فصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س  17ـ ش  43ـ بهار ( 53از صفحه  235تا )762

تبیین دالیل وقفه در سرودن مثنوی از زبان مولوی
دکتر محبوبه همتیان

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای مثنوی که همواره دیدگاههای متفاوتی در تأویل و تفسیر
آن مطرح شده است ،ابیات نخستین دفتر دوم آن است .در این ابیات ،مولوی بهصورت ضمنی
و غیرصریح ،درباره علت ایجاد وقفه در سیر سرودن مثنوی سخن میگوید؛ البته شارحان
مثنوی نیز در تفسیر و شرح این ابیات و توجیه این تأخیر ،مطالب گوناگون و مختلفی
بیانکرده اند .در این پژوهش ،با نگاهی متفاوت و با اندکی تأمل در مفاهیم دیباچههای منثور
مثنوی و مقایسة آن با مضامین ابیات پایانیِ دفتر اول ،نخستین ابیات پیشگفتار دفتر دوم ،و
ابیات آغازین دفتر سوم ،مطالب جدیدی دربارة سبب تأخیر در سرودن این دفاتر به دست
دادهمیشود .براساس نتایج این تحقیق و نشانههایی که در ویژگیهای ظاهر و غیرظاهر کالم در
ابیات پایانی دفتر اول و در دیباچه و پیشگفتار آغاز دفتر دوم دیده میشود ،این تأخیر از
سویی متأثر از احوال متکلم است و از سوی دیگر ،احوال مخاطبان و شرایط بافت موقعیتی
عامل آن بهشمارمیآید .با توجه به اینکه نتایج این پژوهش براساس روش تفسیر متن به خود
آن متن بنا نهاده شده است ،مطالب آن در توجیه فترت بین دو دفتر نخستین این منظومه و
تأخیر در آغاز دفتر سوم به صواب نزدیکتر و با افکار مولوی منطبقتر است.
کلیدواژهها :اقتضای حال ،تفسیر متن ،دفتر دوم و سوم مثنوی ،دیباچههای منثور ،مولوی.
تاریخ دریافت1759/63/23 :
تاریخ پذیرش1759/11/76 :

Email: M.hemmatiyan@gmail.com
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مقدمه
مثنوی از شاهکارهای منظوم زبان فارسی است که بسیار مورد توجه مخاطبان عام
و خاص قرار گرفته است .اقبال از این اثر باعث شده است که صاحبنظران
بسیاری به شرح و تفسیر ابیات آن اهتمام کنند .یکی از بخشهایی که در تفسیر
این کتاب اذهان را به خود مشغول کرده است ،ابیات نخستین دفتر دوم و
توضیحات مولوی دربارة علت تأخیر در سرودن این دفتر است .اغلب
دیدگاههایی که در شرح این ابیات و علت تأخیر مطرح شده است ،یا تأویل و
تفسیرهایی است که ریشه در حوادث تاریخی و حدس و گمان دارد و یا صرفاً
نوعی توجیه و تأویل بهشمار میآید که براساس مطالب مطرحشده در همین
ابیات و به منظور هماهنگ ساختن مفاهیم آنها بیان شده است .با این حال ،هنوز
هیچیک از این دیدگاهها نتوانسته است ذهن وقاد مخاطبان مثنوی و پژوهشگران
عرصة مولویپژوهی را قانع کند.
با توجه به صوفی بودن مولوی و اینکه او خود همواره صوفیان را ابنالوقت
میداند و آنها را از تسویف و فردا گفتن منع میکند و آن را شرط طریقت و
سلوک نمیداند ،این سؤال در ذهن مخاطب او شکل میگیرد که چرا خود در
سرودن دفتر دوم این شیوه را ترک کرده است؟! بهطور قطع ،این اتفاق با توجه به
مبانی طریقت و لوازم سیروسلوک علتی دارد.
یکی از راههای مناسب و توصیهشده و شاید نخستین گام در شرح متون و
گرهگشایی از غوامض آنها شرح دشواریهای آنها با استفاده از سایر بخشهای
آن متون است .بر این اساس ،در این نوشته سعی شده است از گفتههای خود
مولوی در سایر بخشهای مثنوی بهره گرفته شود و با توجه به نشانههایی که در
کالم او در دیباچههای منثور دو دفتر نخست ،ابیات پایانی دفتر اول و پیشگفتار
منظوم دفتر دوم وجود دارد و با اتخاذ روش تفسیر متن با خود آن متن ،ابیات
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آغازین دفتر دوم از زبان و کالم مولوی و از منظر اقتضای حال در علت این
تأخیر ،بررسی و تحلیل شود.
اغلب شارحان مثنوی در شرح نخستین ابیات دفتر دوم ،به علت تأخیر آن
پرداخته و مطالبی را در این زمینه بیان کردهاند که در متن مقاله بهصورت مفصل،
دیدگاههای آنها دستهبندی و مطرح میشود؛ حسینی قزوینی ،از عالمان و
صوفیان دورة قاجار نیز شرحی بر دیباچههای منثور مثنوی نوشته است .از مطالبی
که در این شرح آمده است ،چنین استنباط میشود که قبض و بسطها و تحوالت
روحی خود مولوی عامل تأخیر در سرودن دفتر دوم بوده است؛ ()733-737 :1733

