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چکیده
جالل الدين محمد بلخي شاهكار عظیم مثنوي خود را با دفتر ششم پايان نداد و مثنوي معنوي
ناتمام ماند .موالنا در انتهاي دفتر ششم دو داستان را که عبارتند از داستان دژ هوشربا و داستان سه
پسر کاهل  -که اولي بهعنوان داستان اصلي و دومي بهعنوان داستان درونهاي است -شروع ميکند،
اما بدون اينكه داستانها را به سرانجامي برساند ،از ادامه مثنوي باز ميايستد و سكوت اختیار ميکند
و با اين سكوت خود خواننده را منتظر پاياني ميگذارد .شايد در اين بيپاياني ،هدف و تعمدي
وجود داشته و موالنا ميخواسته به رهروان خود وانمود کند که راه سیر و سلوك و کشف حقايق،
راهي بيپايان است که بايد ادامه يابد .بههمین دلیل بعد از موالنا افرادي طبعآزمايي نموده ،تحت
عنوان دفتر هفتم يا اختتام مثنوي سعي در سرودن ابیاتي به شیوة مثنوي معنوي ميکنند ،يكي از اين
تالش ها اثري منظوم با عنوان اختتام مثنوي سرودة مفتي الهي بخش کاندهلوي از عرفاي بنام
هندوستان در قرن دوازدهم هجري است .در اين پژوهش به روش تحلیل مقايسه اي ضمن معرفي
صاحب اختتام ،به بررسي و تحلیل ساختاري و معنايي اين اثر و مقايسۀ آن با مثنوي معنوي پرداخته
ميشود .نتايج حاصل نشان ميدهد که اختتام مفتي الهيبخش شباهتهاي زيادي به مثنوي معنوي
دارد و مفتي الهي بخش توانسته اثر خود را از نظر ساختار روايي و معنايي به مثنوي نزديك کند.
کلید واژهها :اختتام مثنوي ،مفتي الهيبخش ،دژ هوشربا ،تحلیل ساختاري ،تحلیل معنايي
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 -۱مقدمه
مثنوي موالنا جالل الدين پايان بيپاياني دارد؛ آخرين داستان مثنوي ناقص و منقطع ميماند و آن
داستان قلعۀ ذات الصور يا دژ هوشربا است که در بارة شیفتگي و دلدادگي سه شاهزادة برادر آمده
است .درباره شرح احوال دو برادر بهتفصیل سخن رفته است ،اما سرنوشت برادر سوم مجهول مانده
است .اين قصه که بهمنزلۀ يك قصۀ اصلي است ،بیش از ده قصۀ درونهاي ديگر در دل دارد .آخرين
اين قصههاي درونهاي ماجراي سهپسر کاهل است که اين قصه نیز مانند قصۀ اصلي ناتمام ميماند.
دفتر هفتمي هم براي مثنوي ساخته و به موالنا نسبت دادهاند (استعالمي ،137۲ ،مقدمه.)66 :
شبلي نعماني معتقد است موالنا از بیماريي که عارضش شده بود ،بهبود يافت و خود کتاب را به
پايان رسانید و دفتر هفتمي هم سروده است (نعماني.)55: 1386،
در حاليکه دفتر هفتم از لحاظ قرائن سبكشناسي و نسخهشناسي به هیجروي نميتواند ادامۀ
مثنوي باشد (توکلي )1391:638،و بیان و تعبیر اين دفتر به هیچوجه در حد آثار موالنا و بهخصوص
مثنوي نیست(استعالمي ،137۲ ،مقدمه.)66 :
در میان مثنويشناسان بهخصوص فروزانفر داليل استواري در بارة جعلي بودن اين دفتر بهدست
ميدهد (فروزانفر.)159-161: 138۲،
نكتۀ حايز اهمیت اين است که دو قصۀ ناتمام مثنوي در اين دفتر هفتم که منسوب به موالنا است،
ادامه نمييابند .دفتر هفتم با يك مناجات پايان مييابد.
در اين میان از افزودة سلطان ولد نیز بايد ياد کرد که حدود پنجاه بیت است .در اين ابیات فرزند
موالنا خود به ناتمام ماندن قصۀ دژ هوشربا تصريح دارد (توکلي.)638: 1391،
ناتمامي مثنوي البته منكراني هم دارد .آنها اصرار دارند قصۀ دژ هوشربا به شكلي منطقي و در
نقطۀ معین پايان يافته است .اين دسته بر آنند که موالنا بعد از گزارش مرگ شاهزادة دوم ،در يك
بیت ماجرا و سرانجام کار سومین شاهزاده را روايت کرده و قصه را پايان داده است(.همان )638:
و آن بیت اين است:
آن سووووم کاهووولترين هووور سوووه بوووود

