاست .برزگرخالقی نیز
تاريخ شروع تألیف دفتر اوّل مثنوی را نامعلوم میداند ،امّا میگويد دوسال پس از پايان
نگارش آن ،دفتردوم شروع شده وآن زمان به تاريخ ( 119ه.ق 9719/م ).بوده است.
دفتراوّل نیز در سال ( 111ه  .ق 9719/م ).پايان يافته است ولی به درستی معلوم نیست كه
سرودن مثنوی چه مدت به تطويل كشیده است :9981( .بیست و پنج) صفا می گويد« :دفتر
نخستین بنا بر آنچه از قول افالكی بر میآيد دو سال پیش از  117ه.ق آغاز شد:9911( ».
 )111يعنی به سال  111ه.ق .اسالمی ندوشن ( )712 :9911میگويد كه« :سرودن مثنوی
پانزده سال آخر عمر مولوی رادر بر میگیرد ».بنابر اين اگر اين قول صحیح باشد ،با توجه
به تاريخ وفات موالنا در سال  127ه.ق ،میتوان نتیجه گرفت كه آغاز سرودن مثنوی نیز
حدود سال های  112و  118ه.ق است .از ديدگاه فروزانفر چون جزء دوم مثنوی در سال
 117ه.ق شروع شده ودو سال تمام هم ما بین اتمام جزء اوّل و آغاز دفتر دوم فاصله بوده
است ،پس بايد دفتراول میانة سال  111-112ه.ق آغاز شده باشد)911 :9911( .
همايی مدّت مصاحبت صالحالدين زركوب با موالنا را ده سال ( 117ه .ق تا  117ه.
ق) و مدّت مصاحبت وی با حسامالدين را نیز ده سال ( 117ه .ق تا  127ه .ق) ذكركرده
است :9929( .پنجاهوهشت) پذيرفتن اين نظر ،قدری دشواراست؛ زيرا «اين نکته مسلّم است
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كه حسام الدين چلبی درآن مدتی كه هنوزشمس درقونیه بود ،از نزديکترين و محرمترين
ياران موالناشمرده میشد( ».گولپینارلی )711 :9919 ،حتیسالها پیشتر ازآنکه
حسام الدين به مقام خلیفگی برسد ،وی در زمان خلیفگی صالحالدين در مجالس موالنا
حضور داشت و مريد او بود و «درخدمت وی به شرايط بندگی و ارادت قیام میكرد و
سرتسلیم در پیش میداشت و چون صالحالدين خرقه تهیكرد ،نظر به جانبازی و
فداكاریای كه از آغاز در بندگی موالنا كرده بود ،مقبول آن حضرت شد» (فروزانفر،
 .)911 :9911لکن مجموع مدّت اين مصاحبت «پانزده سال امتداد يافت و ياران از
اثرصحبت آن شیخ كامل و اين طالب مشتهی موائد فوائد میبردند و به ارادت تمام به
خدمت آنان مسابقت میورزيدند»(همان .)911 :همايی نیز در اشتباهی فاحش با استناد به
بیت ِمعروف اوايل دفتر دوم مثنوی:
مطلع تاريخ اين سودا و سود

بعدهجرت ششصدوشصت و دو بود
(مثنوی ،9922،دفتر  :7بیت )2

تاريخ  117ه.ق را تاريخ آغاز سرودن مثنوی میداند ،در صورتیكه اين تاريخ به استناد
مناقب العارفین و ساير منابع معتبر مربوط به آغاز دفتر دوم است .مولوی در يک بیت قبل از
بیت مذكور ،تاريخ بازگشت به ادامة سرودن اين اثر را روز استفتاح كه برابر با پانزدهم
رجب است ،ذكر میكند:
مثنوی كه صیقل ارواح بود

بازگشتش روزاستفتاح بود
(مثنوی ،9922،دفتر  :7بیت )1

اصطالح «بازگشت» در اينجا يعنیرجوع دوباره و اين نشان میدهد كه سرودن مثنوی
قبل از اين تاريخ شروع شده بوده است .افالكی نیز با بیان روايت ديداركمالالدينكابی با
موالنا به غزلی از وی به اين مطلع اشاره میكند:
مرا گر تو ندانی بپرس از شب ها

