بيـآغاز و انجام بودن مثنوي
مح ّم د خوانساري
بشنو اين ني چون شکايت ميکند

از جــدائــيها حکـايت مـيکند

ـکــز نــيستان تـا مـرا بـبريدهانـد

در نــفيرم مــرد و زن نـاليدهانـد

اين دو بيت و ابيات پس از آن ٬در آغاز مثنوي  ٬افتتاحي است لطيف و در عينـحال عجيب.
هريک از شارحان مثنوي  ٬در شرح و بيان و تفسير و تأويل آن و در اين که مراد از »نـي«
چيست سخنان مبسوط آوردهاند و در اهميّت و پُ ري و سرشاري محتواي آن تا آنجـا

رفتهاند که گفتهاند همچنان که ٬طبق روايات ٬تمامي قرآن کريم در سوره فاتحة الکتاب

مندرج است ٬تمامي مضامين مثنوي نيز در اين هجده بيت آغازينـــ که يگانه قسمتي از
مثنوي است که موالنا به ّ
خط خود نوشتهـــ مندرج است.
امّ ا اين سؤال همواره براي شارحان مطرح بوده است که چـرا مـوالنا ٬کـه مسـتغرق

درياي توحيد است ٬و از مثنوي او به »بانگ توحيد« تـعبير مـيشود ٬ديـوان آسـماني و
عرفاني خود را ٬برـخالف آثار ديگر از اين دست ٬با توحيد و ستايش حـقتعالي آغـاز
هلل
بال لَ ْم يُبْ دَ ْأ بِبِ ْس ِم ا ِ
أمر ذي ٍ
نکرده است .با آن که يقينًا بهخوبي توجه داشته است که ک ُُّل ٍ
فَ ُه َو َابْتَ ر.
اساسًا آغاز کردن آثار منظوم و منثور با حمد و ستايش ا ٰل هي سـ ّنت حسـنهاي بـوده
است بسيار متداول و مطاع و م ّت بع .از شعراي دوره ساماني که بگذريم ٬تقريبًا هـمگي
شاعران نام حق را بهترين سرآغاز ميدانستهاند و بينام او نامه را باز نميکردهاند و ٬چون
سر ايمان و عشق سخن ميگفتهاند ٬زيباترين شعر آنها هم همين افتتاحيهها بوده است.
از ِ
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بسياري از آنان نيز ٬پس از سـتايش حـق ٬سـخن خـود را بـه مـدح رسـول اـکـرم )ص(
ميآر استهاند .فردوسي ٬در اثر رزمي خود ٬و نظامي ٬در همگي آثار بزمي خود ٬همواره
سخن را به نام او ابتدا کردهاند .سعدي ٬معاصر موالنا ٬نيز از همين سنّ ت پيروي کرده است.
منطقالطّير ع ّطارـــ که موالنا مثنوي را به درخواست حسامالدّ ين چلبي به وزن و سبک و
سياق آن به نظم آوردهـــ با آن که حجمي چندان ندارد با حمد و ستايش حق و مناجات و
دعاو استغفاري بس مبسوط )بيش از  ٢٦٠بيت( آغاز ميشود و آنگاه حدود  ١٤٠بيت
در مدح رسول اـکرم )ص( ميآيد )بر روي هم  ٤٠٠بيت( .و اين منطقالطّير بياندازه مورد
عنايت موالنا و اسوه او در سرودن مثنوي بوده است .اما ٬برـخالف منطقالطّير  ٬مـثنوي بـا
حمد و ستايش حق آغاز نميشود.
البته ٬در خالل اشعار مثنوي  ٬حمد و ستايش خداوند و مناجاتهاي زيبا و رقّ تآور
عنوان »في المناجات« ميگويد:
بسيار فراوان است .از باب نمونه ٬با
ِ
ـک بـيانـباز و يـار
اي خداي پـا ِ
يــاد ده مـا را سـخنهاي رقـيق