صووورت و معنووي بووهکلي در ربووود
(بلخي)4876/6: 1378،
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البته براي آشنايان شیوة قصهگويي موالنا پذيرفتني نیست که اين بیت ،نقطۀ پايان داستان باشد؛
بهويژه بايد به اين نكته توجه کرد که آخرين قصۀ درونهاي مثنوي دقیقاً پس از اين بیت و براي
تبیین مفهوم کاهلي به میان ميآيد؛ با اين عنوان « :وصیت کردن آن شخص که بعد از من ،او برد
مال مرا از سه فرزند من که کاهلتراست» (همان :ابیات 6 / 4877به بعد) و خود اين قصۀ فرعي که
در درونمايه و پیرنگ ،با قصۀ اصلي همسان است ،بهپايان نميرسد و مخاطب نهتنها چشمبهراه
بازگشت موالنا به قصۀ اصلي ميماند ،بلكه قصۀ فرعي را نیز ناتمام ميبیند.
عالوهبراين توجه به اين نكته که راوي چگونه در جاي جاي اين قصه ،درنگ کرده و قصههاي
فرعي و تمثیل ها و گريزهاي فراوان و درازدامني را در میان آورده است ،پذيرش اين نكته را که
بیت پیشگفته ،پايان قصه باشد ،دشوارتر ميسازد .مخصوصاً اينكه ماجراي دو برادر ديگر با آن
همه تفصیل آمده و وصف برادر سوم در يك بیت به پايان ميآيد ،درحاليکه قهرمان قصه اوست و
نتیجه نهايي قصه ،بايد با شرح ماجراهاي او پديدار شود.
يك نظر ديگر را هم ميتوان در اين دستهبندي جاي داد و آن اينكه موالنا عامدانه آخرين داستان
را ناتمام گذاشته تا وانمود کند که مثنوي پاياني ندارد و طي طريق آن براي همیشه ادامه دارد.
شايد هم ميخواسته است نگارش چگونگي بقیۀ داستان را به عهده مخاطب /روايتشنو بگذارد،
بهطوريکه مخاطب نقش روايتگري ايفا کند و خودش بقیۀ داستان را حدس بزند که البته در اين
صورت به قصهنويسي مدرن نزديك شده است .نظري ديگر هم در اين میان مطرح است و آن اينكه
موالنا بعد از آنكه از سرودن مثنوي لب فروميبندد ،پیشگويي ميکند که کسي بعد از او ميآيد و
باقيماندة سخن بر دل او جاري ميشود.
چنانکه در خاتمۀ الحاقي آخر مثنوي تحت عنوان«خاتمه لولده الكامل المحقق بهاءالدين» آمده
است:
موودتي زيوون مثنوووي چووون والوودم

شوود خمووش گفووتم ورا کوواي زنووده دم

از چووه رو ديگوور نميگووويي سووخن

از چووووه در بسووووتي در علووووم لوووودن

قصوووه شوووهزادگان نامووود بوووهسووور

مانووووود ناسوووووفته در سووووویم پسووووور

گفت :نطقوم چوون شوتر زيون پوس

نیسووتش بووا هوویسكس تووا حشوور گفووت
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در دل آنكوووس کوووه دارد نوووور جوووان
(بلخي:1379،د،6ص)1098