بپرس از رُخ زرد و خشکیِ لب ها
(افالكی)921-987/9 :9987،

و نشان میدهد كه موالنا در سال  111ه .ق هنوز سرايش مثنوی را آغاز نکرده و
مشغول غزلسرايی و سماع است و صالحالدين در زندگیوی حضوردارد؛ زيرا سال وفات
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صالحالدين  112ه.ق است و هنوز زمان سکینه و طمئنینة موالنا برای سرودن مثنوی فرا
نرسیده است؛ لذا اين گفته میتواند درست باشد كه سرودن مثنوی «چندی پس از
درگذشت صالح الدين زركوب آغاز شد ،اواخر سال  112يا اوايل  118ه.ق».
(حکیمی)97 :9981،
-2 -1 -2پایان مثنویمعنوی از دیدگاه مولوی پژوهان
آنچهكه به مراتب اختالف نظرهايی را بیش از اختالف درآغاز سرايش مثنوی به همراه
داشته است ،بحث در پايان و اتمام مثنوی ،علیالخصوص دفتر ششم و قصّة ذات
الصّوراست .اين اختالف نظرها دو فرضیّة اساسی را كه محور شکلگیری اين پژوهش
است ،مطرحكرده است .تنها اسنادی كه میتوانند ازجنبة تاريخی روشنگر باشند ،مؤلّفهها و
اشاراتیاستكهازمنابعدرجةاول دريافت میشود و نیز نسخههايی از مثنوی است كه امروزه
دردست داريم .ايننسخ عبارتنداز :نسخة  122ه.ق قونیه ونسخة  118ه.ق قاهره.
برخی معتقدند موالنا بیآنکه مثنوی را به پايان ببرد از دنیا میرود .زرّينكوب میگويد
كه موالنا قبل از اتمام آخرين قصّةدفترششم و پیش از آنکه به خاموشی ابدی بپیوندد از
ادامة آن باز ايستاد -و چند روزی را كه از عمرش باقی مانده بود به جای ادامةمثنوی در
خموشی فرو رفت و قبل از آنکه در اين آخرين دفتر ،قصة شهزادگان دژ هوش ربا را به سر
آورد ،قصة عمر خود او سر رسید و مثنوی در دفتر ششم-كه پايان آن بود -بی پايان ماند.
( )712 :9981صفا بدون ذكر دلیل يا سند خاصی معتقد است «دفتر ششم ظاهراً به سال 111
پايان يافته است )111 :9911( ».در «مجموعهالتواريخ المولويه» تألیف سید احمد دده،
تاريخ تحرير دفتراوّل مثنوی در اواخر جمادی االخرسال  111ه.ق وتاريخ پايان آخرين
دفتر آن سال  112ه.ق قید شده است (گولپینارلی ،9917،پاورقی .)711 :فروزانفر روايت
احمددده را دور ازصواب نمیداند و بر اين نظر است كه موالنا مدتی پس ازنظم دفتر ششم
زنده بودهاست .وی دلیل خود را اشعاری میداند كه در خاتمة مثنویها به سلطان ولد
نسبت میدهند.)912-918 :9911( .
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نیکلسون پس از آنکه در اواسط دفتر سوم به نسخة قونیه (نسخة  )Gدسترسی میيابد
با خشنودی از اصالت و اعتبار اين نسخه ،آن را محوركار خود قرارمیدهد و ضمائمی را بر
دودفتر پیشین میافزايد (سروش :9921 ،سیوچهار) .وی میگويد« :در میان نسخههايی كه
ديدهام ،متن  Gاز همه صحیحترو معتبرتر است .دلیلی نیست كه درگفتة كاتب اين نسخه
كه خوداهل قونیه و از درويشان طريقة مولوی بوده است شک كنیم» (نیکلسون،9919 ،
مقدمه مجلد دوم :چهارده) .نیکلسون پس از آنکه نسخة قونیه (نسخة  )Gرا با نسخ ديگر از
جمله نسخة قاهره (نسخة  )Pمقايسه میكند ،درمقدمة مجلّد سوم مثنوی میگويد« :من
اطمینان ندارم كه بتوانیم نزديک ترين متن مثنوی به متن اصلی مؤلف را به تفصیل بازسازی
كنیم .در وضعیكه هستیم همان بهتر كه روايت Gرا اختیار كنیم زيراكه نسخة مزبور
فوقالعاده معتبر است ودرهمان دههای نوشته شده است كهآخرين دفترهای مثنوی سروده
شده است» (همان ،مقدمه مجلّد سوم :سیزده) .ازاظهارات نیکلسون میتوان به دونکته دست
يافت :اولآنکه -نسخة قونیه (نسخة  )Gنسخة اصلی نیست بلکه رونوشتی از آن است.
درثانی-اين اظهارات مربوط به زمانی استكه هنوز نسخههای قديمیتری كشف نشده
است.
گولپینارلینسخة قونیه را تأيید میكند و میگويد :نسخهای كه به دست حسامالدين
چلبی نوشته شده بود ،اگرچه برای موالنا قرائت شده و تصحیحاتیدرآن به عمل آمده و
سرو سامانی يافته بود ،باز به صورت پیشنويس بود؛ بنابراين« ،نسخةاصلی ،نسخة ناظم
ونسخة قديم» همین نسخه است (به نقل از سروش :9921 ،سیوشش).
افالكیمیگويدكه حسامالدين مجموع مجلّدات مثنوی را برموالنا هفت بار فروخواند و
وی بر رموز وكنوزِ اسرارش مطلع گشته و مطلعِ انوارِ اسرارِ الهی گرديد و تمامت مشکالت
مثنوی را حرفاً حرفاً و الفاً الفاً حل كرده و با زرِ حلّ ثبت فرموده اعراب نهاد (بنگريد به:
افالكی ،9987 ،ج  111-112 :9و نیزگولپینارلی.)718 :9919 ،
فروزانفر در سنديّت نسخة  122ه.ق مثنوی میگويد« :ابیات مثنوی را از روی نسخة
موزة قونیه مکتوب در رجب ( )122نقلكردهام ،اين نسخه از روی نسخة اصلیكه
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درحضورموالنا وحسامالدينحسنچلبیمیخواندهاند ،كتابت شده و صحیحترين نسخه
است»(:9911نُه) .وی قويّاً احتمال میدهد كه شکل و حركات كلمات نسخة  122تابع
تلفّظ و طرز ادای موالنا باشد( .همان) اينگفته روشن میسازد كه قبل از نسخة  122ه.ق،
نسخة ديگری وجود داشته كه در حضور موالنا كتابت شده بوده است و به آن معناست كه
اتمام مثنوی در زمان حیات موالنا صورت گرفته است.
بررسی استعالمی بر نسخة دستنويس مثنوی سال  122ه .ق نشان میدهد كه «آن هم
نسخه ای درست و كامل است و درموزة موالنا در قونیه نگه داری میشود )82 :9982( ».و
«تحريرآن روز دوم رجب سال  122ق 9728 /.م .پايان يافته« )88 :9988( ».كاتب اين
نسخه در پايان دفتر اشاره كرده استكه آن را از روی دستنويس ديگری كه به نظر موالنا
رسیده ،باز نويسی كرده و تاريخ تحرير پنج سال پس از در گذشت موالناست و اين نسخه
همان است كه عکس آن را سازمان نشر دانشگاهی ،سال ها پس از نخستین چاپ اين نشر
مثنوی منتشركرده است» ( .)82 :9982استعالمی در جستجوی نسخة معتبر مثنوی بهكشف
تازهای میرسد و اين احتمال را قوّت میبخشدكهمثنوی در زمان حیات موالنا به اتمام
رسیده است .براساس پژوهش وی ،كهنترين نسخة مثنوی ،نسخهای است به سال 118
ه.ق ،كه «نسخه ای درست و روشن و خواناست ،درقونیه تحرير شده ،اكنون در قاهره است
و فیلم وعکسآن را كتابخانة مركزیدانشگاه تهران دارد .تاريخ تحرير اين نسخه چهار
سال پیشاز درگذشت موالناست» (همان) .ویدر اتقان سنديّت آن میافزايد كه «اين نسخه
را شادروان مجتبی مینوی به عنوانيک نسخة معتبر ديده و خود از آن فیلمبرداری كرده
است .از استاد بديع الزمان فروزانفر نیزكه در اين زمینه استاد همة استادان بود ،مکرّر شنیده
بودم كه «نسخة قاهره نسخهای بسیارمعتبر است»» (همان).
بنابراين درمورد تاريخ اتمام مثنوی میتوان گفت كه «پايان آن ،بايد پیشاز شعبان 118
باشد ،زيرا يک نسخةكامل و دقیق از هرششدفتر مثنوی در دارالکتب قاهره است كه
تحريرآن در اواخر شعبان  118در قونیه به پايان رسیده است» (حکیمی.)97-99 :9981 ،
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استعالمی مدّتی بعد در اظهاراتی دقیقتر و تازهتر میگويد« :از مثنوی نسخهای در
دست است كه تحرير آن در اواخر شعبان سال  118ق 9711 /.م ،به انجام رسیده .كاتب
نسخه ،محمّدبنعیسیالحافظالمولویالقونوی است ،اهل قونیه و منسوب به خانقاه موالنا و
كتابت اين نسخه با همین قراين بايد در خانه و خانقاه موالنا و در زمان حیات موالنا به انجام
رسیده باشد .تاريخ تحرير ،سه سال و نه ماه پیش از درگذشت موالناست .اين نسخه يکی
از پاكیزه ترين و دقیق ترين دست نوشتههای مثنوی و اكنون در قاهره است» (.)88 :9988
نتايج اين اظهارات چند نکته است :يکم -اشارة كاتب نسخه  122به اين نکته كه قبل از
آن نیز نسخة دستنويس ديگری وجود داشته است ،نشان میدهد كه نسخة  122نسخة اوّل و
يا اصلی مثنوی نیست .دوم -اشارة كاتب به اين نکته كه نسخة شاهد (نسخة قبل از نسخة
 )122به نظر موالنا رسیده است ،اين احتمال را قوّت میبخشد كه اتمام مثنوی نه تنها در
زمان حیات موالنا صورت گرفته ،بلکه شخص وی بر كتابت و نسخت آن نیزنظارت داشته
است .شاهد مدّعا اينکه «نسخههای  118و  122بسیار به هم نزديکند و در مواردی معدود،
يک مصراع يا يک بیت در آنها به كلّی متفاوت است ،يا بیتی در میان ابیات پس و پیش
شده و اختالف آنها در حدّی نیست كه معنی كالم موالنا را عوضكند .گاه نیز در 118
بیتی هست و درنسخة  122نیست و احتمال میتوان داد كه موالنا در بازبینی نسخة خاصی،
آن بیت را حذف كرده باشد» (همان .)82 :سوم -اظهاراتاستعالمیتأيید گفتة فروزانفر
استكه درمورد نسخة اصلی قبل از نسخة  122بیانكرده و نشان میدهد منظور فروزانفر
ازنسخة اصلی ،همان نسخهای است كه به تاريخ  118ه.ق كتابت شده و موسوم به نسخة
قاهره است.
 -2-2پایان مثنوی از منظر مثنویمعنوی و دیگراشعار موالنا
مثنوی اثریكامالً متفاوت نسبت به ساير آثار ادبی است و نبايستی از آن ،همچون ديگر
آثارادبی انتظار نظمی منطقی و يا رابطهای براساس علّت و معلول داشته باشیم .به گفتة
شفیعیكدكنی «مثنوی ساختاری پیچیده و سیّال دارد .بوطیقای روايت و قصّه ،درآن،
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پیوسته شکل عوض می كند و به هیچ روی قابل طبقه بندی نیست ،هرچند اين طبقه بندی
گسترده و متنوّع باشد .سراينده ،در هر لحظه فهمی تازه از روايت دارد و بوطیقای نوی،
برای همان لحظه ،میآفريند»( .)91 :9982از اين روی درهم تنیدگی ساختار روايی قصّه با
انديشه و مضمون در مثنوی به حدّی تازه مینمايد كه مخاطب را به نوعی دريافت متعالی و
التذاذ معنوی میرساند.
موالنا درهمان ابتدایدفترششم ،بحث پايان يافتن مثنوی را به حسامالدين نويدمیدهد:
پیشکش میآرمت ای معنوی