البته شارح به صورت مستقیم ،به تبیین دالیل این وقفه نپرداخته است ،بلکه
ضمن شرح و تفسیر عبارات مولوی در دیباچة دفتر دوم در بیان حکمت تأخیر
این دفتر ،صرفاً مطالبی را بیان کرده است .به جز این شروح ،بهصورت خاص،
پژوهشهایی دربارة این مسأله صورت گرفته است؛ ازجمله محمدی آسیابادی در
مقالهای با عنوان «مهلتی بایست تا خون شیر شد» ( ،)1733ضمن نقل و نقد سایر
دیدگاههای مطرحشده دربارة علت این تأخیر ،دیدگاه جدیدی را در این زمینه
بیان کرده است .مولوی در ابیاتی که دفتر دوم با آن آغاز میشود ،بهظاهر ،چرایی
این تأخیر را غیبت حسامالدین و به معراج حقایق رفتن او و آغاز دوباره سرایش
را مصادف با بازگشت او ذکر میکند .محمدی آسیابادی معتقد است که اگرچه
حسامالدین از مریدان خاص مولوی بوده است و نقش او در سرودن مثنوی قابل
انکار نیست ،در این ابیات ،مقصود مولوی از حسامالدین خود مثنوی است و
درواقع« ،مثنوی را به اعتبار معنی آن ضیاءالحق حسامالدین و به اعتبار لفظ و
تعین مادی آن شعر مثنوی» میداند )134:1733( .وی سوابق این بحث را از نظرات
افالکی تا امروز ذکر کرده است( .همان)137-195 :
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رضا روحانی در مقالهای با عنوان «تبیینی تازه از اسباب و عوامل تأخیر مثنوی
در دفتر دوم» ضمن بیان دیدگاههای قدما و شارحان و صاحبنظران جدید دربارة
علت این تأخیر ،آرا و اقوال خود مولوی را در ابیات پایانی دفتر اول ،دیباچة
منثور ،و نخستین ابیات دفتر دوم تشریح و تأویل میکند و سپس با رویکردی
هرمنوتیکی و با دستهبندی علل و عوامل این تأخیر به اسباب و عوامل
گویندهمحور ،مخاطبمحور ،و متنمحور ،به بررسی و تحلیل دقیق این عوامل
میپردازد .وی اسباب و عوامل معرفتی و سلوکی و آموزشی ،نقش و اهمیت
خاموشی ،تشخیص و دستور سلوکی مولوی به خاموشی و امثال این امور را از
علل عمدة تأخیر در سرودن مثنوی ذکر میکند( .روحانی )136 - 113 :1756

هدف نگارنده در نوشتة حاضر اقامة دلیل در رد یا اثبات دیدگاههای
مطرحشده در این زمینه نیست و صرفاً درصدد آن است که با رویکرد به نظریه
اقتضای حال ،نظر مولوی را درباره این تأخیر از کالم خود او در مثنوی بررسی
کند و به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 -1توجیه مولوی در تبیین علت این تأخیر چیست؟
 -2آیا علت همان است که از ظاهر ابیات آغاز دفتر دوم دریافت میشود؟
 -7آیا این تأخیر خالف مشرب ابنالوقتی و صوفی بودن مولوی و خالف
مقتضای حال و مقام بوده است؟
 -4آیا حسامالدین در جایگاه مرید خاص مولوی در این تأخیر نقشی داشته
است؟
 -9آیا این تأخیر صرفاً در فاصله سرودن دو دفتر اول بوده است و در سرودن
سایر بخشها فترت و گسستگی ایجاد نشده است؟
به منظور پاسخگویی به این پرسشها ابتدا با دستهبندی دیدگاههای مطرحشده در
شروح مثنوی ،به تبیین دو دیدگاه موجود دربارة این موضوع پرداخته میشود.
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سپس براساس نظریة اقتضای حال ،احوال و اقتضائات عوامل برقراری ارتباط
کالمی در مثنوی یعنی متکلم ،مخاطب ،متن ،و عوامل بافت موقعیتی که در این
ارتباط مؤثر است ،در بخشهای مختلف متن بررسی میشود .دیباچههای منثور،
پیشگفتارها ،و برخی ابیات پایانی دفترهای مختلف مثنوی ازجمله بخشهایی
هستند که برای بیان علل ایجاد وقفه در سرودن مثنوی در این پژوهش مطالعه و
بررسی شدهاند؛ به بیان دیگر ،در این پژوهش ،با محور قراردادن متن مثنوی و
براساس آنچه که در بخشهای مختلف این متن بیان شده است ،کوشیدهایم
دالیل این وقفه در روند سرودن این اثر را بیان کنیم.

دیدگاههای مطرحشده در شروح مثنوی دربارة سبب تأخیر
برخی از شارحان مثنوی در بیان سبب تأخیر در سرایش دفتر دوم ،ذیل شرح
همان ابیات آغازین این دفتر ،مطالبی را بیان کردهاند که اغلب متأثر از مباحثی
است که در مناقبالعارفین و نفحاتاالنس ذکر شده است؛ البته گاهی در همین
مباحث نیز دیدگاههای نسبتاً متفاوتی دیده میشود که قابل تأمل است .بهطورکلی
این دیدگاهها به دو دسته تقسیم میشوند:
 -1دیدگاههایی که همان روایت مشهور را که سبب اصلی این تأخیر غیبت
حسامالدین بهسبب مرگ همسرش و تأثرات روحی او است ،در برمیگیرد.
(اکبرآبادی  ،1737ج941 :2؛ خواجهایوب 257 :1733؛ بحرالعلوم  ،1737ج2 :2و )9حتی
برخی از شارحان مرگ صالحالدین زرکوب را نیز در این مسأله دخیل دانستهاند؛
(گولپینارلی  ،1734ج )263 :2البته مولوی در ابیات پایانی دفتر اول و دالیلی که برای
این تأخیر در آغاز دفتر دوم بیان کرده ،به علت نخست هیچگونه اشارهای نکرده
است؛ به همین سبب ،برخی از شارحان معتقدند که محتمل است همة آنچه که
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در این زمینه مطرح شده است ،صرفاً عواملی باشد که موجب تغییر حال مولوی
و ایجاد وقفه در روند سرایش مثنوی شده است( .ر.ک :شهیدی  ،1733ج)3 :7