در بعضي نسخهها بهجاي نورِ جان ،زندهجان آمده است(.تهانوي )۲33/۲0: 1416،اگر چه محققان
نسبت به انتساب اين ابیات به بهاء الدين ترديد کردهاند ،اما اينقدر معلوم ميدارد که از همان زمان
بيپايان ماندن آخرين قصه ،کنجكاوي اهل تحقیق را برميانگیخته است.
عبدالحسین زرينکوب بر اين نظر است که بسیاري از آنسه را راوي به زبان نیاورده است ،آنكس
که نورجان دارد ،بيواسطۀ بیان و از طريق رمز و اشارات از پیش خود درمييابد و سخن ناگفته را
با نورجان ادراك ميکند(.زرينکوب )18: 137۲،
اشرفعلي تهانوي معتقد است که سرانجام بعد از گذشت چندين قرن خداوند متعال مصداق "در
دل آنکس که دارد زنده جان" را مفتي الهيبخش کاندهلوي قرار داد و ايشان با سرودن اختتامي،
مثنوي را بهنحو شايستهاي همانطور که انتظار ميرفت ،به پايان رساند (.تهانوي)۲40/۲0: 1416،
در اختتام مفتي الهيبخش داستانهاي ناقص مثنوي ادامه يافته و کامل شده است .اين تكمله در
ايران ناشناخته است ،اما در هندوستان نزد علما مقبول و مشهور است و از آن بهعنوان تكملۀ مثنوي
معنوي ياد ميشود( .حسني)8۲: 141۲،
 -۱-۱بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
مثنوي معنوي با پايان دفتر ششم ختم نشد و ناتمام ماند .شايد در اين بيپاياني ،هدف و تعمدي
وجود داشت .بههمین دلیل کساني پس از مولوي به فكر سرودن اشعاري در اختتام مثنوي افتادند.
يكي از اين شخصیتها موالنا مفتي الهيبخش کاندهلوي است که در قرن 1۲و  13هجري قمري
در هندوستان ميزيسته است و نسب ايشان به خلیفۀ اول مسلمین ابوبكر صديق(رض) ميرسد.
مولوي الهيبخش بنا به گفتۀ خودش ،با روح مولوي جاللالدين ارتباط دروني پیدا ميکند و مولوي
از او ميخواهد که اختتام مثنوي را آغاز کند و به اين ترتیب کاندهلوي مبادرت به سرودن اين
مثنوي با نام اختتامِ مثنوي ميکند .سؤال تحقیق حاضر به اين ترتیب است که .1 :اين منظومه از نظر
روساخت چه مشابهتهايي با مثنوي موالنا جاللالدين دارد؟  .۲از لحاظ زيرساخت معنايي چه
اشتراکاتي در دو اثر وجود دارد؟
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 -۱-۲اهداف و ضرورت تحقیق
هدف از اين پژوهش بررسي شباهتهاي اختتام مثنوي از مفتي الهي بخش با مثنوي معنوي
مولوي جاللالدين بلخي و يافتن مشابهتهاي اين اثر با مثنوي معنوي و معرفي آن بهعنوان اثري
ناشناخته از سرزمین هند به عالقهمندان ،محققان و دانشجويان ايراني است .با توجه به اهمیت و
جايگاهي که مثنوي در ادبیات فارسي دارد و اقبالي که به اين شاهكار بزرگ موالنا در ايران شده
است ،ضرورت دارد اثر مفتي الهيبخش بهعنوان اختتامي بر مثنوي به جامعۀ ايران معرفي شود و
مثنويپژوهان با آن آشنا شوند
 -۱-۳روش تفصیلی تحقیق
روش کار تحلیل  -مقايسهاي است که با استفاده از ابزار کتابخانهاي و متن دو اثر انجام ميشود