قسم سادس در تمام مثنوی
(دفترششم :بیت )9

لذا «آخريندفتركه ازحیث حکايت ناتمام میباشد ،انجام سخن موالنا است و او از
همان آغاز نظم دفترششم درنظرداشتهكه سخن را درهمین جزو تمام كند و به پايان آرد
بدان امید كه اگر فیما بعد دستوری رسد گفتنیها را با بیانی نزديکتر بگويد»
(فروزانفر.)912 :9911،
افالكی در روايتی كه درترجیح و تفضیل مجلّدات مثنوی با هم ديگر ،از موالنا پرسش
شده بود ،نشان میدهدكه تعداد مجلّدات مثنوی شش جلد بیشتر نیست (.)121 /9 :9987
همايی( ،)9117-9119 /7 :9921گولپینارلی ( ،)712 :9919زرّينكوب ( )211 :9921و
ه.سبحانی ( )991 :9921هرگونه منظومه يا دفتر هفتم ديگری را ،غیر از شش دفترمثنوی،
رد می كنند .فروزانفر نیز معتقد است كه دفتر هفتم از مولوی نیست و نسبت آن به مولوی
سهوی فاحش است( .برای ردّ داليل انتساب اين دفتر به موالنا ،ر.ک :فروزانفر:9911 ،
 911به بعد) .با اين حال وی بر اين باور است كه «دفتر ششم از جهت مطلب بريده و
مقطوع است وقصة شاهزادگان به سرنیامده ،سخن قطع شده و بدان ماند كه ناطقة سخن
پردازِگوينده به سبب ناتوانی جسد يا مالل جان ،خموشی پیشگرفته و ازگفتو گو تن زده
است» ( .)912 :9911نظرگولپینارلی نیز اين است كه «اگر پارهای موانع و سرانجام بیماری
وی نبود ،اندكی به تقرير ادامه میداد وداستان سه شاهزاده را به پايان می رسانید» (:9919
 .)712به داليلی پذيرفتن اين سخن فروزانفر وگولپینارلی كه موالنا به سبب ناتوانی جسمی
خموشی پیش گرفت و از گفتوگو و سرودن مثنوی دست كشید ،قدری دشوار است:
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اوالً -روايت افالكی از زندگی موالنا حاكی از آن است كه وی در اواخر عمر ،حتّی
در روزهايی كه با بیماری و به تبع آن با مرگ دست و پنجه نرم میكرد ،از سرودن شعر و
غزل دست نکشید .غزل هايی كه موالنا در واپسین روزهای حیات سروده است ،اين امر را
اثبات میكند( .برای توضیح بیشتر بنگريد به :افالكی 189-187 :9987 ،و همان181-111 :
وگولپینارلی 799-797 :9919 ،و غزلیات شمس ،9982،غزل های 798،912،197،211 :و
كلیات شمس ،9921 ،غزل.)7271 :
ثانیاً -اين غزلها ،تنها اسناد باقیمانده از شعرسرايی موالنا در واپسین روزهای حیات
است و از اينکه وی درآن روزها به سرودن مثنوی مشغول بوده ،گزارشی دريافت نشده
است .چه بسا اگر در اين مورد اسنادی وجود میداشت ،میتوانستیم بپذيريم كه سرودن
مثنوی تا آخرين روزهای حیات موالنا ادامه داشته است ،آنگاه نظرات فروزانفر و
گولپینارلی قابل قبول بود.
ثالثاً -در برخی از شروح مثنوی مولوی ،با نظر به بیت:
دل چو سطرالب شد آيت هفت آسمان