 -2دیدگاههایی که اغلب بر مبنای تأمل در سخنان منثور و منظوم مولوی در
مثنوی مطرح شده است .این دیدگاهها گاهی در تجمیع با علت نخست و در کنار
آن و گاهی در اظهار تردید نسبت به صحت آن بیان شده است .در این دیدگاهها
بیشتر تحوالت روحی و معنوی خود مولوی یا مخاطب خاصش ،حسامالدین،
سبب اصلی این تأخیر دانسته شده است؛ ازجمله همایی معتقد است این مسأله
باورکردنی نیست که موجب تأخیر صرفاً مرگ همسر حسامالدین باشد .وی
شواهد کالم مولوی در ابیات آغازین دفتر دوم از قبیل «عنان از اوج آسمان
بازگردانید»« ،به معراج حقایق رفته بود» و«از دریا سوی ساحل بازگشت» و
سخنانی از این نوع را حاکی از واقعة روحانی بسیار عظیمتر و مهمتر از وفات
همسر حسامالدین میداند و معتقد است نمیتوان این تعبیرات عمیق را در اشاره
به حادثهای عادی تلقی کرد .بر طبق دیدگاه همایی ،به نظر میرسد این وقفه در
اثر ایجاد حالت جذبه و خلسه و استغراق معنوی در حسامالدین ایجاد شده

است؛ حاالتی که او را از اشتغال به هر کاری ازجمله خواندن و نوشتن مثنوی
بازداشته است؛ البته به نظر وی ،اگرچه امکان دارد این حاالت با حادثة مرگ
همسر حسامالدین نیز همزمان شده باشد« ،علت اصلی ظاهراً همان حالت
ریاضت و جذبه و استغراق است نه فقط درگذشت حرم حسامالدین( ».همایی
1677 :1733؛  :1734سیویک تا سیودو)

نیکلسون با استناد به سخن افالکی در اینباره معتقد است که آنچه مولوی در
ابیات آغازین دفتر دوم میگوید ،گزارش افالکی را نه تأیید و نه نقض میکند.
وی معتقد است با توجه به دیباچة منثور دفتر دوم ،این تأخیر از آثار حکمت
الهی است و این وقفه به سبب نبودن شایستگی پذیرش حکمت در مخاطب و
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چه بسا خود گوینده به وجود آمده است و درواقع ،آنچه مانع تداوم تالطم دریای
مواج مثنوی شده است ،حاالت روحی نامناسب در مجرای این فیض ،یعنی
گوینده و گیرندة آن ،یعنی مخاطب است .نیکلسون تلویحاً به این نکته ظریف نیز
اشاره میکند که علت اصلی این وقفه عمل نکردن به معارفی است که پیشتر از
مبدأ فیض الهی بر آنها ارزانی شده بود .وی معتقد است مولوی در ضمن ابیاتی
که در آنها از این تأخیر سخن میگوید ،به این مطلب اذعان دارد که احوال و
اوضاع و شرایطی بر احوال او اثر میگذارد که بهصورت موقتی ،بر نیروهای
واسطة الهام او تأثیرگذار بوده است و این نشانهای از بیکران بودن حکمت الهی
و به حد کمال نرسیدن قابلیت پذیرش افراد است( .نیکلسون  ،1735ج)933 :2

کمالالدین حسینبن حسن خوارزمی نیز در شرح دیباچة منثور و ابیات
آغازین دفتر دوم علل قابل تأملی برای این تأخیر بیان کرده است .به نظر وی،
اطالع اغیار از اسرار و در استغراق و جذبه بودن رفیق همدم و محرم او موجب
احتجاب اسرار در پردة کبریایی شده است .خوارزمی با اشاره به آیات مذکور در
این دیباچه ،تنزیل حکمت را از جانب حضرت احدیت به قدر فهم عقول میداند
و این قاعده را به بیان علل تأخیر توسط خود مولوی نیز تسری میدهد .به نظر
وی ،آنچه که مولوی در ابتدای این دفتر به نثر و نظم ،در توجیه سبب وقفه در
سیر بیان حکمتهای مثنوی بیان میکند نیز بخشی از حقیقت است؛ زیرا «بعضی
را مستور باید گذاشت» (خوارزمی ،بیتا)563-562 :

از میان شارحان مثنوی ،استعالمی تا حدودی با رویکردی متفاوت از دیگران
و با استناد به تصریح مولوی در ابیات پایانی دفتر اول (ابیات  4669تا ،)4613
افول جوشش چشمهسار حکمت در درون مولوی را سبب این وقفه میداند؛ البته
به نظر وی محتمل است «یکی از دالیل و اسباب این حالت افسردگی و بیماری
حسامالدین چلپی بوده باشد( ».استعالمی  ،1735ج139 :2؛ نیز ر.ک :شهیدی  ،1733ج:7
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 243و ج9 :4و )3در برخی از شروح ،اصالً به این بحث تأخیر در آغاز دفتر دوم
هیچگونه اشارهای شده است( .ر.ک :انقروی 1734؛ بحرالعلوم 1737؛ جعفری 1745؛
مالهادی سبزواری )1737

تحلیل چرایی تأخیر در آغاز دفتر دوم از نظر اقتضای حال
بحث اقتضای حال یکی از مباحث اصلی و اساسی در علوم بالغی بهشمار میآید
و ریشهها و مبانی نظری آن در نخستین دیدگاههای بالغی مشهود است .هماهنگ
بودن کالم با حال و مقام و رعایت مقتضیات احوال مخاطبان همواره از مسائل
مهم در فن خطابه و سخنوری بوده و در کتابهای بالغی نیز در ذیل اغلب
مباحث علوم بالغی بهخصوص موضوعات علم معانی مطرح شده است؛ چنانکه
در تعریف بالغت ،بر مطابقت کالم با اقتضای حال تأکید شده و معیار بلیغ بودن
متکلم یا کالم مطابقت آن با اقتضای حال دانسته شده است .در علم معانی و بیان
نیز بحث اقتضای حال از کلیدواژههای اساسی است؛ (ر.ک :سکّاکی 1793ق)33 :