جرم مـا را درگـذار
دست گير و ِ
ـکه تـرا رحـم آورد آن اي رفـيق

هم دعا از تو اجـابت هـم ز تـو

ايمني از تـو مـهابت هـم ز تـو

ـگر خطا گفتيم اصالحش تو کن

سلطان سخُ ن
مصلحي تو اي تو
ِ

اينچنين ميناـگريها کار توست

اينچنين اـکسيرها زاسرار توست

آب را و خــاـک را بـر هـم زدي

زآب و گـل نـقش تـن آدم زدي

ـکـيميا داري کـه تـبديلش کـني

جوي خون بود نيلش کني
ـگرچه
ِ

)ص*(١٢٠

چنانکه همه تذکرهنويسان نوشتهاند ٬نظم مثنوي بيش از ده سال به طول انجاميد و ٬در اين
مدّ ت ٬ياران از آن نسخهها برميداشتند و از دايره مريدان نيز فراتر ميرفت و به دست
نامحرمان و مخالفان هم ميرسيد و حتي گاه طعن آنها را نيز برميانگيخت.١
در اين مدت دراز که موالنا مثنوي را به حسامالدين امال ميفرمود ٬ميتوانست بگويد
* ــارجاعها ٬همه ٬به مثنوي چاپ عالءالدوله است.
١ـ(ــموالنا خود به اين گونه طعنها چنين اشاره ميکند:
خــربطي نــاـگــاه از خــرخـانهاي

ســر بــرون آورد چـون طـ ّعانهاي
قــــص ه پـــيغمبر است و پــيروي
ّ

اسـرار بـلند
بـحث
نـيست ذـکـر و
ِ
ِ

ـکــه دوانــند اوليـا زانسـو سـمند

ـکاين سخن پست است يعني مثنوي

)ص(٣٠٤
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فراوان ديگر نظير آن را در
تحميدي هها و مناجاتهاي بسيار
مناجات فوق يا
حمد و ثنا و
ّ
ِ
ِ
ابتداي مثنوي قرار دهند؛ اما چنين کاري نکرد و اين امر سؤالبرانگيز را هـمچنان مـبهم
ـگذاشت.
در پاسخ اين سؤال ٬شارحان به تکلّ ف افتادهاند .پارهاي گفتهاند که اين نينامه خـود
عين توحيد و ستايش حق است ٬نغمه معرفت خداي متعال است .نـي خـود مـيانتهي
است و هرـچه گويد از دميدنهاي اوست .برخي ديگر بر آن رفتهاند که موالنا ذـکر خفي
را بر ذـکر جلي رجحان مينهاده و آني از ياد او غافل نبوده و ديگر ضرورتي نميديده که
نام محبوب را بر زبان هم بياورد .چنانکه يکي از شارحان ٢ميگويد:
کـلمات
رسمي صوري و فلسفهدانـي از عـهده شـرح
بعضي از فضال خواستهاند با قوه علم
ِ
ِ
ِ
ِ
نبودن آغاز ٬در اول کتاب ٬بهنام خداوند
اي
ر
ب
و
برآيند
ه
ح
منظومه حضرت مولوي قَدَّ س اهلل رو
َ
ِ
و ثنا و ستايش عذرها تراشيدهاند و حال آن که نام ا ٰل هي و حمد او با گفتار و تذکار است نه با
بردن نام خداوند و حمد و شکر است ٬خواه
نقش و نگار و هميشه اطواربزرگان و گفتار ايشان ِ

هيکل
صورت نظم آمده باشد يا نه؛ بلکه
صورت کتاب نقش شده باشد يا نه ٬و خواه به
در
ِ
ِ
ِ
ّصال به عالم ملکوت و عالم قدسي ٬خود هيکل توحيد شده و داخل در
ايشان ٬به واسطه ات ِ
ذين َي ْذـک َ
نوب ِهم )آل عمران (١٨٨ :٣گرديدهاند و دمي از يا ِد حق و
باب ألَّ َ
ُرون ا َ
َلي ُج ِ
هلل قيامًا و ُقعودًا و ع ٰ
ِ
نـفساني
هاي
پندار هستي و خـياالت و
بالمره از
تحميد او غافل نيستند و ٬مانند ني٬
ِ
ٰ
هـوي ِ
ِ
ّ
ِ
جان تحميد است جفت.
دم روح
بشري خالي گشته و از
اضافي ک ّل ي پر شدهاند .جانشان با ِ
ِ
ِ ِ

مقصود شارح اين است که ترک ذـکر نام الٰ هي مانند ترک استثنا )= گفتن ٕا ْن شا َء اهلل( است
ـکه ممکن است استثنا با جان آدمي عجين و آميخته باشد اـگرچه آن را به زبان نياورد.
ـو تي است
ِ
تــرک اســتثنا مـرادم قَ ْس َ
اي بســا نــاورده اســتثنا بـه گـفت

ني همين گفتن که عارض حالتي است
جان او بـا جـان اسـتثناست جـفت
ِ
)ص(٢

ولي اينها تأويالتي است که خالي از تکلّ ف نيست ٬ذهن جوينده کنجکاو را اقناع نميکند
و َب ر ِد يقين با خود نميآورد.