شرح دل احمدی هفت مجلّد رسید

(كلیّات شمس ،ج  ،7ص  ،917بیت  1791به نقل از :ه .سبحانی)991 :9921 ،

دفتر هفتم مجعولی برای مثنوی برشمردهاند .در صورتی كه موالنا در اين بیت ،دل خود
را به اسطرالبی مانند كرده و شرح صدر يا انشراح را منظورنظر داشته ،نه «دفترهفتم مثنوی»
را و نیز جالب تر اينکه هزار و ده بیت از ابیات اين دفتر عیناً در دفتر ششم آمده است.
(بنگريد به :ه .سبحانی )991 :9921 ،دلیل ديگر اينکه اگر قرار بود وی خبر دفتر هفتمش را
بدهد ،آن را در مثنوی اعالن میكرد ،نه در ديگر اشعار و غزلیّات .آن چنان كه خبر شروع
برخی دفترها همچون دوم ،پنجم و ششم را در مثنوی ديدهايم.
رابعاً -بايد توجه داشت كه موالنا عارف دل باختهای است كه از تعلّقات دنیوی بريده و
در وادی معرفت و روحانیّت گام نهاده است .برای چنین دلسوختهای ،بیماری كه نشانی از
تعلّقات جسمی و مادّی است ،نمیتواند مانعی در بیان حقايق عرفانی باشد .لذا اگر قرار بود
سرودن مثنوی معنوی در آن روزهای آخرتداوم داشته باشد ،به يقین ،موالنا اين كار را
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انجام میداد و رنجوری تن هیچ مانعی در انجام اين تکلیف به حساب نمیآمد و تأثیری در
افول قريحة شعری او نداشت.
اما عمدة بحث در ناتمامی مثنوی مربوط به «قصة قلعة ذتالصور» درانتهای دفتر ششم
مثنوی است (برای توضیح قصّه ،بنگريد به :مولوی 9122-9991 :9922،و شهیدی:9929 ،
 9111-9119و استعالمی .)81 :9988 ،اين داستان در ظاهر چنان به نظر میرسد كه انتهای
آن ناتمام رها شده وگويی موالنا به داليلیآن را ناقص باقی گذاشته است تا بتواند بعداً در
فرصت مناسب تری به آن بپردازد؛ اما مرگ نابهنگام او مجال بازگويی ادامة داستان را از او
میگیرد و نه تنها قصة ذاتالصور و دفتر ششم كه كلّ مثنوی ناقص و ناتمام باقی میماند.
موالنا پس از آنکه سرگذشت دوبرادر بزرگتر را مفصّل شرح میدهد ،در سرگذشت
برادركوچکین فقط به اين بیت بسنده میكند:
وان سوم ،كاهلترين هر سه بود