البته براساس آنچه از دیدگاههای بالغیون سنتی استنباط میشود ،موضوع
اقتضای حال و مطابقت کالم با آن میتواند در سطحی گستردهتر و برای تمامی
عوامل ایجادکننده یک ارتباط کالمی در نظر گرفته شود و عالوهبر توجه به
اقتضای حال متکلم و مخاطب ،اقتضائات و ویژگیهای کالم و همچنین شرایط
بافت موقعیتی نیز مد نظر قرار گیرد .درواقع ،موضوع اقتضای حال در یک
گفتمان از چهار منظر زیر قابل بررسی است:
 -1متکلم -2 ،مخاطب -7 ،کالم -4 ،بافت موقعیتی.
در این نوشته نیز کوشش شده است با توجه به این چهار عامل و احوال و
اقتضائات آنها در بخشهایی از کالم مثنوی ،علت ایجاد این وقفه در سرودن
مثنوی تبیین شود؛ زیرا به نظر میرسد هریک از این عوامل و ازجمله شرایط
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بافت موقعیتی در روند سرایش کالمی چون مثنوی تأثیر قابل مالحظهای داشته
است؛ بنابراین ،ضروری است که بحث اقتضای حال عوامل چهارگانه مؤثر در
شکلگیری مثنوی و به عبارتی ،احوال و اقتضائات آنها در بخشهای گوناگون
آن ازجمله دیباچه منثور دفتر اول ،ابیات پایانی این دفتر ،دیباچة منثور دفتر دوم
و نیز ابیات آغازین آن بررسی شود و در نخستین مرحله به ابیاتی بپردازیم که
مولوی برای اولینبار در آنها از این تأخیر در سرایش مثنوی خبر میدهد.
یکی از مواضعی که توجه به اقتضای حال در آن نمود بیشتری دارد ،ابیات
آغازین دفتر دوم مثنوی است .مولوی این واقعه را اینگونه گزارش میکند:
مدتی

این

مثنوی

تأخیر

شد

مهلتی

تا

بایست

شیر

خون

شد

(مولوی بلخی )1/2/1737

در ادامه ،بدون اشاره به مدت این فترت و گسستگی ،صرفاً دالیلی برای آن ذکر
میکند و ظاهراً نبودن حسامالدین را دلیل عمدة آن برمیشمرد:
چون به معراج حقایق رفته بود

بیبهارش

غنچهها

بود

ناکفته

(همان)4 :

و در نهایت ،بازگشت او بهانة باسازگشتن چنگ شعر مثنوی میشود:
چون

ضیاءالحق

حسامالدین

عنان

چون ز دریا سوی ساحل بازگشت

بازگردانید
چنگ

ز
شعر

آسمان...

اوج

باسازگشت

مثنوی

(همان)9 -7 :

گرچه در این ابیات بهظاهر ،نبودن یار خاص مولوی یعنی حسامالدین دلیل
تأخیر در این درّپاشیِ حقایق به مخاطبان است ،دقت در آخرین ابیات دفتر اول
نشان میدهد که سخنی که باید پاکی و معنویت آسمانی داشته باشد ،خاکی و
زمینی و تیره شده است و باید سر چاه و منشأ جوشش آن را مسدود کرد:
سخت

خاکآلود

میآید

سخن

آب

تیره

شد

سر

چه

بند

کن

(همان)4663/1/
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وی علت این رویداد ناخوش را در چند بیت پیشتر این چنین بیان میکند:
ای دریغا لقمهای دو خورده شد

جوشش فکرت از آن افسرده شد
(مولوی بلخی )7553/1/1737

شاید «لقمهای دو» که خوردنش مانع الهام معارف به قلب متکلم شده است،
اشارهای باشد به افکاری که به ذهن مولوی خطور کرده است؛ افکاری که چندان
با اقتضای موضوع مورد بحث در ابیات پیشین در این دفتر تناسب ندارد؛ یا
مطالعة کتاب یا آشنایی با دیدگاهها و افکاری ناهماهنگ با معارف الهی خاطر وی
را مشوش ساخته است و مانع از جوشش الهامات الهی در قلب و ذهن او شده
است؛ عالوهبر این ،احتماالً تغییر حال در مخاطبان و نامناسب شدن شرایط آنها
و همچنین نامساعد شدن شرایط بافت موقعیتی نیز راه را بر بیان سخنان
حکمتآمیز مسدود کرده است و از این پس ،مجموعة اقتضائات احوال تمامی
عوامل ارتباط مناسب با بیان مفاهیم بلند حکمی نیست .به نظر میرسد این ابیات
پایانی دفتر اول بهتر از سایر بخشهای مثنوی میتواند سبب تأخیر در ادامة
سرودن آن را تبیین کند و حتی آنچه که در ابیات آغازین دفتر دوم بهظاهر دربارة
تأثیر حال حسامالدین در این تأخیر بیان شده است نیز با این مطالب پایانی دفتر
اول قابل توجیه است.
ابیات پایانی دفتر اول بهطورکلی ،از توقف در سرودن مثنوی خبر میدهد که
وقوع آن میتواند به سبب متناسب نبودن شرایط و احوال هریک از عوامل ایجاد
این کالم اعم از متکلم ،مخاطب ،یا بافت موقعیتی باشد .حتی در ابیات آغازین
دفتر دوم که بهظاهر عامل ناساز شدن چنگ مثنوی را نبودن حسامالدین بیان
میکند ،میتواند به نوعی همین مسألة آماده نبودن مخاطب قابل توجه باشد که
در ابیات پایانی دفتر اول نیز به آن اشاره شده است .به هر روی ،حسامالدین
ازجملة مخاطبان مولوی بهشمار میآید و احوال او بر متکلم مؤثر است و حتی
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اگر مخاطبی خاص باشد نیز احوال او در ادامه یافتن یا توقف بارش حکمتهای
مثنوی نقشی تعیینکننده دارد.
این بیت و ابیاتی از این نوع اهمیت توجه به حال و مقام مخاطب و بافت و
تناسب آن با موضوع و محتوای سخن را گوشزد میکند؛ زیرا ناهماهنگی مضمون
کالم با حال مخاطب و شرایط بافت موقعیتی جوشش فکر و اندیشه را متوقف
میکند .مولوی حل این مشکل را در استعانت از خداوند میجوید:
تا خدایش باز صاف و خوش کند

