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 چکیده
 
آن در حیات موالناست. میاهای ناگشودة مثنوی معنوی، بحث تمامی يا ناتمااز معمّيکی
ه، آخرين ای بر اين باورند كه كهولت سن، بیماری و رحلت موالنا موجب شد تا مثنوی، خاصّهعدّ

ها پیش از آنکه موالنا سال . برخی نیز معتقدند كهبماند الصّور، ناتمام باقیقصة آن؛يعنی قصة ذات
شت. نتايج اين قی نگذااز دار دنیا برود مثنوی را به پايان رسانده بود و هیچ بحثی را ناتمام با

نه تنها درزمان  دهد كه اتمام مثنویاست نشان می پژوهش كه به شیوة تحلیل محتوا انجام شده
ة ، بلکه شخص وی بركتابت و نسخت آن نیز نظارت داشته و نیز قصّحیات موالنا صورت گرفته

ذات الصّور در آن ناتمام نمانده است و اين داستان درواقع سرگذشت سلوک عارفانة سالکان و 
 شان با معشوق، نه آغازی دارد و نه فرجامی.است كه ماجرای عشقجويانیمعرفت
 
ز الصّور، دنوی، داستان شهزادگان، قصة ذاتمث رومی(، پايان) مولوی :یکلیدهای واژه
ربا.هوش  
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 مقدّمه  -1

 لهبیان مسئ-1-1

برخی معتقدندكه كهولت  اتمام آن است. پايان و ازاسرار مثنوی مولوی، بحث دريکی

لذا  رساند.را به پايان باقی، موالنا را مهلت نداد تا مثنوی سن، بیماری و رحلت به سرای

ناتمام باقی ماند. گروهی نیز بر  الصّور،آن، ذاتةقصّندن آخرينماد ناتمامدفترششم، به استنا

ها پیش ازآنکه از دار دنیا برود مثنوی را به پايان رسانده بود و اين باورند كه موالنا سال

كوشند با ذكر شواهد تاريخی محکم و شت. نگارندگان میقی نگذاهیچ بحثی را ناتمام با

يشگی موالنا و نیز به مدد مثنوی و ذكر مؤلفه های عرفانی و فلسفی، به واكاوی حوزة اند

و اين مسئله پاسخ دهند كه آيا مثنوی در زمان حیات موالنا به اتمام رسیده بود، يا با رحلت ا

 ناتمام باقی ماند؟

 

 تحقیقپیشینۀ  -1-2

 می ندوشنو اسال دالدين محمّزندگانی موالنا جالل( دركتاب 911: 9911) فروزانفر

الدين را پانزده سال ت صحبت موالنا با حساممدّ آواها و ايماها( در كتاب 712: 9911)

دانند. همايی را حاصل پانزده سال آخر عمرمولوی میاند و سرودن مثنوی ذكركرده

 ور را مورد بررسی قرارداده، قصة قلعة ذات الصّتفسیر مثنوی معنوی( دركتاب 71: 9929)

( 9117: 9921) نکات مهمی در ارتباط با موضوع اين پژوهش است. همو است كه حاوی

: 9919م مثنوی دانسته است. گولپینارلی )، دفتر ششم را خاتمه و متمّمولوی نامهدر كتاب 

بررسی آخرين شرح »درمقالة  (991: 9921سبحانی )ه.و  موالنا جالاللدين( در كتاب 712

تر هفتم ديگری را، غیر از شش دفترمثنوی، رد هرگونه منظومه يا دف« مثنوی درتركیه

ل مثنوی از اواخر كه سرودن دفتر اوّ(  نیز بر اين باوراست777: 9981) كوبينكنند. زرّمی

ق ادامه يافته است كه در ه. 111 ق شروع و تا ساله. 118 ق و يا از حدود ساله. 112 سال

حديث ( دركتاب 88: 9988) المیاستع .بخش تحلیل تاريخی بیشتر به آن خواهیم پرداخت
، نکات مهمی در تأيید نسخة قاهره به عنوان نسخة مرجع نسخة قونیه ارائه غربت جان

 دهد. می
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 تحقیق ضرورت و اهمیّت-1-9

شود جای با اين حال با توجه به اختالف نظرهايی كه بین مولوی پژوهان ديده می 

 رسد. ی مولوی خالی به نظر میپژوهش مبسوطی در مورد چگونگی پايان يافتن مثنو

 

 بحث  -2

 گوید؟تاریخ چه می -2-1

 معنوی ازدیدگاه مولوی پژهانآغاز مثنوی -2-1-1

(. گولپینارلی 911: 9922) داندق میه. 111اسالمی ندوشن آغاز سرايش مثنوی را سال 

: 9981) (. زرين كوب711: 9919) ق ذكركرده استه.  111 پیش ازسال نیز آغاز آن را

 112از اواخرسال ل مثنوی( نیز براين باورند كه سرودن دفتر او91ّ: 9982) ( و استعالمی777

است. برزگرخالقی نیز ق ادامه يافتهه. 111 ق شروع وتا ساله. 118ق و يا ازحدود سال ه.

گويد دوسال پس از پايان ا میامّ ،داندل مثنوی را نامعلوم میتاريخ شروع تألیف دفتر اوّ

م.( بوده است.  9719ق/ه. 119) گارش آن، دفتردوم شروع شده وآن زمان به تاريخن

م.( پايان يافته است ولی به درستی معلوم نیست كه  9719ق/ .ه  111) ل نیز در سالدفتراوّ

دفتر »صفا می گويد:  : بیست و پنج(9981سرودن مثنوی چه مدت به تطويل كشیده است. )

: 9911« )ق آغاز شد.ه. 117آيد دو سال پیش از قول افالكی بر مینخستین بنا بر آنچه از 

سرودن مثنوی »گويد كه: ( می712: 9911) ق. اسالمی ندوشنه. 111( يعنی به سال 111

بنابر اين اگر اين قول صحیح باشد، با توجه « گیرد.پانزده سال آخر عمر مولوی رادر بر می

توان نتیجه گرفت كه آغاز سرودن مثنوی نیز ، میقه. 127 به تاريخ وفات موالنا در سال

ق است. از ديدگاه فروزانفر چون جزء دوم مثنوی در سال ه. 118و  112حدود سال های 

ل و آغاز دفتر دوم فاصله بوده ق شروع شده ودو سال تمام هم ما بین اتمام جزء اوّه. 117

 (911: 9911اشد. )ق آغاز شده به. 111-112سال  ةاست، پس بايد دفتراول میان

ه.  117ق تا ه.  117) الدين زركوب با موالنا را ده سالحبت صالحت مصاهمايی مدّ

ذكركرده ( قه.  127ق تا ه.  117) الدين را نیز ده سالت مصاحبت وی با حسامق( و مدّ

م است مسلّ اين نکته»وهشت( پذيرفتن اين نظر، قدری دشواراست؛ زيرا : پنجاه9929است. )
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ترين ترين و محرمالدين چلبی درآن مدتی كه هنوزشمس درقونیه بود، از نزديکحسام كه

تر ازآنکه ها پیشسالحتی( 711: 9919)گولپینارلی، « شد.ياران موالناشمرده می

الدين در مجالس موالنا الدين به مقام خلیفگی برسد، وی در زمان خلیفگی صالححسام

كرد و درخدمت وی به شرايط بندگی و ارادت قیام می»حضور داشت و مريد او بود و 

كرد، نظر به جانبازی و الدين خرقه تهیداشت و چون صالحسرتسلیم در پیش می

)فروزانفر، « ای كه از آغاز در بندگی موالنا كرده بود، مقبول آن حضرت شدفداكاری

و ياران از  پانزده سال امتداد يافت»ت اين مصاحبت (. لکن مجموع مد911ّ: 9911

 بهارادت تمام بردند و به موائد فوائد می اثرصحبت آن شیخ كامل و اين طالب مشتهی

همايی نیز در اشتباهی فاحش با استناد به  .(911همان: «)ورزيدندمسابقت میخدمت آنان 

 بیت ِمعروف اوايل دفتر دوم مثنوی:

 ششصدوشصت و دو بودبعدهجرت                 مطلع تاريخ اين سودا و سود

 (2 : بیت7 ، دفتر9922)مثنوی،

كه اين تاريخ به استناد داند، در صورتیق را تاريخ آغاز سرودن مثنوی میه. 117تاريخ 

العارفین و ساير منابع معتبر مربوط به آغاز دفتر دوم است. مولوی در يک بیت قبل از مناقب

كه برابر با پانزدهم  اثر را روز استفتاحبازگشت به ادامة سرودن اين  مذكور، تاريخ بیت

 كند:رجب است، ذكر می

 بازگشتش روزاستفتاح بود            مثنوی كه صیقل ارواح بود

 (1 : بیت7 ، دفتر9922)مثنوی، 

دهد كه سرودن مثنوی و اين نشان می رجوع دوبارهاينجا يعنیدر « بازگشت» اصطالح

كابی با الدينبا بیان روايت ديداركمال افالكی نیز ت.قبل از اين تاريخ شروع شده بوده اس

 كند:موالنا به غزلی از وی به اين مطلع اشاره می
 بپرس از رُخ زرد و خشکیِ لب ها            مرا گر تو ندانی بپرس از شب ها

 (921-9/987 :9987)افالكی،

غاز نکرده و ق هنوز سرايش مثنوی را آه.  111دهد كه موالنا در سال و نشان می

 وی حضوردارد؛ زيرا سال وفاتالدين در زندگیسرايی و سماع است و صالحمشغول غزل
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موالنا برای سرودن مثنوی فرا ق است و هنوز زمان سکینه و طمئنینة ه. 112 الدينصالح

چندی پس از »تواند درست باشد كه سرودن مثنوی لذا اين گفته می نرسیده است؛

« ق.ه. 118يا اوايل  112زركوب آغاز شد، اواخر سال  درگذشت صالح الدين

 (97: 9981)حکیمی،

 

 معنوی از دیدگاه مولوی پژوهانپایان مثنوی-2 -1 -2

اختالف درآغاز سرايش مثنوی به همراه  كه به مراتب اختالف نظرهايی را بیش ازآنچه

ة ذات الخصوص دفتر ششم و قصّداشته است، بحث در پايان و اتمام مثنوی، علی

گیری اين پژوهش كه محور شکل ة اساسی راالصّوراست. اين اختالف نظرها دو فرضیّ

و  هافهروشنگر باشند، مؤلّ توانند ازجنبة تاريخیمیكه كرده است. تنها اسنادی است، مطرح

ه است كه امروزمثنوی  هايی ازنیز نسخه شود ومی دريافت اولدرجةازمنابعكهاستاشاراتی

 ق قاهره.ه. 118 ةق قونیه ونسخه. 122 ةاز: نسخنسخ عبارتنددردست داريم. اين

گويد كوب میينرود. زرّرا به پايان ببرد از دنیا می آنکه مثنویبرخی معتقدند موالنا بی

ةدفترششم و پیش از آنکه به خاموشی ابدی بپیوندد از كه موالنا قبل از اتمام آخرين قصّ

و چند روزی را كه از عمرش باقی مانده بود به جای ادامةمثنوی در  -يستادادامة آن باز ا

خموشی فرو رفت و قبل از آنکه در اين آخرين دفتر، قصة شهزادگان دژ هوش ربا را به سر 

بی پايان ماند.  -كه پايان آن بود-آورد، قصة عمر خود او سر رسید و مثنوی در دفتر ششم

 111دفتر ششم ظاهراً به سال »یل يا سند خاصی معتقد است ( صفا بدون ذكر دل712: 9981)

 ،تألیف سید احمد دده« التواريخ المولويهمجموعه» در (111: 9911« )پايان يافته است.

 ق وتاريخ پايان آخرينه. 111در اواخر جمادی االخرسال مثنوی  لتاريخ تحرير دفتراوّ

فروزانفر روايت  .(711، پاورقی: 9917ی،گولپینارل) ق قید شده استه. 112دفتر آن سال 

داند و بر اين نظر است كه موالنا مدتی پس ازنظم دفتر ششم احمددده را دور ازصواب نمی

ها به سلطان ولد داند كه در خاتمة مثنویاست. وی دلیل خود را اشعاری میزنده بوده

 .(912-918: 9911) .دهندنسبت می
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يابد ( دسترسی میG ةنسخ) دفتر سوم به نسخة قونیهنیکلسون پس از آنکه در اواسط 

ئمی را بر دهد و ضمابا خشنودی از اصالت و اعتبار اين نسخه، آن را محوركار خود قرارمی

هايی كه در میان نسخه»گويد: وی می .وچهار(سی: 9921سروش، ) افزايددودفتر پیشین می

 دلیلی نیست كه درگفتة كاتب اين نسخهترو معتبرتر است. از همه صحیح G ام، متنديده

، 9919)نیکلسون، « كه خوداهل قونیه و از درويشان طريقة مولوی بوده است شک كنیم

( را با نسخ ديگر از G ةنسخ) نیکلسون پس از آنکه نسخة قونیه .مقدمه مجلد دوم: چهارده(

من »گويد: مید سوم مثنوی كند، درمقدمة مجلّ( مقايسه میP جمله نسخة قاهره )نسخة

اطمینان ندارم كه بتوانیم نزديک ترين متن مثنوی به متن اصلی مؤلف را به تفصیل بازسازی 

را اختیار كنیم زيراكه نسخة مزبور  Gكه هستیم همان بهتر كه روايتوضعی كنیم. در

آخرين دفترهای مثنوی سروده ای نوشته شده است كهلعاده معتبر است ودرهمان دههافوق

توان به دونکته دست اظهارات نیکلسون میاز .د سوم: سیزده()همان، مقدمه مجلّ« است شده

 ( نسخة اصلی نیست بلکه رونوشتی از آن است.G ةنسخ) قونیه ةنسخ -آنکهيافت: اول

تری كشف نشده های قديمیكه هنوز نسخهاين اظهارات مربوط به زمانی است-درثانی

 است.

لدين اای كه به دست حسامنسخه گويد:می كند ومی را تأيیدقونیه نسخة گولپینارلی

درآن به عمل آمده و چلبی نوشته شده بود، اگرچه برای موالنا قرائت شده و تصحیحاتی

اصلی، نسخة ناظم نسخة» بنابراين، نويس بود؛سرو سامانی يافته بود، باز به صورت پیش

 .وشش(سی: 9921ش، است )به نقل از سرو همین نسخه« ونسخة قديم

دات مثنوی را برموالنا هفت بار فروخواند و الدين مجموع مجلّگويدكه حساممیافالكی

وی بر رموز وكنوزِ اسرارش مطلع گشته و مطلعِ انوارِ اسرارِ الهی گرديد و تمامت مشکالت 

بنگريد به: ) ادمثنوی را حرفاً حرفاً و الفاً الفاً حل كرده و با زرِ حلّ ثبت فرموده اعراب نه

 .(718: 9919و نیزگولپینارلی،  111-112: 9 ج ،9987افالكی، 

 ةابیات مثنوی را از روی نسخ» گويد:می ق مثنویه. 122 ةت نسخسنديّ در فروزانفر

كه اصلی ةام، اين نسخه از روی نسخكرده( نقل122قونیه مکتوب در رجب ) ةموز



 171 موالنا یمثنو افتنی انیپا یدر چگونگ یپژوهش                  39بهار و تابستان 

 ترين نسخهكتابت شده و صحیح ،اندخواندهمیچلبیحسنالدينموالنا وحسامدرحضور

تابع  122دهد كه شکل و حركات كلمات نسخة احتمال می اًقويّوی  .نُه(:9911)«است

ق، ه. 122سازد كه قبل از نسخة گفته روشن میظ و طرز ادای موالنا باشد. )همان( اينتلفّ

ست و به آن معناست كه نسخة ديگری وجود داشته كه در حضور موالنا كتابت شده بوده ا

 اتمام مثنوی در زمان حیات موالنا صورت گرفته است.