عال مه فروزانفر در کالس درس به آن اشاره
شايد بهترين پاسخ همان باشد که استاد ّ

ـکرد و آن اين بود که مثنوي کتابي است نامتناهي ٬دريايي است ناپيداـکرانه و آن را آغاز و
٢ـ(ــحاج ميرزا محسن عماد اردبيلي ٬در کتاب اشارات َو لوي در شرح اشعار و مطالب مشکـله مـثنوي مـولوي ٬بـه
مدر س خوشنويس ٬چاپ تابان ٬بيتا ٬ص.١٠
اهتمام و مقدمه احمد ّ
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انجامي نيست و ٬برـخالف ساير منظومهها ٬ابتدا و انتهايي ندارد.
مات
در شرح اشاره استاد ميتوان گفت :قرآن کريم ميفرمايدُ :ق ْل لَّو کا َن ال َب ْح ُر مِدادًا لِکَلِ ِ
مات َربّي َو لَ ْو ِج ئْنا ِب ِم ثْلِه مَدَ دًا )ـکهف » (١٠٩ :١٨اـگر دريا براي
َربّي لَ نَ ِفدَ البَ ْح ُر َق بْ َل أ ْن تَ نْ فَدَ کَلِ ُ

] ـنوشتن[ کلمات پرودگار من مرکب شود .همانا ] ـآب[ دريا پايان ميپذيرد پيش از آن که

ـکلمات پروردگار من به پايان رسد اـگرـچه همانند آن ] ـدريا[ مرکّب آوريم« و نيز َو لَ ْو َأنَّما
مات اللّ ِه ِٕا َّن اللّٰ َه َع زيزٌ َح کي ٌم
ت کَلِ ُ
ض مِ ْن شَ َج َر ٍة َأ قال ٌم و البَ ْح ُر يَ ُمدُّ ُه مِ ْن بَ ْع ِده َس بْع ُة َأبْ ُح ٍر ما نَ ِفدَ ْ
في ا ٔال ْر ِ

)لقمان » (٢٧ :٣١اـگر آنچه درخت در زمين است قلم شود و دريا مرکب آن باشد و ٬پس

از ] ـتمام
شدن[ آن دريا ] ٬ـباز[ هفت درياي ] ـديگر[ بـاشد] ٬ـو بـا آن کـلمات الهـي را
ِ
غـالب درستکـردار است« .مـثنوي
بنويسند[ ـ ٬کلمات الهي پايان نپذيرد .همانا خداوند
ِ

موالنا هم ٬که دفتري است آسماني و ملکوتي و تفسير کلمات الهي و قرآن عجم است٬

پايانناپذير و تمامناشدني و نامتناهي است .چنانکه خود ميگويد:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگر شود بيشه قلم عالَم مِديد

مثنوي را نيست پاياني پديد )ص(٦٠٥

در دفتر ّاو ل ٬در قصه اعرابي که کوزهاي آب به عنوان هديه نزد خليفه ميبرد ٬داستانها و
فرعي بس گوناـگون ميآيد و پيوسته سررشته سخن از دست ميشود و از اين رو
مطالب
ِ
ميگويد:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين حکـايت گـفته شـد زيـر و ز َبـر

سـرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــســر نـدارد کـز ازل بـودست پـيش

فکـر عـاشقان بـيپا و
هـمچو
ِ
پـا نـدارد بـا ابـد بـودست خـويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــبـلکه چـو آبست و هـر قـطره از آن

هم سر است و پا و هم بي هر دوان )ص(٧٧

و اين معني در ّ
اولي صادق است و کتاب مثنوي هم
کل دفترهاي ششگانه مثنوي به طريق ٰ
سرندارد کز ازل بودست پيش