او

که

تیره

کرد

صافش

هم

کند

(مولوی بلخی )4663/1/1737

او اختیار فکر و فهم مخاطبان ،میل و بیمیلی آنها نسبت به معارف و حقایقی
که بیان میکند ،و مناسب یا نامناسب بودن موقعیت را کامالً در ید قدرت الهی
میبیند .خداوند خود باید این تیرگی مادی را برطرف سازد و مسیر بیان این
مفاهیم را صاف و روشن کند .درنهایت نیز صبر را تنها راه حل این مشکل
مییابد و به صبر سفارش میکند و این فترت پیشآمده و بیمیلی مخاطب و
نامناسب بودن موقعیت را مطابق علم الهی و بصواب میداند:
صبر

آرد

آرزو

را

نه

شتاب

صبر

کن

اهلل

اعلم

بالصواب

(همان)4665/1/

بنابراین ،طبق آخرین ابیات دفتر اول ،آنچه که باعث این توقف در بیان معارف و
حقایق می شود ،مطابق نبودن بیان این معارف با حال مخاطبان یا حال متکلم و
نامساعد شدن شرایط و بهاصطالح ،مطابق نبودن بیان این مفاهیم با اقتضای حال
و مقام است.
«آنچه در پایان دفتر اول ،ادامة مثنوی را دشوار ساخت« ،لقمهیی دو» بیش نبود ،اما
همان اندک چون به صورت مربوط بود ،مثل آن گندم که آدم خورد ،وی را نیز از
اوج آسمان احساس و ادراک فرود آورد .سرچشمة معنی را در خاطر وی تیره و
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خاکآلود کرد  ...مدتها طول کشید تا موالنا خود را برای ادامة مثنوی آماده یافت».
(زرّینکوب )213:1732

باید دقت کرد که در این ابیات ،به حسامالدین و عدم آمادگی روحی او
هیچگونه اشارهای نشده است و حتی از او در جایگاه فردی که تأثیر احوال او
موجب متوقف شدن سرودن مثنوی است ،نام برده نشده است؛ البته برخی از
شارحان مثنوی معتقدند ذکر ماجرای خورده شدن لقمهای دو در این ابیات
«روشی کنایی و تصویری است برای گفتن این مطلب که سیالن و جوشش الهام
شاعر موقتاً متوقف شده است و او ممکن است برای وقفه به انگیزه و قضیة
خاصی اشارت داشته باشد و شاید هم نداشته باشد( ».نیکلسون )922 :1735

آنچه که فرضیة این مقاله را دربارة علت ایجاد این وقفه تقویت میکند،
مطالبی است که خود مولوی در دیباچة منثور دفتر دوم مطرح میکند.
«بیان بعضی از حکمت تأخیر این مجلد دوم که اگر جمله حکمت الهی بنده را
معلوم شود در فواید آن کار ،بنده از آن کار فروماند و حکمت بیپایان حق ادراک او
را ویران بدآن کار نپردازد ،پس حق تعالی شمة از آن حکمت بی پایان مهار بینی او
سازد و او را بدان کار کشد که اگر او را از آن فایده هیچ خبر نکند ،هیچ نجنبد؛ زیرا
جنباننده از بهرههای آدمیان است که از بهر آن مصلحت کنیم و اگر حکمت آن بر
وی فروریزد هم نتواند جنبیدن؛ چنانک اگر در بینی اشتر مهار نبود ،نرود و اگر مهار
بزرگ بود ،هم فروخسپد و آن مِن شیءٍ إال عندَنا خزایِنُهُ و ما نُنَزّله إال بقدر معلوم،
خاک بی آب کلوخ نشود و چون آب بسیار باشد ،هم کلوخ نشود( ».همان)133 :

چنانکه مالحظه میشود ،مولوی در این دیباچه ،بعضی از حکمت تأخیر این
مجلد را آن میداند که خداوند ابتدا اندکی از حکمت خود را بر بندگان عرضه
میکند تا چون مهاری در بینی ،آنها را به حرکت وادار کند ،اما از طرف دیگر ،از
ریزش ناگهانی و انبوه حکمت بر سر آنها نیز جلوگیری میکند؛ زیرا انبوهیِ
ارائه حکمت برای مخاطبان فراتر از حد فهم و ادراک آنها خواهد بود و خود
مانع جنبش و حرکت آنها در مسیر کمال میشود.
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این سخنان مولوی مناسب نبودن سطح فهم و ادراک مخاطبان یا به عبارتی،
متناسب نبودن حال آنها را با مفاهیم ارائهشده برای آنها نشان میدهد؛ زیرا در
ادامة همان مطالب دیباچه ،بیحساب و بیمیزان دادن حکمت را تنها مناسب حال
کسانی میداند که از عالم خلق مبدل شدهاند و به مقام یَرزُق مَن یشاء بغیرِ
حساب نائل شدهاند« .به میزان دهد هر چیزی را نه بیحساب و بیمیزان الّا
کسانی را که از عالم خلق مبدل شدهاند و یرزُق من یشاءُ بغیر حساب شدهاند و
مَن لم یَذُق لم یَدر( ».نیکلسون  )922 :1735این عبارت بیانگر این مطلب است که
توقف در سرایش حکمت در ابیات مثنوی و نزول بهمقدار و محدود آن به سبب
آن است که مخاطبان مولوی به مقام یرزق بغیر حساب نرسیدهاند؛ بنابراین،
مولوی بهوضوح اذعان میکند که بهسبب نامناسب بودن حال مخاطبان و پایین
بودن سطح آنها نزول حکمت در اواخر دفتر اول متوقف شد و این تأخیر به
اقتضای حال آنان و به اقتضای بافت موقعیتی ایجاد شده است تا عطش طلب در
آنها ایجاد شود.
البته آنچه که مولوی در ابتدای دفتر دوم با بیانی شبیه عذرخواهی در ذکر
علت این تأخیر بیان میکند ،آشکار میکند که آنچه بیان شد ،تنها علت تأخیر
مثنوی پس از اتمام دفتر اول نیست و همان پایان یافتن دفتر اول نیز به اقتضای
حال مخاطبان بوده است .بیانات مولوی در این ابیات از روی دیگر این ماجرا
پرده برمیدارد و لزوم گذشت زمان و کسب مقامات معنوی توسط گویندة این
کالم را آشکار میکند و اینکه «مهلتی بایست تا خون شیر شد ،استعارهای است از
آنکه فرصتی الزم است «تا آنکه الهام ،بیآالیش و ناآلوده روان شود( ».همان)935 :