آن هم »دهد كه ق نشان میه.  122بررسی استعالمی بر نسخة دستنويس مثنوی سال 

( و 82: 9982« )شود.در قونیه نگه داری می نسخه ای درست و كامل است و درموزة موالنا

كاتب اين ( »88: 9988« )م. پايان يافته. 9728ق./  122 تحريرآن روز دوم رجب سال»

نويس ديگری كه به نظر موالنا كه آن را از روی دستنسخه در پايان دفتر اشاره كرده است

و تاريخ تحرير پنج سال پس از در گذشت موالناست و اين نسخه  رسیده، باز نويسی كرده

نخستین چاپ اين نشر  همان است كه عکس آن را سازمان نشر دانشگاهی، سال ها پس از

كشف به نسخة معتبر مثنویدر جستجوی استعالمی  .(82: 9982« )مثنوی منتشركرده است

زمان حیات موالنا به اتمام  در مثنویبخشدكهت میرسد و اين احتمال را قوّای میتازه

 118 ای است به سال، نسخهمثنوی ترين نسخةوی، كهن رسیده است. براساس پژوهش

 ای درست و روشن و خواناست، درقونیه تحرير شده، اكنون در قاهره استنسخه»كه  ق،ه.

دانشگاه تهران دارد. تاريخ تحرير اين نسخه چهار آن را كتابخانة مركزیو فیلم وعکس

اين نسخه »افزايد كه ت آن میدر اتقان سنديّوی .)همان( «از درگذشت موالناستسال پیش

يک نسخة معتبر ديده و خود از آن فیلمبرداری كرده مینوی به عنوانرا شادروان مجتبی 

ر شنیده است. از استاد بديع الزمان فروزانفر نیزكه در اين زمینه استاد همة استادان بود، مکرّ

 .)همان(« «ای بسیارمعتبر استنسخة قاهره نسخه»بودم كه 

 118از شعبان پايان آن، بايد پیش»گفت كه  توانمی مثنویبنابراين درمورد تاريخ اتمام 

قاهره است كه  لکتبدر دارادفتر مثنوی از هرشش كامل و دقیقنسخةباشد، زيرا يک 

 .(97-99: 9981)حکیمی،  «رسیده است نیه به پاياندر قو 118در اواخر شعبان تحريرآن 
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ای در نوی نسخهاز مث»گويد: تر میتر و تازهتی بعد در اظهاراتی دقیقاستعالمی مدّ

به انجام رسیده. كاتب  ،م 9711ق./  118دست است كه تحرير آن در اواخر شعبان سال 

و  القونوی است، اهل قونیه و منسوب به خانقاه موالناالمولویالحافظعیسیدبننسخه، محمّ

ه انجام كتابت اين نسخه با همین قراين بايد در خانه و خانقاه موالنا و در زمان حیات موالنا ب

رسیده باشد. تاريخ تحرير، سه سال و نه ماه پیش از درگذشت موالناست. اين نسخه يکی 

 .(88: 9988« )و اكنون در قاهره است های مثنویاز پاكیزه ترين و دقیق ترين دست نوشته

به اين نکته كه قبل از  122اشارة كاتب نسخه  -نتايج اين اظهارات چند نکته است: يکم

ل و نسخة اوّ 122دهد كه نسخة ة دستنويس ديگری وجود داشته است، نشان میآن نیز نسخ

 ةاشارة كاتب به اين نکته كه نسخة شاهد )نسخة قبل از نسخ -يا اصلی مثنوی نیست. دوم

بخشد كه اتمام مثنوی نه تنها در ت میبه نظر موالنا رسیده است، اين احتمال را قوّ (122

ه، بلکه شخص وی بر كتابت و نسخت آن نیزنظارت داشته زمان حیات موالنا صورت گرفت

ی معدود، بسیار به هم نزديکند و در موارد 122و  118های نسخه»عا اينکه است. شاهد مدّ

ی متفاوت است، يا بیتی در میان ابیات پس و پیش يک مصراع يا يک بیت در آنها به كلّ

 118كند. گاه نیز در نا را عوضی نیست كه معنی كالم موالشده و اختالف آنها در حدّ

خاصی، توان داد كه موالنا در بازبینی نسخة نیست و احتمال می 122بیتی هست و درنسخة 

 تأيید گفتة فروزانفراستعالمیاظهارات -سوم .(82)همان: « آن بیت را حذف كرده باشد

فروزانفر  منظور دهدنشان می و كردهبیان 122 نسخة از اصلی قبل نسخة كه درمورداست

ق كتابت شده و موسوم به نسخة ه. 118 ای است كه به تاريخاصلی، همان نسخه ازنسخة

 قاهره است.

 

 معنوی و دیگراشعار موالناپایان مثنوی از منظر مثنوی -2-2

كامالً متفاوت نسبت به ساير آثار ادبی است و نبايستی از آن، همچون ديگر مثنوی اثری

ت و معلول داشته باشیم. به گفتة ای براساس علّبطهر نظمی منطقی و يا رانتظاآثارادبی ا

ه، درآن، ال دارد. بوطیقای روايت و قصّمثنوی ساختاری پیچیده و سیّ»كدكنی شفیعی
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كند و به هیچ روی قابل طبقه بندی نیست، هرچند اين طبقه بندی پیوسته شکل عوض می

ر لحظه فهمی تازه از روايت دارد و بوطیقای نوی، ع باشد. سراينده، در هگسترده و متنوّ

ه با روايی قصّ از اين روی درهم تنیدگی ساختار .(91: 9982«)آفريندبرای همان لحظه، می

نمايد كه مخاطب را به نوعی دريافت متعالی و ی تازه میانديشه و مضمون در مثنوی به حدّ

 رساند.التذاذ معنوی می

 دهد:الدين نويدمیرا به حسامبحث پايان يافتن مثنوی  ،فترششمدموالنا درهمان ابتدای
 قسم سادس در تمام مثنوی                آرمت ای معنویپیشکش می

 (9)دفترششم: بیت 

باشد، انجام سخن موالنا است و او از فتركه ازحیث حکايت ناتمام میدآخرين» لذا

به پايان آرد  تمام كند و ا درهمین جزوكه سخن رهمان آغاز نظم دفترششم درنظرداشته

 «تر بگويدها را با بیانی نزديکگفتنی بعد دستوری رسد اگر فیما كه بدان امید

 .(912: 9911)فروزانفر،

دات مثنوی با هم ديگر، از موالنا پرسش كه درترجیح و تفضیل مجلّ افالكی در روايتی

 .(121 /9 :9987ش جلد بیشتر نیست )دات مثنوی شدهدكه تعداد مجلّشده بود، نشان می

و  (211: 9921كوب )ين(، زر712ّ: 9919گولپینارلی ) (،9117-9119 /7: 9921)همايی

هرگونه منظومه يا دفتر هفتم ديگری را، غیر از شش دفترمثنوی،  (991: 9921سبحانی )ه.