صورت و معنی ،به كلّیاو ربود
(مثنوی ،9922،دفتر ششم :بیت )1821

عمدهترين داليل كسانیكه اين حکايت را ناتمام انگاشتهاند ،اين است كه :از سرنوشت
شاهزادة سوم صحبتی نشده است؛ تفاوتهايی در مقايسة حکايت موالنا با روايت آن
درمقاالت شمس وجود دارد؛ و نیزسلطان ولد در ولدنامه به سکوت وانزوای پدر در
سالهای پايان عمر اشاره دارد( .بنگريد به :استعالمی )82 :9988،امّا بايد توجه داشت كه
موالنا هیچ حکايتی را چنانکه در منابع پیش از مثنوی میيابیم به طور كامل نیاورده است و
با وجود ارادت به كسانی چون سنائی و عطار ،حکايات و روايات و لطايف مأخوذ از آنها
را نیز به اقتضای مبحث و مقصود خود بازسازی كرده و حقیقت اين است كه برای موالنا
حکايت ،ابزار و واسطهای بیش نیست و برای كاربرد بهتر ،تغییرهای كوچکی در اين ابزار
قابل قبول است( .بنگريد به :همان )88-19 :بنابراين واضح است كه قصة ذاتالصّور نیز به
همین منوال استثنا نخواهد بود و انتظار نمیرود جز به جزء آن را بیان نمايد.
گفتیم كه مثنوی ساختاری پیچیده و سیّال دارد و بوطیقای روايت و قصّه ،درآن ،پیوسته
شکل عوض میكند .بوطیقای موالنا درعرصة «چگونه گفتن» نیز مبتنی برتکرار ستیزی و
ساختارگريزی و شکستن هنجارهای معمول روايت است .اينکه مشاهده میشود قصّهای با
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مقدمهای مفصّل آغاز ،سپس در اوج حادثه و سربزنگاه قطع میشود ،حاكی از اين نوع
نگاه موالناست؛ زيرا او مخاطب خود را به خوبی شناخته و به او آموخته كه اهدافی بس
واال در پس قصه پنهان است .شفیعی كدكنی میگويد« :تکرار كه از لوازم ذاتیِ رمزگان
ِزبان و مجموعة كُدهای زبانی است خود به خود مالزم با اُتوماتیزه شدن است .تمام-
شعرهای برجستهی تاريخ نمونه هايی از درافتادن وتعارض با اتوماتیزگیِ زباناند؛ يعنی روز
مرگی زبان» ( .)21 :9982از اين منظر درقصة شهزادگان ،همان تک بیت معروفِ «وان
سوم ،كاهلترين هر سه بود  ،»...در شرح ماجرای برادر سوم ،همه چیز را در مورد باقی
داستان ،برای مخاطبِ رازآشنا ،روشنمیكند وموالنا با اين كار از اتوماتیزه شدنِ اثر می
پرهیزد.
بايد توجه داشتكه از میان كار كرد های شش گانة پیام (عاطفی ،ترغیبی ،ارجاعی،
فرازبانی ،كالمی و ادبی) ،موردنظر ياكوبسن ( ،)Jacobsonدر مثنوی بیشتر با «نقش
ترغیبیِ» پیام سروكارداريم .دراين نوع نقش ،جهتگیریپیام به سمتگیرنده (مخاطب)
است وگوينده ،مخاطب را به عمل كردن ،انديشیدن يا احساسكردن برمیانگیزد و از او
میخواهد كه آن گونه كه مورد نظر اوست ،واكنش نشان دهد (برامکی و دبیران:9911 ،
 .)27لذاجای شگفتی نیست اگر درپايان دفتر ششم می بینیم كه در وصف برادركوچکتر
فقط همان تک بیت را میآورد؛ زيرا مخاطب در پايان دفتر ششم با مخاطب عام و مبتدی
دفتراول فرق میكند .بلکه مخاطبی استكه توانسته درمکتب مولوی ،مراحل سیر و سلوک
را گام بهگام از درس مثنوی بیاموزد و باكوچکترين اشاره به دريافتی بیکران نائل آيد و:
باقی اين گفته آيد بی زبان

در دل آن كس كه دارد زنده جان
(مثنوی ،9922،تتمة سلطان ولد)9992 :

موالنا پساز آنکه سرگذشت برادر بزرگتر را مفصّل بیان میكند ،در اقدامی تأمّل
برانگیز ،ابیاتی میآورد كه تلويحاً خبر اختتام مثنوی را پیشاپیش اعالم میكند:
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ايـــن مباحـــث تـــا بـــدينجا گفتنـــی اســـت هرچـــه آيـــد زيـــن ســـپس بنهفتنـــی اســـت
ور بگـــــويی ور بکوشـــــی صـــــد هـــــزار

هســــــت بیگــــــار و نگــــــردد آشــــــکار

تـــا بـــه دريـــا سَـــیر اســـب و زيـــن بـــود بعـــــداز اينـــــت مركـــــب چـــــوبین بـــــود
مركـــب چـــوبین بـــه خشـــکی ابتـــر اســـت

خـــــاص آن دريايیـــــان را رهبـــــر اســـــت

ايــــن خموشــــی مركــــب چــــوبین بــــود بحريـــــــان را خامشـــــــی تلقـــــــین بـــــــود
هرخموشــــی كــــه ملولــــت مــــی كنــــد نعــــرههــــای عشــــق آن ســــو مــــیزنــــد
تــو همــی گــويی عجــب خــامش چراســت او همــی گويــد عجــب گوشــش كجاســت؟
مـــن ز نعـــره كـــر شـــدم او بـــی خبـــر ...

تیــــز گوشــــان زيــــن ثمــــر هســــتند كــــر...
(مثنوی ،9922،دفترششم :ابیات )1191-1171