پا ندارد با ابد بودست خويش

داستان ناقص و منقطع ميماند و به پـايان نـميرسد و آن
در آخرين داستان مثنوي هم٬
ْ
الصـور است دربـاره شـيفتگي و دلدادگـي سـه بـرادر
دژ هوشربا يا قـلعه ذات ّ
ِ
داستان ِ
شاهزاده .شرح احوال برادر نخستين و ميانين به تفصيل آمده؛ اما سرنوشت برادر کهين
ناقص و ابتر مانده است .بدينسان ٬مثنوي  ٬همچنانکه بيآغاز است ٬بيانجام نيز هست و
اـگراين دفتر را ّاو لي بود البته »به نام ايزد دانا« شروع ميشد.
در خاتمه
الحاقي آخر مثنوي  ٬در تحت عنوان »خاتم ٌة لولده الکامل المحقّق بهاءالدّ ين«
ِ

چنين آمده است:
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مــدّ تي زيــن مــثنوي چــون والدم
از چــه رو ديگــر نـميگوئي سـخُ ن
قــص ه شــهزادگــان نــامد بــه ســر
ّ

شد خَ ُمش گفتش َولَـد کـاي زنـدهدم
در عــلم َل ــدُ ن
از چــــه بـــربستي ِ
ِ
نــــاس فته ُد ِر ســــيّم پســر
مــــاند
ُ

ـگفت نطقم چون شتر زين پس بخفت

نيستش با هـيچکس تـا حشـر گـفت

هست باقي شـرح ايـن ٬ليکـن درون
ِ
هــمچو اشـتر نـاطقه ايـنجا بـخفت

بســته شــد ديگــر نــميآيد بـرون
او بگــويد مـن زبـان بسـتم ز گـفت

بــــاقي ايـــن گــفته آيــد بــيزبان
ِ

در دل آن کس کــه دارد نــور جــان

اـگرچه مح ّق قان ٬بهحق در انتساب اين اشـعار بـه بـهاءالدّ يـن ولد تـرديد کـردهانـد و در
نسخههاي معتبري هم که مأخذ نيکلسون بوده نيامده است ٬امّ ا ٬بـه هـر حـال ٬مـعلوم
قـص ه از هـمان روزگـاران کـنجکاوي اهـل تـحقيق را
ميدارد که بيپايان ماندن آخـرين ّ
صدر ّاول موالنا آن را به صورت
برميانگيخته و به اغلب احتمال يکي از ياران يا پيروان
ِ

محاورهاي بين موالنا و فرزندش عرضه داشته است.

ت مـردي است کـه
داستان
پس از اين داستان هم ٬داستاني ديگر ميآيد و آن
وصي ِ
ّ
ِ
همگي اموال مرا به کـاهلترين و کـمکوشترين فـرزند
درگذشت من٬
ميگويد ٬پس از
ِ
ِ
دهيد؛ که آن هم ناقص و ناتمام است.
بر حسب نسخ معتبر و قابل اعتماد ٬آخرين شعرهاي مثنوي اين است:
ور بــجوشد در حــضورش از دلم
من بـدانـم کـو فـرستاد آن بـه مـن
دل من آن سخن زان ميمنه است
در ِ

شـادي و غـم
منطقي بيرون از اين
ّ
ضـمير چـون ُس ـهيل انـدر يـمن
از
ِ

جانب دل روزنه است
زانکه از دل
ِ

وصيت پدر .با ٔال خره شيوه متعارف آن
قص ه شاهزادگان ابتر است و هم اين ّ
پس هم ّ
قص ه ّ
است که هر شاعر در آخر ديوان خود از پايان سخن خبر ميدهد و خداي را بر اين توفيق
شکر ميگزارد؛ ولي مثنوي از آن هم خـالي است .از ايـن رو ٬کسـي کـه نـخستين بـار و
بيسابقه ذهني با مثنوي مواجه شود گمان ميبرد که اول و آخر اين کهنه کتاب افتاده است .در
صورتي که اين بيآغاز و بيخاتمه بودن عمدي است و گوياي حکمتي است لطيف و آن
حکمت اين است:
سر ندارد کز ازل بودست پيش

پا ندارد با ابد بودست خويش.
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