اینگونه است که:
تا نزاید بخت تو فرزند نو

خون نگردد شیر شیرین خوش شنو
(مولوی بلخی )2/2/1737
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در حقیقت ،وی یافتن حیاتِ تازة روحانی را شرط الزم برای توانایی بر
جذب اسرار عرفان میداند تا در نتیجه ،خون شیر شود و الهام الهی نصیب طفل
جان گردد؛ اما بهنظر میرسد همانطور که پیش از این گفته شد ،مولوی موضوع
دیگری را عامل ایجاد این وقفه میداند و درنهایت نیز بازگشت او «از مقام
حقیقت و وحدت بیحدّ به عالم محدود امکان»( ،نیکلسون  )956 :1735علت باساز
شدن مجدد چنگ مثنوی میشود( .ر.ک :مولوی بلخی )9-7/2/1737

اما با توجه به اینکه ایجاد شرایط روحانی جدید و جوشش معارف در وجود
متکلم میتواند شرط ادامه یافتن کالم دانسته شود ،میتوان گفت کاربرد لفظ
حسامالدین در این ابیات به صورت مجازی است .برای اثبات این فرضیه نیز به
کالم خود مولوی در بخشهای دیگر مثنوی استناد میشود .مولوی در دیباچة
دفتر اول از حسامالدین به جان و روح خویش تعبیر میکند و او را «مکان الروّح
من جسدی» (نیکلسون  )7 :1735میداند و در این بیت از دفتر اول نیز تقریباً به
بیان اغلب شارحان ،از حسامالدین با لفظ جان یاد میکند:
این نفس جان دامنم برتافته است

بوی

پیراهان

یوسف

یافته

است

(مولوی بلخی )129 /1/1737

با توجه به این مطلب ،شاید این فرضیه پذیرفتنی باشد که در این ابیات
آغازین دفتر دوم ،در رویکردی بهعکس ،مقصود از حسامالدین جان و روح
مولوی باشد که به معراج دریافت و شهود حقایق الهی رفته است و بدون حضور
او ،یعنی بدون فراهم شدن این مدارج و مقامات برای او ،سرایش مثنوی متوقف
شده و غنچههای معارف و حقایق سربهمهر و رازگونه باقی مانده است؛ به
عبارتی ،مولوی به جای آنکه به صورت مستقیم از به معراج رفتن روح خود و
حاالت معنوی خلسه و کشف و شهود خویش سخن بگوید ،در این مقام از
سخن ،لفظ حسامالدین را به صورت استعاری در معنی جان و روح خود بهکار
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برده است .وی زمانی سرودن مثنوی را از سرگرفته است که روح و افکار او از
معراج دریافت حقایق و اسرار به سوی عالم مادی متمایل شده و با کسب
مقامات معنوی ،شرایط برای شیر شدن خون برای او فراهم شده است .او در
ادامة این ابیات به جای لفظ حسامالدین از بلبلی یاد میکند که
بلبلی زینجا برفت و باز گشت

بهر

صید

این

معانی

بازگشت

(مولوی بلخی )3/2/1737

اگرچه به نظر برخی از شارحان ،مقصود از بلبل در این بیت حسامالدین
است( ،ر.ک :انقروی  ،1734ج7 :2؛ اکبرآبادی 942 :1737؛ خواجهایوب )254 :1733

براساس آنچه گفته شد ،درواقع مقصود از بلبل در این بیت نیز میتواند همان
روح و جان مولوی باشد که در «سیر من الخلق الی الحق» ،به معراج حقایق
میرود و در سفر «فی الخلق بالحق» به بازی برای شکار حقایق و معارف تبدیل
میشود و زمانی که در سفر «من الحق الی الخلق» به جهان مادی رجوع میکند،
از این معارف با مخاطبان سخن میگوید و به صید معارف در دام سخن و بیان
حقایق همت میگمارد .مولوی اگرچه آرزو میکند که بازِ روح کمالیافتهاش
همواره در جوار حضرت حق و در ملکوت حضور جاودان یابد تا درِ افاضات
معنوی همواره بر روی خلق بازماند ،همچنان نگران مسدود شدن مجدد این
درگاه است و در بیانی هشدارگونه نهیب میزند که
آفت این در هوا و شهوت است

ورنه اینجا شربت اندر شربت است
(مولوی بلخی )16/2/1737

به عبارت دیگر ،او ابیات مثنوی را راهی برای بیان معارف و حقایق عرفانی
میداند که مصون از بستهشدن نیست و هر لحظه امکان دارد با گرفتار شدن به
آفت هوا و شهوت سدی در راه بارش الهام ایجاد شود؛ البته ممکن است مولوی
حال مخاطبان را حال مناسبی برای بیان معارف ندیده و قصد وی تذکر دادن به
آنها باشد.
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بهنظر میرسد در سایر ابیات پیشگفتار آغاز دفتر دوم نیز اشاراتی به این
سکوت و خاموشی متکلم پس از دفتر اول دیده میشود؛ ازجمله در ابیات
سیوچهار تا سیوشش ،ضمن بیان تمثیل کوتاهی دربارة به خواب زمستانی رفتن
درخت ،شاید به علت خاموشی خود اشاره میکند:
گفت یار بد بال آشفتن است

چونک او آمد طریقم خفتن است
(مولوی بلخی )73/2/1737

«یار بد» که مولوی را مجبور به سکوت و خفتن مصلحتی کرده است ،میتواند
روی آوردن حالی ناخوش یا افکاری نامناسب به خود مولوی باشد و یا نشانهای
از وجود مخاطبان معاند و معارض در جمع مستمعان وی که چون زاغانی خیمه
می زنند و باعث پنهان شدن بلبالن یا همان مخاطبان موافق و یاران شاطر او و
خاموشی آنها میشوند.
چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند

بلبالن

پنهان

شدند

و

دم

زدند

(همان)46 :

البته در این بیت نیز میتوان زاغان را استعاره از احوال نامساعد ازجمله هوا و
شهوت در وجود گوینده دانست و بلبالن را تعبیری استعاری از حاالت معنوی
وی بهشمار آورد ،یا گرفتار شدن مخاطبان به هوا و شهوت را سبب دور شدن
حاالت خوش معنوی تلقی کرد.
مولوی خود بارها وجود مخاطبان مشتاق و همراه و آشنا با اسرار و معارف را
عامل اشتیاق گوینده و مؤثر در حاالت او میداند و گویی بهطورکلی ،جوشش
معارف و حقایق را در کالم منوط و متوقف به درک مخاطب از آن حقایق و
اشتیاق به شنیدن آنها میداند .مولوی تأثیر اهل بودن مخاطب را در محتوای
کالم و حتی آغاز و ادامة سخن چنان پررنگ میداند که با یادی از داستان
اصحاب کهف ،دم زدن و به خواب مصلحتی و موقتی و سکوت فرورفتن را بهتر
از آن میداند که بیداری خویش را صرف همنشینی با نادانان کند.
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خواب بیداریست چون با دانش است

وای

بیداری

که

با

نادان

نشست

(مولوی بلخی )75 :1737

درواقع ،براساس شواهد و قراین موجود در این ابیات ،آنچه را که بیش از هر
عاملی باعث وقفه در ادامة سرودن مثنوی شده است ،ظهور و بروز حاالت
روحی ناموافق در مولوی و یا مستمعانش باید دانست و این رویداد میتواند در
اثر حضور جمعی نامحرم در بین مخاطبان او باشد.
بروز وقفه در سرودن مثنوی فقط در فاصلة بین دفتر اول و دوم نیست ،بلکه
در آغاز دفتر سوم نیز آنگونه که از فحوای کالم مولوی فهمیده میشود ،گویی
بیماری جسمانی ،حسامالدین را از درخواست برای ادامة مثنوی بازداشته است و
مولوی در نخستین ابیات این دفتر میکوشد بهنوعی وی را تشویق و تحریض
کند تا سرودن دفتر تازهای را طلب کند( .ر.ک :زرّینکوب 23 :1731و)92
ضیاءالحق

ای
برگشا

گنجینة

حسامالدین

بیار

این سوم دفتر که سنت شد سهبار

اسرار

را

را

در

سوم

دفتر

بهل

اعذار

(مولوی بلخی )2-1 /7/1737

این مطلب نیز تأثیر حال مخاطب بهویژه مخاطب خاصی چون حسامالدین را
بر مولوی و روند سرایش مثنوی نشان میدهد؛ البته در این بخش نیز با توجه به
دیباچة منثور دفتر اول ،میتوان حسامالدین را استعاره از خود مولوی دانست و
همانگونه که پیشتر بیان شد ،به قرینة آن بخشی از عبارات این دیباچه که
حسامالدین را به جان و روح خویش تشبیه میکند ،ممکن است در بیت مذکور،
حسامالدین را به صورت استعارهای از جان خود بهکار برده باشد .در این
صورت ،میتوان این سخن مولوی را از باب خطابالنفس دانست و حتی گفت
که وی این سخنان را خطاب به خود بیان کرده است؛ به تعبیری اگر بتوان نام
بردن از حسامالدین را در این ابیات به صورت نمادین تصور کرد ،نفس مولوی
میتواند یکی از مظاهر این نماد بهشمار آید؛ البته مستمعی چون حسامالدین
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میتواند صاحبسخنی چون مولوی را بر سر ذوق آورد .مولوی حضور و زیرکی
حسامالدین را در سایر مخاطبان مؤثر میداند.
ای

دریغا

عرصة

افهام

خلق

ای ضیاءالحق به حذق رای تو

سخت

تنگ

حلق

بخشد

آمد

ندارد

سنگ

را

خلق
حلوای

حلق
تو

(مولوی بلخی )14-17/7/1737

بنابر مجموع آنچه گفته شد ،میتوان گفت عاملی که بیان معارف الهی را در
قالب ابیات مثنوی متوقف ساخته است ،توجه مولوی به عنوان متکلم و
ایجادکنندة این ارتباط کالمی به مجموعة شرایط و اقتضائات احوال تمامی عوامل
شکلدهندة این ارتباط است؛ از یک سو ،مساعد نبودن احوال مخاطب و نامناسب
بودن شرایط بافت موقعیتی و از سوی دیگر ،مطابق نبودن حال خود مولویِ
متکلم با معارف و حقایقی که قصد بیان آنها را دارد ،در ایجاد این وقفه مؤثر
بوده است و مولوی برای تأثیر بیشتر در مخاطب و بیان معارف و حقایقی اصیل
و ناب این وقفه را در روند سرایش مثنوی کامالً به اقتضای حال و مقام ایجاد
کرده و جایز دانسته است .از دیدگاه خود مولوی ،این وقفههای ایجادشده بین
سرودن دفاتر مختلف مثنوی نه تنها آفت و مضر نبوده ،بلکه کامالً ضروری و
الزم بوده است تا خون معارف در وجود مولوی با پیوستن به معارف الهی به شیر
بدل شود و جان مشتاقان را از معارف و حقایق الهی سیراب کند.