آن به مولوی كنند. فروزانفر نیز معتقد است كه دفتر هفتم از مولوی نیست و نسبت رد می

: 9911داليل انتساب اين دفتر به موالنا، ر.ک: فروزانفر،  فاحش است. )برای ردّ سهوی

فتر ششم از جهت مطلب بريده و د»با اين حال وی بر اين باور است كه  .(به بعد 911

طقة سخن مقطوع است وقصة شاهزادگان به سرنیامده، سخن قطع شده و بدان ماند كه نا

 و گو تن زدهگرفته و ازگفتخموشی پیش ،به سبب ناتوانی جسد يا مالل جان پردازِگوينده

ای موانع و سرانجام بیماری اگر پاره»نظرگولپینارلی نیز اين است كه  .(912: 9911« )است

: 9919« )داد وداستان سه شاهزاده را به پايان می رسانیدوی نبود، اندكی به تقرير ادامه می

كه موالنا به سبب ناتوانی جسمی  يرفتن اين سخن فروزانفر وگولپینارلیبه داليلی پذ .(712

 وگو و سرودن مثنوی دست كشید، قدری دشوار است:خموشی پیش گرفت و از گفت
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ی روايت افالكی از زندگی موالنا حاكی از آن است كه وی در اواخر عمر، حتّ -اوالً

كرد، از سرودن شعر و و پنجه نرم میدر روزهايی كه با بیماری و به تبع آن با مرگ دست 

اين امر را  ،غزل دست نکشید. غزل هايی كه موالنا در واپسین روزهای حیات سروده است

 181-111و همان:  189-187: 9987كند. )برای توضیح بیشتر بنگريد به: افالكی، اثبات می

و  798،912،197،211غزل های:  ،9982و غزلیات شمس، 799-797: 9919وگولپینارلی، 

 (.7271، غزل: 9921كلیات شمس، 

ها، تنها اسناد باقیمانده از شعرسرايی موالنا در واپسین روزهای حیات اين غزل -ثانیاً

است و از اينکه وی درآن روزها به سرودن مثنوی مشغول بوده، گزارشی دريافت نشده 

بپذيريم كه سرودن  توانستیمداشت، میاست. چه بسا اگر در اين مورد اسنادی وجود می

مثنوی تا آخرين روزهای حیات موالنا ادامه داشته است، آنگاه نظرات فروزانفر و 

 گولپینارلی قابل قبول بود.

 در برخی از شروح مثنوی مولوی، با نظر به بیت: -ثالثاً

 د رسیدشرح دل احمدی هفت مجلّ          دل چو سطرالب شد آيت هفت آسمان 

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

اند. در صورتی كه موالنا در اين بیت، دل خود دفتر هفتم مجعولی برای مثنوی برشمرده

« دفترهفتم مثنوی» را به اسطرالبی مانند كرده و شرح صدر يا انشراح را منظورنظر داشته، نه

ات اين دفتر عیناً در دفتر ششم آمده است. را و نیز جالب تر اينکه هزار و ده بیت از ابی

دفتر هفتمش را  وی خبر بود ( دلیل ديگر اينکه اگر قرار991: 9921سبحانی، ه.  )بنگريد به:

ات. آن چنان كه خبر شروع كرد، نه در ديگر اشعار و غزلیّبدهد، آن را در مثنوی اعالن می

 ايم.هبرخی دفترها همچون دوم، پنجم و ششم را در مثنوی ديد

و  قات دنیوی بريدهای است كه از تعلّبايد توجه داشت كه موالنا عارف دل باخته -رابعاً

كه نشانی از  ای، بیماریت گام نهاده است. برای چنین دلسوختهدر وادی معرفت و روحانیّ

د تواند مانعی در بیان حقايق عرفانی باشد. لذا اگر قرار بواست، نمی یقات جسمی و مادّتعلّ

سرودن مثنوی معنوی در آن روزهای آخرتداوم داشته باشد، به يقین، موالنا اين كار را 
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آمد و تأثیری در داد و رنجوری تن هیچ مانعی در انجام اين تکلیف به حساب نمیانجام می

 افول قريحة شعری او نداشت.

ی دفتر ششم درانتها« لصوراقصة قلعة ذت»اما عمدة بحث در ناتمامی مثنوی مربوط به 

: 9929و شهیدی،  9122-9991: 9922ه، بنگريد به: مولوی،)برای توضیح قصّ مثنوی است

رسد كه انتهای (. اين داستان در ظاهر چنان به نظر می81: 9988و استعالمی،  9119-9111

را ناقص باقی گذاشته است تا بتواند بعداً در  آنآن ناتمام رها شده وگويی موالنا به داليلی

اما مرگ نابهنگام او مجال بازگويی ادامة داستان را از او  فرصت مناسب تری به آن بپردازد؛

ند. مامثنوی ناقص و ناتمام باقی می كه كلّ الصور و دفتر ششمگیرد و نه تنها قصة ذاتمی

دهد، در سرگذشت موالنا پس از آنکه سرگذشت دوبرادر بزرگتر را مفصّل شرح می

 :كندبه اين بیت بسنده می برادركوچکین فقط

 او ربودصورت و معنی، به كلّی                 ترين هر سه بود وان سوم، كاهل

 (1821دفتر ششم: بیت  ،9922)مثنوی،

اند، اين است كه: از سرنوشت كه اين حکايت را ناتمام انگاشتهترين داليل كسانیعمده

مقايسة حکايت موالنا با روايت آن  هايی درشاهزادة سوم صحبتی نشده است؛ تفاوت

به سکوت وانزوای پدر در  ولدنامهدرمقاالت شمس وجود دارد؛ و نیزسلطان ولد در 

ا بايد توجه داشت كه ( ام82ّ: 9988بنگريد به: استعالمی،) .های پايان عمر اشاره داردسال

و  كامل نیاورده استيابیم به طور موالنا هیچ حکايتی را چنانکه در منابع پیش از مثنوی می

با وجود ارادت به كسانی چون سنائی و عطار، حکايات و روايات و لطايف مأخوذ از آنها 

و حقیقت اين است كه برای موالنا  نیز به اقتضای مبحث و مقصود خود بازسازی كرده را

 و برای كاربرد بهتر، تغییرهای كوچکی در اين ابزار ای بیش نیستحکايت، ابزار و واسطه

الصّور نیز به اين واضح است كه قصة ذات( بنابر88-19)بنگريد به: همان:  قابل قبول است.

 رود جز به جزء آن را بیان نمايد.همین منوال استثنا نخواهد بود و انتظار نمی

ه، درآن، پیوسته ال دارد و بوطیقای روايت و قصّگفتیم كه مثنوی ساختاری پیچیده و سیّ

نیز مبتنی برتکرار ستیزی و « چگونه گفتن»طیقای موالنا درعرصة كند. بوشکل عوض می

ای با هشود قصّساختارگريزی و شکستن هنجارهای معمول روايت است. اينکه مشاهده می
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شود، حاكی از اين نوع ای مفصّل آغاز، سپس در اوج حادثه و سربزنگاه قطع میمقدمه

شناخته و به او آموخته كه اهدافی بس  نگاه موالناست؛ زيرا او مخاطب خود را به خوبی

تکرار كه از لوازم ذاتیِ رمزگان »گويد: واال در پس قصه پنهان است. شفیعی كدكنی می

-ِزبان و مجموعة كُدهای زبانی است خود به خود مالزم با اُتوماتیزه شدن است. تمام

اند؛ يعنی روز یِ زبانی تاريخ نمونه هايی از درافتادن وتعارض با اتوماتیزگشعرهای برجسته

وان »از اين منظر درقصة شهزادگان، همان تک بیت معروفِ  .(21 :9982« )مرگی زبان

، در شرح ماجرای برادر سوم، همه چیز را در مورد باقی ...«ترين هر سه بود كاهل سوم،

اثر می كند وموالنا با اين كار از اتوماتیزه شدنِ میداستان، برای مخاطبِ رازآشنا، روشن

 پرهیزد.

عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، ) كه از میان كار كرد های شش گانة پیامبايد توجه داشت

نقش »(، در مثنوی بیشتر با Jacobson) و ادبی(، موردنظر ياكوبسن فرازبانی، كالمی

( گیرنده )مخاطبپیام به سمتگیرینقش، جهتپیام سروكارداريم. دراين نوع  «ترغیبیِ

انگیزد و از او كردن برمی، مخاطب را به عمل كردن، انديشیدن يا احساساست وگوينده

: 9911مکی و دبیران، خواهد كه آن گونه كه مورد نظر اوست، واكنش نشان دهد )برامی

 ترلذاجای شگفتی نیست اگر درپايان دفتر ششم می بینیم كه در وصف برادركوچک .(27

اطب در پايان دفتر ششم با مخاطب عام و مبتدی آورد؛ زيرا مخفقط همان تک بیت را می

كه توانسته درمکتب مولوی، مراحل سیر و سلوک كند. بلکه مخاطبی استدفتراول فرق می

 ئل آيد و:به دريافتی بیکران نا ترين اشارهگام از درس مثنوی بیاموزد و باكوچکرا گام به
 س كه دارد زنده جاندر دل آن ك             باقی اين گفته آيد بی زبان

 (9992تتمة سلطان ولد:  ،9922)مثنوی،

ل كند، در اقدامی تأمّل بیان میرا مفصّ از آنکه سرگذشت برادر بزرگترموالنا پس

 كند:پیش اعالم میآورد كه تلويحاً خبر اختتام مثنوی را پیشاابیاتی می ،برانگیز



 177 موالنا یمثنو افتنی انیپا یدر چگونگ یپژوهش                  39بهار و تابستان 

ــت     ــی اسـ ــدينجا گفتنـ ــا بـ ــث تـ ــن مباحـ  ايـ

ــی  ــويی ور بکوشـــ ــزار ور بگـــ ــد هـــ   صـــ

   تـــا بـــه دريـــا سَـــیر اســـب و زيـــن بـــود      

ــت   ــر اسـ ــکی ابتـ ــه خشـ ــوبین بـ ــب چـ  مركـ

ــود    ــوبین بــ ــب چــ ــی مركــ ــن خموشــ  ايــ

 هرخموشــــی كــــه ملولــــت مــــی كنــــد      

ــت     ــامش چراس ــب خ ــويی عج ــی گ ــو هم  ت

ــی خبـــر ...       ــدم او بـ ــره كـــر شـ ــن ز نعـ  مـ

 

ــت     ــی اسـ ــپس بنهفتنـ ــن سـ ــد زيـ ــه آيـ  هرچـ

ــردد آشــــــکار     ــت بیگــــــار و نگــــ   هســــ

ــوبی   ــب چـــ ــت مركـــ ــداز اينـــ ــودبعـــ  ن بـــ

ــت    ــر اســـ ــان را رهبـــ ــاص آن دريايیـــ  خـــ

 بحريـــــــان را خامشـــــــی تلقـــــــین بـــــــود   

 زنــــدهــــای عشــــق آن ســــو مــــی   نعــــره

 او همــی گويــد عجــب گوشــش كجاســت؟    

 ...تیــــز گوشــــان زيــــن ثمــــر هســــتند كــــر 

  

 (1191-1171بیات دفترششم: ا ،9922)مثنوی،

ناتمام »نام نهاد و لذا به  «بیانیة رسمی موالنا در اختتام مثنوی»توان اين ابیات را به حق می

همچون بند بند ط وی حکم كرد. تک تک ابیات اين بیانیه توسّ« گذاشتن عمدی مثنوی

كند. آگاه می« اختتام مثنوی»الدين خوانده شده است و او را از منشوری است كه برحسام

مثنوی  الدين مبنی بر ادامه يافتنبه اين سبب است كه ما هیچ گزارشی از درخواست حسام

ا ايم؛ زيرا او كسی است كه با دقايق و اشارات موالنا به خوبی آشناست، امّدريافت نکرده

شود كه چنین درخواستی از موالنا داشته است. )بنگريد به: در مورد سلطان ولد مشاهده می

كوب در مورد ينشادروان زرّ( 9-7 ی سلطان ولد: ابیات، دفتر ششم، تتمه9922مثنوی،

ای كه بعدها سلطان ولد به آخر دفتر ششم الحاق كرد خاتمه»گويد: لطان ولد میة ستتمّ

فقط نشان داد كه موالنا تا قبل از وفات با آنکه فرصت داشت تا دفتر ششم را تمام كند و 

الصور را در آن به پايان آرد عمداً يک چند، لب از سخن قصة شهزادگان و قلعة ذات

كرد و ز اين خاموشی ناگهانی او اظهار حیرت و تعجب میفروبست و در جواب ولد كه ا

نمود، فقط خاطر نشان كردكه قوة نطق وی از پدر را به اتمام داستان شهزادگان ترغیب می

آيد و باقی آن داستان هم بی واسطة لفظ و زبان، در گوش دل اين پس ديگر به گفتار نمی

 .(97-99: 9921« )نظم وبیانش نیستآيد و حاجت به كس كه نور جان دارد گفته میآن

ب سلطان ولد از خاموشی ناگهانی موالنا و نیز در خواست وی از پدر دلیل حیرت و تعجّ
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الدين نیست اين است كه او، با آنکه فرزند موالناست اما مرتبتش در نزد پدر به اندازة حسام

الدين كه ا حسامامّ مريدی اين دو خبر چندانی نداشته است؛ -و از بسیاری روابط مراد

مجذوب روح موالنا و مذاب درشخصیت اوست، به چشم سِرّ دريافته است كه مثنوی 

اين هیچ درخواستی از موالنا مبنی برتداوم سرودن مثنوی رسد؛ بنابردردفتر ششم به پايان می

 كنیم،صورت فرضی اين ابیات را به آخر مثنوی منتقل ندارد. كافی است كه در تقدير و به

قی خواهد ای برای آن محسوب نخواهد شد؟ آيا بازهم جای حرف وحديثی باآيا اختتامیه

ها مشتاقانه ماند؟ واضح است كه شنیدن خبر ناگهانی اختتام مثنوی برای كسی كه سال

شش دفتر با آن  كه در طیّاست و نیز برای مخاطبانیاثر بودهمشوِّق موالنا درسرودن اين

تدريج توانست بسیارگران تمام شود. براين اساس نیاز بودكه موالنا بهمیگرفته بودند، انس

ای گونهقبل ازدفترچهارم آغازشده بود بهكند. اين زمینه چینی زمینة اختتام اين اثر را فراهم

از اواخردفترسوم مثنوی، غبار پیری و فرسودگی بر سیمای موالنا نشسته بود، وگاه »كه 

 آمد يا در همبريده می ها و مباحث بريدهرفت، حکايتبیرون میرشتة سخن از دست او 

 .(99-91: 9981)حکیمی، «استپیچید، اما دردفترششم بیشترمحسوسمی

 

 در اختتامعرفانی  و فلسفی و براهینف تصوّ فکریمبانی  به نقبی-2-9

 ذات الصّور قصۀ، با رویکرد بهمثنوی

 

 وکمراتب سیر و سل -2-9-1

گانة نفس دل و لطايف هفت عرفا و اهل حکمت، هفت وادی سلوک و هفت طورِ

: 9921همايی، ) ا در حقیقت مقصود همه يکی استاند، امّانسانی را در اختالف تفسیر كرده

ها، اطوار و بندی اين وادیا مولوی با جمعامّ ،صوفیه نیز چنین نظری دارندقاطبة .(929

 .(921ار مرحله شمرده است: جسم، عقل، روح و وحی )همان:مراتب نفس انسانی را چه

انسان كامل است  قصة ذات الصور ماجرای ،وی به دنبال انسان كامل است و بر اين اساس

سه برادر به تعبیری سه مرحلة مشخص «. انّاالیه راجعون» در يک سفر روحانی و تعبیری از

 . اين سه مرحله همان مراحلاند؛ مراحل جسم، عقل و روحدر سیرِ سلوک معنوی
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را پشت سر نهد،  است و اگركسی بتواند اين سه مرتبهالیقینالیقین، عین الیقین وحقعلم

تعالی خواهد شد. كران باریگام نهاده است و مشمول الطاف بیخواه ناخواه در وادی وحی

موالنا هم در پايان »رسد دفتر ششم ناتمام باقی مانده است، لذا با آنکه ظاهراً به نظر می

اهلل پايان اهلل، برخالف سیرالیسان نشان دهدكه سیرفیورزد تا بديندادنش عمداً اهتمام نمی

 اآيد امّيابد و اين سرّی است كه نیازی به تقريرندارد، سرّ آن بی واسطة زبان گفته مینمی

 گفت كه مثنویتوان لکن می .(712: 9981كوب، ين)زرّ «در دل آنکه دارد نور جان

ازآغاز، يعنی نی نامه وتا پايان، يعنی قصة ذات الصّور، شرح سفری است روحانی، از مرحلة 