اين ابیات را به حق میتوان «بیانیة رسمی موالنا در اختتام مثنوی» نام نهاد و لذا به «ناتمام
گذاشتن عمدی مثنوی» توسّط وی حکم كرد .تک تک ابیات اين بیانیه همچون بند بند
منشوری است كه برحسامالدين خوانده شده است و او را از «اختتام مثنوی» آگاه میكند.
به اين سبب است كه ما هیچ گزارشی از درخواست حسامالدين مبنی بر ادامه يافتن مثنوی
دريافت نکردهايم؛ زيرا او كسی است كه با دقايق و اشارات موالنا به خوبی آشناست ،امّا
در مورد سلطان ولد مشاهده میشود كه چنین درخواستی از موالنا داشته است( .بنگريد به:
مثنوی ،9922،دفتر ششم ،تتمهی سلطان ولد :ابیات  )9-7شادروان زرّينكوب در مورد
تتمّة سلطان ولد میگويد« :خاتمهای كه بعدها سلطان ولد به آخر دفتر ششم الحاق كرد
فقط نشان داد كه موالنا تا قبل از وفات با آنکه فرصت داشت تا دفتر ششم را تمام كند و
قصة شهزادگان و قلعة ذاتالصور را در آن به پايان آرد عمداً يک چند ،لب از سخن
فروبست و در جواب ولد كه از اين خاموشی ناگهانی او اظهار حیرت و تعجب میكرد و
پدر را به اتمام داستان شهزادگان ترغیب می نمود ،فقط خاطر نشان كردكه قوة نطق وی از
اين پس ديگر به گفتار نمی آيد و باقی آن داستان هم بی واسطة لفظ و زبان ،در گوش دل
آنكس كه نور جان دارد گفته میآيد و حاجت به نظم وبیانش نیست» (.)97-99 :9921
دلیل حیرت و تعجّ ب سلطان ولد از خاموشی ناگهانی موالنا و نیز در خواست وی از پدر
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اين است كه او ،با آنکه فرزند موالناست اما مرتبتش در نزد پدر به اندازة حسامالدين نیست
و از بسیاری روابط مراد -مريدی اين دو خبر چندانی نداشته است؛ امّا حسامالدين كه
مجذوب روح موالنا و مذاب درشخصیت اوست ،به چشم سِرّ دريافته است كه مثنوی
دردفتر ششم به پايان میرسد؛ بنابراين هیچ درخواستی از موالنا مبنی برتداوم سرودن مثنوی
ندارد .كافی است كه در تقدير و به صورت فرضی اين ابیات را به آخر مثنوی منتقلكنیم،
آيا اختتامیهای برای آن محسوب نخواهد شد؟ آيا بازهم جای حرف وحديثی باقی خواهد
ماند؟ واضح است كه شنیدن خبر ناگهانی اختتام مثنوی برای كسی كه سالها مشتاقانه
مشوِّق موالنا درسرودن ايناثر بودهاست و نیز برای مخاطبانیكه در طیّ شش دفتر با آن
انسگرفته بودند ،میتوانست بسیارگران تمام شود .براين اساس نیاز بودكه موالنا بهتدريج
زمینة اختتام اين اثر را فراهمكند .اين زمینه چینی قبل ازدفترچهارم آغازشده بود بهگونهای
كه «از اواخردفترسوم مثنوی ،غبار پیری و فرسودگی بر سیمای موالنا نشسته بود ،وگاه
رشتة سخن از دست او بیرون میرفت ،حکايتها و مباحث بريده بريده میآمد يا در هم
میپیچید ،اما دردفترششم بیشترمحسوساست» (حکیمی.)99-91 :9981،
-9-2نقبی به مبانی فکری تصوّف و براهین فلسفی و عرفانی در اختتام
مثنوی ،با رویکرد بهقصۀ ذات الصّور
 -1-9-2مراتب سیر و سلوک
عرفا و اهل حکمت ،هفت وادی سلوک و هفت طورِ دل و لطايف هفتگانة نفس
انسانی را در اختالف تفسیر كردهاند ،امّا در حقیقت مقصود همه يکی است (همايی:9921 ،
 .)929قاطبةصوفیه نیز چنین نظری دارند ،امّا مولوی با جمعبندی اين وادیها ،اطوار و
مراتب نفس انسانی را چهار مرحله شمرده است :جسم ،عقل ،روح و وحی (همان.)921:
وی به دنبال انسان كامل است و بر اين اساس ،قصة ذات الصور ماجرای انسان كامل است
در يک سفر روحانی و تعبیری از «انّاالیه راجعون» .سه برادر به تعبیری سه مرحلة مشخص
در سیرِ سلوک معنویاند؛ مراحل جسم ،عقل و روح .اين سه مرحله همان مراحل
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علمالیقین ،عین الیقین وحقالیقیناست و اگركسی بتواند اين سه مرتبه را پشت سر نهد،
خواه ناخواه در وادی وحیگام نهاده است و مشمول الطاف بیكران باریتعالی خواهد شد.
لذا با آنکه ظاهراً به نظر میرسد دفتر ششم ناتمام باقی مانده است« ،موالنا هم در پايان
دادنش عمداً اهتمام نمیورزد تا بدينسان نشان دهدكه سیرفیاهلل ،برخالف سیرالیاهلل پايان
نمی يابد و اين سرّی است كه نیازی به تقريرندارد ،سرّ آن بی واسطة زبان گفته میآيد امّا
در دل آنکه دارد نور جان» (زرّينكوب .)712 :9981 ،لکن میتوان گفت كه مثنوی
ازآغاز ،يعنی نی نامه وتا پايان ،يعنی قصة ذات الصّور ،شرح سفری است روحانی ،از مرحلة
جدا افتادگیازحق تا مرحلة پیوستن به حق.
نکتهایكه بايدتوجه داشت اينکه «مولوی وحدت تام و عینیت خدا با انسان را نفی كرده
است» (بهنامفر .)997 :9982 ،به عبارتی «اولیا با ذات خدا يکی نیستند بلکه در او فانی
شدهاند» (همان .)991 :لذا برادركوچک نیز ،كسی استكه با سیرفیاهلل به وادی اهلل گام
نهادهاست و وادی اهلل ،همان فناء فیاهلل ومحوشدگی در اوست؛ و اين يعنی پايان سلوک.
 -2-9-2زمان و مکان
سالکی كه به وادی فناء فیاهلل گام نهاده است ،از آنچه رن

و بوی دنیوی دارد بريده

می شود .نام و نشان ،خور و خواب ،هوش و حواس ،زمان و مکان و هرآنچه انسان برای
چیستی و هستی خود در دنیا از آنها وام میگیرد و به اعتبارآنها قابل تعريف و اثبات است،
در وادی اهلل جايگاه و اعتباری ندارند .لذا برادركوچکتركه به اين وادی پیوسته است هیچ
رنگی از خود ندارد و مصبوغ به صبغة اهلل است و صِبغَة اهلل« ،اشاره به «عالم بی رنگی» و
«وجود مطلق» است كه معموالً عارفان درآية :صِبغَة اهللِ و مَنَ احسنُ مِنَ اهللِ صِبغَةً( .بقره
 )998/7صِبغَة اهلل را «رن

بی رنگی» میدانند» (بهنامفر.)991 :9982 ،

درعالم بیرنگی ،زمانومکان مفهوم اينجهانی ندارند .درآن وادی« ،زمان چیزی است
كه در درونجاری استو از قلمروآن میتوان به درآمد و ازل و ابَد را در يک لحظه
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متراكم شده ديد ،يعنی «ساعتِ» برون آمدن از ساعت (= زمان) » (شفیعیكدكنی:9982،
.)21
چون ز «ساعت» ساعتی بیرون شوی