تحلیل کلی مطالب
افالکی در مناقبالعارفین دربارة سبب ایجاد تأخیر در سرودن دفتر دوم مثنوی
مطلبی نقل کرده و سخنان او نیز به اغلب شروح مثنوی سرایت کرده است .به
عقیده وی ،مرگ همسر حسامالدین چلپی و تألمات روحی او در اثر این واقعه
علت اصلی و زمینهساز ایجاد این تأخیر بوده است؛ (افالکی  )347 :1732اما سخنان
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مولوی در دیباچه منثور دفتر دوم و پیشگفتار منظوم آن هیچگونه اشارهای حتی
به کنایه و پوشیده و مجازگونه به این مطلب نشده است .با توجه به ابیات پایانیِ
نخستین دفتر مثنوی و اشارات و نشانههایی که در ویژگیهای ظاهر و غیرظاهر
کالم در آن بخش و نیز در دیباچه و پیشگفتار آغاز دفتر دوم دیده میشود ،عامل
این تأخیر بیشتر به احوال سه عامل دیگر ایجاد این ارتباط کالمی یعنی متکلم،
مخاطب ،و بافت موقعیتی مرتبط است .حتی اگر آن اتفاق مرگ همسر
حسامالدین نیز از نظر زمانی ،آنگونه که در منابع ذکر شده است ،مقارن با آغاز
این زمان فترت یا در زمان پایان دفتر اول اتفاق افتاده باشد ،خود این حادثه عامل
اصلی ایجاد این وقفه و تأخیر نیست ،بلکه این اتفاق میتواند به صورت
غیرمستقیم ،از طریق متأثر ساختن حسامالدین و با انعکاس تأثرات روحی او در
مولوی ،یکی از عوامل زمینهساز در ایجاد این فترت باشد.
بررسی مقتضیات احوال عوامل چهارگانة ارتباط در ابیات آغازین دفتر دوم که
به صورت پیشگفتاری برای آغاز دوبارة مثنوی مقدمهچینی شده است ،همه
حاکی از دالیل دیگری برای ایجاد این وقفه است؛ از طرفی ،علت اصلی نبودن
آمادگی روحی الزم در خود متکلم برای بیان معارف و حقایق است که خود
میتواند علل مختلفی داشته باشد؛ از سوی دیگر ،با توجه به مطالب مطرحشده
در دیباچة این دفتر ،بیشتر به نظر میرسد نبودن ظرفیت و آمادگی الزم در
مخاطب و متکلم و شرایط موقعیتی نامناسب باعث ایجاد این تأخیر شده است.
شاید مولوی پس از بیان هجده بیت نینامه به یارانش ،به اصرار آنها مجبور به
سرودن ادامه مثنوی شده ،اما به علت نبودن آمادگی روحی کامل یا سایر شرایط
الزم در مخاطب ،زمینه را برای ادامة سرودن مساعد ندانسته است و مجبور به
ایجاد این وقفه شده است تا با فراهم آمدن آمادگیهای الزم ،این مسیر نزول
معرفت را بازگشایی کند و درِ افاضات معنوی همواره بازبماند.
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حتی اگر روایت نقلشده در مناقبالعارفین دربارة علت ایجاد تأخیر میان دو
دفتر نخست مثنوی پذیرفته شود ،باز نمیتوان آن را علت اصلی این تأخیر
دانست .شاید تألمات روحی حسامالدین در اثر این حادثه مولوی را متأثر ساخته
باشد ،اما به هر روی ،این تأثیرات روحی ناشی از حاالت مخاطبان بوده است و
حاالت نامناسب مخاطبان ممکن است در اثر هر عامل دیگری ایجاد شده باشد.
بهطور قطع ،با توجه به ابیات پایانی دفتر اول و مطالب دیباچة دفتر دوم ،نامساعد
شدن حال همین یک مخاطب که از مخاطبان خاص هم بهشمار میآمده است،
نمیتوانسته است علتی کافی و اصلی برای ایجاد وقفه در سرایش مثنوی شود.

نتیجه
بنابر آنچه در دیباچه دفتر دوم مثنوی و ابیات آغازین این دفتر بیان شده است،
میتوان دو علت عمده و اصلی برای وقوع تأخیر در سرودن آن ذکر کرد:
 -1براساس آنچه که خود مولوی در دیباچة دفتر دوم ذکر کرده است ،این
احتمال وجود دارد که مناسب نبودن شرایط و بافت موقعیتی که مولوی در آن
بهسر میبرده است و همچنین ،متناسب نبودن شرایط و احوال مخاطبان وی برای
بیان معارف و حقایق معنوی یکی از دالیل تأخیر در ادامه سرودن مثنوی بوده
است.
 -2دومین دلیلی که در تبیین چرایی ایجاد این وقفه میتوان ذکر کرد،
ضرورت فراهم شدن آمادگی الزم در روح مولوی برای بیان معارف الهی است.
این وقفه فرصتی برای عروج روح او در سیر الیاهلل و فهم اسرار و حقایق عرفانی
و کسب توانایی در بیان آن در سیر من الحق الی الخلق برای مخاطبان خود در
تمام اعصار است.
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این تأخیر بهسبب هرکدام از علل مذکور که روی داده باشد ،به هر روی،
مطابق با اقتضای حال و مقام بوده است؛ به نحوی که اگر مناسب نبودن روحیات
و حال معنوی مولوی سبب ایجاد تأخیر باشد ،گسست و فاصلة ایجادشده کامالً
به اقتضای حال متکلم و برای فراهم شدن شرایط و حال مناسب و آمادگی
روحی برای او بوده است .از سوی دیگر ،اگر مسبب تأخیر مذکور ،حال مخاطبان
و شرایط نامساعد بافت موقعیتی باشد ،باز این امر مطابق با اقتضای حال مخاطبان
و مطابق با شرایط و بافت صورت گرفته است و اگر خالف آن رفتار میشد،
مخالف و مغایر با اقتضای حال عوامل چهارگانه ارتباط بود که این خود از عیوب
متکلم و کالم بلیغ بهشمار میآید.
البته این احتمال نیز وجود دارد که این وقفه و تأخیر در میان سایر بخشهای
مثنوی نیز ایجاد شده باشد ،اما طرح این موضوع در وقفة ایجادشده بین دو دفتر
شاید به بهانة اولین فاصلة ایجادشده و یا طوالنیتر بودن آن ،مولوی را از ذکر
مکرر آن در سایر مواضع بینیاز کرده و تکرار آن جایز نبوده است.
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