 ازحق تا مرحلة پیوستن به حق.افتادگی جدا

مولوی وحدت تام و عینیت خدا با انسان را نفی كرده » كه بايدتوجه داشت اينکهاینکته

اولیا با ذات خدا يکی نیستند بلکه در او فانی »به عبارتی  .(997: 9982فر، )بهنام« است

اهلل به وادی اهلل گام كه با سیرفیكسی است لذا برادركوچک نیز، .(991)همان:  «اندشده

 و اين يعنی پايان سلوک. اهلل ومحوشدگی در اوست؛است و وادی اهلل، همان فناء فینهاده

 

 زمان و مکان -2-9-2

هلل گام نهاده است، از آنچه رن  و بوی دنیوی دارد بريده الکی كه به وادی فناء فیسا

شود. نام و نشان، خور و خواب، هوش و حواس، زمان و مکان و هرآنچه انسان برای می

گیرد و به اعتبارآنها قابل تعريف و اثبات است، چیستی و هستی خود در دنیا از آنها وام می

كه به اين وادی پیوسته است هیچ تربرادركوچک در وادی اهلل جايگاه و اعتباری ندارند. لذا

 و« عالم بی رنگی»اشاره به »اهلل،  ةصِبغَاهلل است و  صبغةرنگی از خود ندارد و مصبوغ به 

 )بقره .ةًاهللِ و مَنَ احسنُ مِنَ اهللِ صِبغَ ةصِبغَعارفان درآية:  است كه معموالً «وجود مطلق»

 .(991: 9982فر، )بهنام «دانندمی «رن  بی رنگی»اهلل را  ةصِبغَ( 7/998

زمان چیزی است »جهانی ندارند. درآن وادی، ومکان مفهوم اينرنگی، زماندرعالم بی

يک لحظه  و ابَد را در ازل و توان به درآمدمی قلمروآن و ازجاری استكه در درون
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: 9982دكنی،ك)شفیعی«  = زمان() برون آمدن از ساعت« ساعتِ» متراكم شده ديد، يعنی

21). 
 شوی« چونبی»نماند محرمِ « چون»                   ساعتی بیرون شوی« ساعت»چون ز 

 (991 دفتردوم: بیت .م 9111)مثنوی،

صوفیان در مبحث زمان و مکان معتقدند كه زمان سپری شده در ذهن موجود است و 

ی گذشته در جريان است. پذيرد. زمانی كه در آن هستیم، به سوق نمیگاه تحقّآينده هیچ

شود، عبارت از ن حوادث از مقايسة ذهنی ايجاد میاز اين روحقیقت زمان كه درلحظة تکوّ

: 9982كدكنی،شفیعی) شود، زمان نام داردآنات، پیدا میكه ازتوالیاست. تداومی« آن»

كه  تای اساز سنخ ويژه تربراين اساس در قصة شهزادگان، زمان برای برادر كوچک .(712

در درون او جاری شده و ازل و ابد نیز پیش او متراكم گشته است. در نتیجه، زمان، هم 

« الوقتی»ای از بی زمانی و سوی آينده در جريان است و او درنقطهسوی گذشته و هم بهبه

به خوبی  ترشود. موالنا در اشاره به برادر كوچکايستاده است و بر صورت و معنی غالب می

برآن سايه انداخته است، شرح ماجرا « الوقتی»عی كه زمان مفهومی ندارد و موض درداند می

، «زمان»كندكه وقت مفهوم پیدا می آن ،هنیز مفهومی نخواهد داشت؛ زيرا بیان ماجرا و قصّ

بدين معنا است كه به صورت ومعنی  ت داشته باشد و كسی كه به بی زمانی رسیده،موجوديّ

 ل رسیده است.دست يافته و به تکام

د و به كائن يعنی به شیء موجود به نظرصوفیان، مکان نیز چون زمان مفهومی مجرّ

انسان كامل و  .(718رود )همان: وابسته است. اگر شیء از میان برود، مکان نیز از بین می

شود و به اقیانوس ت خود معدوم میاهلل، با از دست دادن موجوديّفی عارف در وادی فناء

ت خود را از دست نیز در مورد او موجوديّ« مکان»ن ذات حق می پیوندد. لکن بیکرا

 آيد.نائل می« نیالمکا»دهد و در نتیجه او به می

چیزی از تواندارد، می« زمان و مکان»لة ئكه نگاهی بسیار نو به مس در چشم اندازِ موالنا

تن مکان به زمان فقط در نیم كه آمیخدارا ديد و می (time-space) «زَمَکان»مفهوم 

شگرف  را ذهنقديم محالِ دنیایِ های پیشرفتة فیزيکِ مدرن شايد مطرح باشد و اين نظريه

لذا در اين وادی  .(29 -21: 9982ق بخشیده است )شفیعی كدكنی،او بدين زيبايی تحقّ



 111 موالنا یمثنو افتنی انیپا یدر چگونگ یپژوهش                  39بهار و تابستان 

، هم مکان هست وجود ندارد؛ يعنی هم زمان و« المکانی»و « الوقتی»گونه فرقی بین هیچ

 چیزصبغة الهی يافته است.نیست و همه

 

 عَملینظری و عقلعقل -2-9-9

مولوی همه جا حدّ و مرز عقل و برهان فلسفی را محدود و معلوم »بايد گفت كه 

های عارفانِ نه افکار و دريافتافهام عادی بشر به كُ كند؛ و معتقد است كه عقول ومی

از اين روی قصة شهزادگان و دز  .(921: 9921)همايی، « رسدواصل و مردان كامل نمی

عارفِ واصل است. عارفی است كه سه مرحلة شاخص سلوک را پشت سر  ربا، قصةهوش

گذارد تا به دياراهلل بپیوندد. در مرحلة دو برادرِ مهتر، همه چیز از زوايای عقالنیت نظری می

كه مرحلة وحیانیّت است،  رتا وقتی به برادر كوچکامّ و روحانیت قابل درک و شهود است؛

تواند پابه پای بارقة لطف نمی آيد وشرح و وصف آن برنمی رسیم، كالم، ديگر، از پسِمی

 كشد. ماند و پا پس میپیش رود؛ درنتیجه جا می

؛ پسر «كلّعقل»كه سه پسرداشت، سبزواری، پادشاهیاهادی ملّفلسفی -عرفانیازديدگاه

« عقل عَمَلی»، ؛ و پسركوچک«عقل نظری»نی، ؛ پسر میا«هقدسیّ نفس ناطقة»تر، بزرگ

تواند عوالم می ة عقلِ نظری و عقل عَمَلیبه وسیلة قوّ است. وی معتقد است كه نفس ناطقه

 كنداهللاهلل و فیاهلل و منقدسیّه را از ملکوت و جبروت و الهوت بپیمايد و سیرالی

موالنا در به عرفانی  از ديالکتیکالصّور نمودی  اتذ بنابراين قصة .(71: 9929همايی،)

پس از زمانی است كه دو مبارزة اضداد درونی انسان است. اوج اين مبارزه  تصويركشاندن

 ات و عقل جزئی و نیزكه صورتی بیش نیست، قربانی نفسانیّ ر در طلب مقصودگتبرادر بزر

صف به صفت طالبیّت نکه همچون آنها متّا برادر كوچک، با آامّ شوند؛فريبنده می غرور

 ی و عملی ونیز با مبازره با تمنیّات درونی و زودگذر، صبر پیشهكلّک به عقلاست، با تمسّ

دهد تا صورت و معنی را تماماً در رُبايد و به مقصود برسد. بر كند و درايت به خرج میمی

كه ، سپس به صاحب صورتسازدها آشنامیرا با صورتل آدمیاوّ خداوند» اين اساس

به  ها از او وآخراالمركه همة صورتشود. بی صورتیخود، بی صورت است، رهنمون می
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دو  ةركه به مثابتلکن پس از آنکه دو برادر بزرگ .(911: 9988)فاضلی،« او خواهد بود سوی