«چون» نماند محرمِ «بیچون» شوی
(مثنوی 9111،م .دفتردوم :بیت )991

صوفیان در مبحث زمان و مکان معتقدند كه زمان سپری شده در ذهن موجود است و
آينده هیچگاه تحقّق نمیپذيرد .زمانی كه در آن هستیم ،به سوی گذشته در جريان است.
از اين روحقیقت زمان كه درلحظة تکوّن حوادث از مقايسة ذهنی ايجاد میشود ،عبارت از
«آن» است .تداومیكه ازتوالیآنات ،پیدا میشود ،زمان نام دارد (شفیعیكدكنی:9982،
 .)712براين اساس در قصة شهزادگان ،زمان برای برادر كوچکتر از سنخ ويژهای است كه
در درون او جاری شده و ازل و ابد نیز پیش او متراكم گشته است .در نتیجه ،زمان ،هم
بهسوی گذشته و هم بهسوی آينده در جريان است و او درنقطهای از بی زمانی و «الوقتی»
ايستاده است و بر صورت و معنی غالب میشود .موالنا در اشاره به برادر كوچکتر به خوبی
میداند در موضعی كه زمان مفهومی ندارد و «الوقتی» برآن سايه انداخته است ،شرح ماجرا
نیز مفهومی نخواهد داشت؛ زيرا بیان ماجرا و قصّه ،آن وقت مفهوم پیدا میكندكه «زمان»،
موجوديّت داشته باشد و كسی كه به بی زمانی رسیده ،بدين معنا است كه به صورت ومعنی
دست يافته و به تکامل رسیده است.
به نظرصوفیان ،مکان نیز چون زمان مفهومی مجرّد و به كائن يعنی به شیء موجود
وابسته است .اگر شیء از میان برود ،مکان نیز از بین میرود (همان .)718 :انسان كامل و
عارف در وادی فناء فیاهلل ،با از دست دادن موجوديّت خود معدوم میشود و به اقیانوس
بیکران ذات حق می پیوندد .لکن «مکان» نیز در مورد او موجوديّت خود را از دست
میدهد و در نتیجه او به «المکانی» نائل میآيد.
در چشم اندازِ موالنا كه نگاهی بسیار نو به مسئلة «زمان و مکان» دارد ،میتوانچیزی از
مفهوم «زَمَکان» ( )time-spaceرا ديد و میدانیم كه آمیختن مکان به زمان فقط در
نظريههای پیشرفتة فیزيکِ مدرن شايد مطرح باشد و اين محالِ دنیایِ قديم را ذهن شگرف
او بدين زيبايی تحقّق بخشیده است (شفیعی كدكنی .)29 -21 :9982،لذا در اين وادی
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هیچگونه فرقی بین «الوقتی» و «المکانی» وجود ندارد؛ يعنی هم زمان و مکان هست ،هم
نیست و همهچیزصبغة الهی يافته است.
 -9-9-2عقلنظری و عقلعَملی
بايد گفت كه « مولوی همه جا حدّ و مرز عقل و برهان فلسفی را محدود و معلوم
میكند؛ و معتقد است كه عقول و افهام عادی بشر به كُنه افکار و دريافتهای عارفانِ
واصل و مردان كامل نمیرسد» (همايی .)921 :9921 ،از اين روی قصة شهزادگان و دز
هوشربا ،قصة عارفِ واصل است .عارفی است كه سه مرحلة شاخص سلوک را پشت سر
می گذارد تا به دياراهلل بپیوندد .در مرحلة دو برادرِ مهتر ،همه چیز از زوايای عقالنیت نظری
و روحانیت قابل درک و شهود است؛ امّا وقتی به برادر كوچکتر كه مرحلة وحیانیّت است،
میرسیم ،كالم ،ديگر ،از پسِ شرح و وصف آن برنمیآيد و نمیتواند پابه پای بارقة لطف
پیش رود؛ درنتیجه جا میماند و پا پس میكشد.
ازديدگاهعرفانی -فلسفیملّاهادی سبزواری ،پادشاهیكه سه پسرداشت« ،عقلكلّ»؛ پسر
بزرگتر« ،نفس ناطقة قدسیّه»؛ پسر میانی« ،عقل نظری»؛ و پسركوچک« ،عقل عَمَلی»
است .وی معتقد است كه نفس ناطقه به وسیلة قوّة عقلِ نظری و عقل عَمَلی میتواند عوالم
قدسیّه را از ملکوت و جبروت و الهوت بپیمايد و سیرالیاهلل و مناهلل و فیاهللكند
(همايی .)71 :9929،بنابراين قصة ذات الصّور نمودی از ديالکتیک عرفانی موالنا در به
تصويركشاندن مبارزة اضداد درونی انسان است .اوج اين مبارزه پس از زمانی است كه دو
برادر بزرگتر در طلب مقصود كه صورتی بیش نیست ،قربانی نفسانیّات و عقل جزئی و نیز
غرور فريبنده میشوند؛ امّا برادر كوچک ،با آنکه همچون آنها متّصف به صفت طالبیّت
است ،با تمسّک به عقلكلّی و عملی ونیز با مبازره با تمنیّات درونی و زودگذر ،صبر پیشه
میكند و درايت به خرج می دهد تا صورت و معنی را تماماً در رُبايد و به مقصود برسد .بر
اين اساس «خداوند اوّل آدمیرا با صورتها آشنامیسازد ،سپس به صاحب صورتكه
خود ،بی صورت است ،رهنمون میشود .بی صورتیكه همة صورتها از او وآخراالمر به
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سوی او خواهد بود» (فاضلی .)911 :9988،لکن پس از آنکه دو برادر بزرگتركه به مثابة دو
نمونة متفاوت از روح كمال طلبند ،با صورتها آشنا میشوند و به مقصود نمیرسند،
برادركوچکت ر با صبر وكاهلی ،به صاحب صورت كه خود ،بی صورت است ،رهنمون
میشود:
صورت از بی صورتی آمد برون