د، رسنشوند و به مقصود نمیها آشنا میطلبند، با صورتنمونة متفاوت از روح كمال 

ر با صبر وكاهلی، به صاحب صورت كه خود، بی صورت است، رهنمون تبرادركوچک

 شود:می
 الرّاجعونباز شد كِانّا الیه                   صورت از بی صورتی آمد برون 

 (9911، دفتراول: بیت 9922)مثنوی،

 

 دایرۀ کمال -2-9-4

ف موالنا هرگز تصوّ» ارلیف تعبیرخاص خود را دارد. به گفتةگولپینتصوّ موالنا از

ف عبارت از كمال آلیسم نیست، بلکه به نظر وی تصوّن علمی و يا ايدهمبتنی بر روش معیّ

ق آن درحیات فردی واجتماعی يابی در عالم حقیقت وعرفان و عشق و جذبه است كه تحقّ

نا در آنچه از تعبیرخاص موال .(729: 9919« )ای باشدتواند بینش گسترده و پیشرفتهمی

فه است كه از آن نظر متصوّ مدّ« دايرة كمالِ»آيد منبعث از زمینة سفر استکمالی انسان بر می

عرفا و اهالی  ،شود. براساس نظرعلمای الهیتعبیر می« قوس نزولی و قوس صعودی»به 

د است و به سیر نفس ناطقة ملکوتی و لطیفة روح انسانی درآغاز وجودش ذاتاً مجرّ ف،تصوّ

كه در لسان شريعت به -قوس نزول از عالم نورانی مفارقات لی و پیمودن استکماو سفر 

يسألونکَ عن الرّوحِ قلِ الرّوح مِن امرِ »مأخوذ از آية كريمة  ؛تعبیر شده است« عالم امر»

است؛ ق گرفتهنی تعلّنی خاک فرودآمده و به بدن انسابه جهان ظلما -(92/81 )اسراء« ربّی.

و اشرف مخلوقات است « كَون جامع»كه  مقام كامل انسانی يا انسان كامل برای اينکه به

« انّا هلل وانّا الیه راجعون» گردد؛ كهبرسد، باز با پیمودن قوس صعود به مرجع اصلی باز می

به نوعی تفسیری ازاين آيه  مثنوی ( لذا كل979ّ: 9921)بنگريد به: همايی،  .(7/911)بقره 

س صعودی، يعنی سرگذشت به قو و لی، از حکايت نی آغازاست؛ يعنی با قوس نزو

 شود.در داستان شهزادگان ختم می برادركوچکتر

ر تدرقصة شهزادگان برادرانِ بزرگ»است. « مرگ»فة های اين دايره، مؤلّفهيکی از مؤلّ

كنند. اين قربانی شدن و می سوم، هموار برای موفقیت برادر شوند و راه راقربانی می
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 «وجود آمدن است، بیان ديگری است از چرخةخلقت؛ كه مرگ، موجب بهپیروزی

ا امّ آغازی دوباره.كه درچرخةكمال، مرگ، يعنیگفتتوانمیلکن .(917: 9928)مالمیر، 

به منزلة « عدد كمال»است و بنابر اسطورة آفرينش، رسیدن به « عدد كمال»ديگر، فةمؤلّ

ای بودن مسائل مولوی به حالت چرخه رسدمیپايان و آغاز دور جديد است. به نظر 

ای سخن رانده خصوصاً مرگ و زندگی معتقد است. مولوی در پايان دفتر ششم به گونه

، «گشودنِ در( »918-911 است كه دری برای آغاز گشوده باشد. )بنگريد به: همان: صص

 عنوی است. ازاستکمالی در سرنوشت انسان و آغاز زندگی م ةبه منزلة استمرار اين چرخ

ای به عدد شش، به عنوان عدد كمال، شود كه موالنا نگاه ويژهبیان افالكی نیز روشن می

د كند و شش مجلّالدين را امینِ كنوزالعرش خطاب میداشته است؛ خصوصاً آنجا كه حسام

داند صد و شصت بیت دارد، شرح سرّ او میكه بیست و شش هزارو شش مثنوی را

 .(178 :9987افالكی، )

 

 ترین هرسه بودوان سوم کاهل -2-9-9

عارفِ واصلی است كه نسبت به امور  اماغرض ازكاهل بودن برادر سوم اين است كه او

تواند ت خواهی و نیز نسبت به هر آنچه كه میقات نفسانی و تمامیّدنیوی و رسیدن به تعلّ

يت خداوند است و كار او طريق باز دارد، كاهل است؛ زيرا او مشمول عنا سالک را از طیّ

بلکه كاهلی  ،كند. كاهلی به معنای راحت طلبی و دركنج عافیت خزيدن نیسترا يزدان می

نسبت به دنیا و مافیها نتیجة لطف خاص ربّانی نسبت به سالک است و اين اصل يکی 

عرفان است. لذا سرگذشت برادركوچک، اختتامیةمثنوی  و فتصوّ ازاصول بنیادين

الهی كران عشقكه به اقیانوس بیاستایاز روح معرفت طلب و به حق پیوستهوتمثیلی 

و فرجامی  ه آنکه عشق را آغازوبسط است؛ خاصّوگو وشرحگفتپیوندد و چه جایمی

 نباشد:

 وگوی نیستگرچه مرا زعشق سرِ گفت           ازمن دوسه سخن شنو اندر بیان عشق 

 سوی نیستهرسو نظر مکن كه از آن سوی              است اول بدان كه عشق نه اول نه آخر 

 (911: 911 ات شمس، غزل)غزلیّ 
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 فرمايد:و اين همان نکته است كه خواجة شیراز می

 آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام             ماجرای من و معشوق مرا پايان نیست 

 (711: 9912)حافظ،

 

 گیرینتیجه -9

مثنوی چهارسال پیش از آنکه موالنا از  -9ش روشن شدكه: های اين پژوهدر بررسی

م.انجام يافته  9711ق./  118 اواخرشعبان سال دنیا برود، به پايان رسیده و تحريرآن در

، بلکه شخص وی بركتابت گرفتهزمان حیات موالنا صورت نه تنها دراتمام مثنوی -7 .است

ت ده سال سروده شده است نه پانزده مدّ در مثنوی -9 .و نسخت آن نیزنظارت داشته است

واپسین روزهای  اتی كه موالنا دراشعار وغزلیّ -1 .ق(ه. 118ق تاسال ه. 118 ازسال) سال

تأثیری در افول قريحة شعری  ،دهد كه بیماریحیات، دراوج بیماری سروده، نشان می

 -1 .كنددين تقديم میالرا درمقام ختم مثنوی به حسامموالنا دفترششم -1. استاونداشته

الصّور بعدازشرح مفصّل است كه درقصة ذات، ابیاتی«رسمی موالنا دراختتامیة مثنویبیانیة »

« لیه راجعون.انّاهلل وانّاا» كه تفسیری از مثنوی كلّ-2 .گرددتر بیان میاحوال برادربزرگ

ت برادر يعنی سرگذش صعودی،آغاز و به قوساز حکايت نی نزولی،است، باقوس

داستان درواقع ؛ زيرا ايننماندهالصّور درمثنوی ناتمامقصةذات -8 .شودمی ختمرتكوچک

كه هرچند حکايتی ازلی است، معرفت جويانی است سالکان و سرگذشت سلوک عارفانة

 شود.مطلق و عالم اقدس ربوّبیت، ختم میشروع و به وصال هستی اما ازعالم محسوسات

داً رها كرد و نشان داد كه ها قبل از مرگش، تعمّتدن مثنوی را مدّلذا موالنا سرو

ماجرای عشق پايان ناپذير است و اين همان نکته ای است كه خواجة شیرازی اين گونه به 

 آن اشاره دارد: 
 آنچه آغاز ندارد نپذيرد انجام             ماجرای من و معشوق مرا پايان نیست 

 (711: 9912)حافظ،
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 منابعت فهرس

 کتاب ها(الف

چاپ  :. چ هشتم. تهرانمتن و شرح مثنوی مولوی(. 9982د. )استعالمی، محمّ .9

 مهارت.

 وشنود(.گفت و یکوپنج مقاله سی) حدیث غربت جان(. 9988) ــــــــــــــــ .7

 مؤسسة انتشارات نگاه. :تهران

ه با تأمل باغ سبز عشق: گزیدۀ مثنوی همرا(. 9922دعلی. )ندوشن، محمّاسالمی .9

 شركت انتشارات يزدان. :تهران. الدین مولویدر زندگی و اندیشۀ جالل

 .نشر قطره :تهران. چ دوم. آواها و ایماها(. 9911) ــــــــــــــــــــــ .1

. به كوشش تحسین يازيچی. العارفینمناقب. (9987الدين احمد. )افالكی، شمس .1

 .دنیای كتاب :تهراندوجلد. چ چهارم. 

. ترجمه و تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح. تاریخ ادبی ایران(. 9991) ادوارد. براون، .1

 .سیناكتابخانة ابن انتشارات :تهراندورة چهارجلدی. چ دوم. 

 .انتشارات زوّار :تهران. چ دوم. مثنوی معنوی(. 9981درضا. )برزگر خالقی، محمّ .2

 .ت آستان قدس رضویانتشارا :مشهد. وحی دل موالنا(. 9982د. )فر، محمّبهنام .8

. به نفحات االنس من حضرات القدس(. 9921جامی، نورالدين عبدالرحمن. ) .1

 تهران: انتشارات اطالعات.چاپ دوم ر محمودعابدی .كوشش دكت

تعلیقات و  غنی(. -قزوینی) دیوان حافظ(. 9912د. )حافظ، شمس الدين محمّ .91

 حواشی عالمه محمدقزوينی. تهران: انتشارات اساطیر.

چ  در مدرسۀ مولوی )سیری در مثنوی معنوی(.(. 9981می، محمود. )حکی .99

 .قلم :تهرانچهارم. 

مه و تصحیح: شیر شاه مینه خلیلی. . مقدّرسالۀ نائیهق.(.  9922) .چرخی، مولوی يعقوب .97

 چاپ كابل.

ها و تمثیالت هبحر در کوزه: نقد و تفسیرقصّ(. 9929كوب، عبدالحسین. )ينزرّ .99

 .انتشارات علمی :انتهر. چ ششم. مثنوی
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ل. . جلداوّو شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی نقد ی:نسرّ (.9921ــــــــــــــــــــ ) .91

 انتشارات علمی. :تهرانچ ششم. 

انتشارات  :تهرانوششم. چ بیست پله تا مالقات خدا.پله (.9981ــــــــــــــــــــ ) .91

 .علمی

 نامه: گزیدۀ مثنوی معنوی.ز نیا(. 9922كوب، عبدالحسین و قمر آريان. )ينزرّ .91

 .انتشارات سخن :تهران

با  .الدین مولویرساله: زندگینامۀ جالل(. 9928سپهساالر، فريدون بن احمد. ) .92

 .نشر اقبال :تهرانمقدمة سعید نفیسی. چ چهارم. 

 :تهران های شکار شده )گزیده مقاالت فارسی(.سایه(. 9928)سر كاراتی، بهمن.  .98

 .قطره

 .چاپخانة بريال :لیدنبه اهتمام ادوارد براون.  تذکرةالشعرا.م(.  9111ولتشاه )سمرقندی، د .91

به تصحیح  مقاالت شمس تبریزی.(. 9911داد. )ملکعلی بندبنشمس تبريزی، محمّ .71

 .چاپ زهره :تهران«. عماد»احمد خوشنويس  مةو تحشیه و مقدّ

شركت  :انتهر جلدی.شرح مثنوی. دورۀ هفت(. 9929دجعفر. )شهیدی، سیّ .79

 .انتشارات علمی و فرهنگی

انتشارات  :تهران. 9، بخش 9 ج ات در ایران.تاریخ ادبیّ. (9911اهلل. )صفا، ذبیح .77

 فردوس.

به اهتمام  مقامات طیور(.) یرالطمنطق(. 9981د. )ار نیشابوری، فريدالدين محمّعطّ .79

 .شركت انتشارات علمی فرهنگی :تهرانوچهارم. صادق گوهرين. چ بیست

انتشارات  :تهرانچ دوم.  تفسیر موضوعی مثنوی معنوی.(. 9988اضلی، قادر. )ف .71

 .اطالعات

 . طبع تهران.9ج  شرح مثنوی شریف.. (9911)الزمان. فروزانفر، بديع .71

. د مشهور به مولویالدین محمّزندگانی مولوی جالل. (9911) ـــــــــــــــــ .71

 .فروشی زوّار:كتابتهرانچ سوم. 

د دكتر . ترجمة كامل و تنظیم مجدّاحادیث و قصص مثنوی(. 9989) ــــــــــــــــ .72

 .چاپخانة سپهر :تهراندی. چ دوم. وحسین داو
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الدین: زندگانی، فلسفه، آثار و مولوی جالل(. 9919گولپینارلی، عبدالباقی. ) .78

ة سمؤسّ :تهرانبا ترجمه و توضیحات دكتر توفیق سبحانی.  ها.ای از آنگزیده

 .و تحقیقات فرهنگیمطالعات 

اهتمام همايی. بهالدينتصحیح جالل ولدنامه.(. 9922.)ولدد، سلطانمحمّدبنمحمّ .71

 بانوهمايی. تهران: انتشارات هما. ماهدخت

و  مقدمه، گزينش تبریزی. ات شمسغزلیّ(. 9982الدين محمد. )بلخی، جاللمولوی  .91

 .ارات سخنانتش :تهرانكدكنی. چ چهارم. درضا شفیعیتفسیر: محمّ

. به تصحیح و پیشگفتار عبدالکريم سروش. ی معنویمثنو .(9928)ـــــــــــــــــــــ  .99

 .فرهنگیو شركت انتشارات علمی :تهران چ پنجم.

. تصحیح رينولد نیکلسون. ترجمة نصراهلل مثنوی معنوی(. 9919ـــــــــــــــــــــ ) .97

 امیركبیر. :تهرانجلدی. پورجوادی. دورة سه

. چ دوم. (م 9111) . تصحیح رينولد نیکلسونی معنویمثنو .(9922) ــــــــــــــــــــ .99

 انتشارات ققنوس. :تهران

مجموعة  :لندن. تحقیق رينولد نیکلسون. مثنوی معنویم(.  9111ــــــــــــــــــــ ) .91

 .9111-9171 .1اوقاف گیب. سری جديد، شمارة 

. به انضمام شرح حال مولوی به قلم مس تبریزیات شکلیّ(. 9921ـــــــــــــــــــ ) .91

 .ة انتشارات امیركبیرسمؤسّ :تهرانالزمان فروزانفر. چ چهاردهم. بديع

. شرح وتصحیح دكتر محمود المحجوبکشف(. 9981عثمان. )بنهجويری، علی .91

 .سروش :تهرانعابدی. 

 .سة نشر همامؤسّ :تهران. مقاالت ادبی(. 9911الدين. )همايی، جالل .92

 .نشر هما ةسمؤسّ :تهران. چ پنجم. تفسیر مثنوی مولوی(. 9929ــــــــــــــــــ ) .98

دورة دوجلدی. چ  گوید(.نامه )مولوی چه میمولوی(. 9921ــــــــــــــــــ ) .91

 .سة نشر همامؤسّ :تهراننهم. 
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 هامقالهب(

استانی دهای در گسستمخاطب نقش (. »9911برامکی، اعظم و حکیمه دبیران. ) .9

آذربايجان. سال پنجم، مدنی  پژوهی. دانشگاه شهیدفصلنامة تخصصی مولوی«. مثنوی

 .19-12 شمارة دهم. بهار. صص

. زبان و ادبیات فارسی، نشرية «پايان ناتمام مثنوی مولوی»(. 9988مالمیر، تیمور. ) .7

 .11-999 . بهار و تابستان. صص17 ، سال711دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شمارة 

 

 ج(منابع مجازی
 نامه. لوح فشرده. روايت چهارم.(. لغت9981اكبر. )دهخدا، علی .9

 

 
 

 

 

 
 

 