باز شد كِانّا الیهالرّاجعون
(مثنوی ،9922،دفتراول :بیت )9911

 -4-9-2دایرۀ کمال
موالنا از تصوّف تعبیرخاص خود را دارد .به گفتةگولپینارلی «تصوّف موالنا هرگز
مبتنی بر روش معیّن علمی و يا ايدهآلیسم نیست ،بلکه به نظر وی تصوّف عبارت از كمال
يابی در عالم حقیقت وعرفان و عشق و جذبه است كه تحقّق آن درحیات فردی واجتماعی
میتواند بینش گسترده و پیشرفتهای باشد» ( .)729 :9919آنچه از تعبیرخاص موالنا در
زمینة سفر استکمالی انسان بر میآيد منبعث از «دايرة كمالِ» مدّ نظر متصوّفه است كه از آن
به «قوس نزولی و قوس صعودی» تعبیر میشود .براساس نظرعلمای الهی ،عرفا و اهالی
تصوّف ،نفس ناطقة ملکوتی و لطیفة روح انسانی درآغاز وجودش ذاتاً مجرّد است و به سیر
و سفر استکمالی و پیمودن قوس نزول از عالم نورانی مفارقات -كه در لسان شريعت به
«عالم امر» تعبیر شده است؛ مأخوذ از آية كريمة «يسألونکَ عن الرّوحِ قلِ الرّوح مِن امرِ
ربّی( ».اسراء  -)81/92به جهان ظلمانی خاک فرودآمده و به بدن انسانی تعلّق گرفتهاست؛
برای اينکه به مقام كامل انسانی يا انسان كامل كه «كَون جامع» و اشرف مخلوقات است
برسد ،باز با پیمودن قوس صعود به مرجع اصلی باز میگردد؛ كه «انّا هلل وانّا الیه راجعون»
(بقره ( .)911/7بنگريد به :همايی )979 :9921 ،لذا كلّ مثنوی به نوعی تفسیری ازاين آيه
است؛ يعنی با قوس نزولی ،از حکايت نی آغاز و به قوس صعودی ،يعنی سرگذشت
برادركوچکتر در داستان شهزادگان ختم میشود.
يکی از مؤلّفههای اين دايره ،مؤلّفة «مرگ» است« .درقصة شهزادگان برادرانِ بزرگتر
قربانی میشوند و راه را برای موفقیت برادر سوم ،هموار میكنند .اين قربانی شدن و
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پیروزی ،بیان ديگری است از چرخةخلقت؛ كه مرگ ،موجب بهوجود آمدن است»
(مالمیر .)917 :9928 ،لکنمیتوانگفتكه درچرخةكمال ،مرگ ،يعنیآغازی دوباره .امّا
مؤلّفةديگر« ،عدد كمال» است و بنابر اسطورة آفرينش ،رسیدن به «عدد كمال» به منزلة
پايان و آغاز دور جديد است .به نظر میرسد مولوی به حالت چرخهای بودن مسائل
خصوصاً مرگ و زندگی معتقد است .مولوی در پايان دفتر ششم به گونهای سخن رانده
است كه دری برای آغاز گشوده باشد( .بنگريد به :همان :صص « )918-911گشودنِ در»،
به منزلة استمرار اين چرخة استکمالی در سرنوشت انسان و آغاز زندگی معنوی است .از
بیان افالكی نیز روشن میشود كه موالنا نگاه ويژهای به عدد شش ،به عنوان عدد كمال،
داشته است؛ خصوصاً آنجا كه حسامالدين را امینِ كنوزالعرش خطاب میكند و شش مجلّد
مثنوی را كه بیست و شش هزارو ششصد و شصت بیت دارد ،شرح سرّ او میداند
(افالكی.)178 :9987 ،
 -9-9-2وان سوم کاهلترین هرسه بود
اماغرض ازكاهل بودن برادر سوم اين است كه او عارفِ واصلی است كه نسبت به امور
دنیوی و رسیدن به تعلّقات نفسانی و تمامیّ ت خواهی و نیز نسبت به هر آنچه كه میتواند
سالک را از طیّ طريق باز دارد ،كاهل است؛ زيرا او مشمول عنايت خداوند است و كار او
را يزدان میكند .كاهلی به معنای راحت طلبی و دركنج عافیت خزيدن نیست ،بلکه كاهلی
نسبت به دنیا و مافیها نتیجة لطف خاص ربّانی نسبت به سالک است و اين اصل يکی
ازاصول بنیادين تصوّف و عرفان است .لذا سرگذشت برادركوچک ،اختتامیةمثنوی
وتمثیلی از روح معرفت طلب و به حق پیوستهایاستكه به اقیانوس بیكران عشقالهی
میپیوندد و چه جایگفتوگو وشرحوبسط است؛ خاصّه آنکه عشق را آغاز و فرجامی
نباشد:
ازمن دوسه سخن شنو اندر بیان عشق
اول بدان كه عشق نه اول نه آخر است

گرچه مرا زعشق سرِ گفتوگوی نیست
هرسو نظر مکن كه از آن سویسوی نیست
(غزلیّات شمس ،غزل )911 :911
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و اين همان نکته است كه خواجة شیراز میفرمايد:
ماجرای من و معشوق مرا پايان نیست

آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام
(حافظ)711 :9912،

 -9نتیجهگیری
در بررسیهای اين پژوهش روشن شدكه -9 :مثنوی چهارسال پیش از آنکه موالنا از
دنیا برود ،به پايان رسیده و تحريرآن در اواخرشعبان سال  118ق 9711 /.م.انجام يافته
است -7 .اتمام مثنوینه تنها در زمان حیات موالنا صورتگرفته ،بلکه شخص وی بركتابت
و نسخت آن نیزنظارت داشته است -9 .مثنوی در مدّت ده سال سروده شده است نه پانزده
سال (ازسال  118ه.ق تاسال  118ه.ق) -1 .اشعار وغزلیّاتی كه موالنا در واپسین روزهای
حیات ،دراوج بیماری سروده ،نشان میدهد كه بیماری ،تأثیری در افول قريحة شعری
اونداشتهاست -1 .موالنا دفترششمرا درمقام ختم مثنوی به حسامالدين تقديم میكند-1 .
«بیانیة رسمی موالنا دراختتامیة مثنوی» ،ابیاتیاست كه درقصة ذاتالصّور بعدازشرح مفصّل
احوال برادربزرگتر بیان میگردد-2 .كلّ مثنوی كه تفسیری از «انّاهلل وانّاالیه راجعون».
است ،باقوسنزولی ،از حکايت نیآغاز و به قوسصعودی ،يعنی سرگذشت برادر
كوچکترختم میشود -8 .قصةذاتالصّور درمثنوی ناتمامنمانده؛ زيرا اينداستان درواقع
سرگذشت سلوک عارفانة سالکان و معرفت جويانی استكه هرچند حکايتی ازلی است،
اما ازعالم محسوسات شروع و به وصال هستیمطلق و عالم اقدس ربوّبیت ،ختم میشود.
لذا موالنا سرودن مثنوی را مدّتها قبل از مرگش ،تعمّداً رها كرد و نشان داد كه
ماجرای عشق پايان ناپذير است و اين همان نکته ای است كه خواجة شیرازی اين گونه به
آن اشاره دارد:
ماجرای من و معشوق مرا پايان نیست

آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام
(حافظ)711 :9912،
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