و يافتههاي تحقیق از طريق مقايسه بررسي و تحلیل خواهد شد .ابتدا به معرفي صاحب اثر ،انگیزة
سرودن اثر و معرفي اجمالي خود اثر پرداخته ميشود ،سپس ساختار روايي اثر مورد بررسي قرار
ميگیرد و با ساختار روايي مثنوي مقايسه ميشود .همسنین اين اثر از نظر معنايي بررسي و با مثنوي
مقايسه ميشود و به مشابهت هايي که اين اثر از نظر معنا با مثنوي دارد ،اشاره ميشود .بعد از آن
نتیجهگیري و جمعبندي صورت ميگیرد
 -۱-4پیشینۀ تحقیق
کارهايي که در خصوص اختتام انجام گرفته بیشتر به زبان اردو است ،چنانكه محمد نذير عرشي
ابیات اختتام را به زبان اردو ترجمه کرده و در آخرين جلد از مفتاح العلوم که شرح مثنوي او به
زبان اردو است ،گنجانده است(.عرشي )۲005 ،اشرفعلي تهانوي نیز اختتام را در جلد آخر کلید
مثنوي معرفي و لغات آن را توضیح داده است(.تهانوي1416 ،ق) حاشیهاي به زبان فارسي نیز بر
متن اختتام از امداد اهلل مهاجر مكي (کاندهلوي )13۲1،به چشم ميخورد .پاياننامۀ کارشناسي ارشد
رشته زبان و ادبیات فارسي دانشگاه سیستان و بلوچستان از نصیراحمد به راهنمايي مريم خلیلي
جهانتیغ نیز که در بهمن سال  1396پايان يافته به معرفي و تحلیل ساختاري اختتام پرداخته است.
غیر از اين ،معرفي يا تحقیقي به زبان فارسي در مورد اين اثر انجام نگرفته است .فقط در کتاب
بوطیقاي روايت در مثنوي ،اثر حمید رضا توکلي(توکلي )638: 1391،به اين اثر اشارهاي شده است،
البته بهعلت عدم آشنايي نوشتهاند که اين اثر به زبان سندي سروده شده است
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 -۲معرفی صاحب اختتام
 -۲-۱نام ،تاریخ تولد و زادگاه
شیخ فاضل عالمه الهيبخش بن شیخ االسالم بن قطب الدين بن عبدالقادر حنفي صديقي
کاندهلوي يكي از علماي برجسته در معارف الهي و صاحب اختتام مثنوي در سال 116۲هجري
قمري در کاندهله از توابع دهلي چشم به جهان گشود(.حسني )8۲/ 7: 141۲ ،کاندهله قصبهاي
است در غرب ايالت يوپي هندوستان که از قديم بهعنوان مرکز علمي و ديني شهرت داشته
است(.کاندهلوي۲015،م)11 :
 -۲-۲نسب و خاندان
نسب مفتي الهيبخش به خلیفۀ اول ابوبكر صديق رضياهلل عنه ميرسد .تفصیل نسبنامه ايشان
به شرح زير است:
موال نا مفتي الهيبخشبن موال نا مح مد معرف شووویخاالسوووالمبن حكیم ق طبا لدينبن حكیم
عبدالقادربن موالنا محمدشوووريفبن موالنا محمداشووورفبن موالنا جمالمحمدبن موالنا نورمحمد
عرف بابن شاهبن موالنا قا ضي بهاءالدينبن موالنا شیخ محمدبن قا ضي کريمالدين مذکربن امام
تاجا لدين مذکربن امام حاجبن قاضوووي ضووویاءالدين محمدبن عمربن عوضبن ابوجعفرمحمدبن
عبداهللبن محمدبن عبداهلل عمويهبن سوووعدبن حسوووینبن قاسووومبن نضوووربن قاسووومبن عبداهللبن
عبدالرحمنبن قاسمبن محمدبن ابوبكر صديق رضي اهلل عنه(.همان)18 :
 -۲-۳هجرت خاندان مفتی الهیبخش به هندوستان
يكي از اجداد مفتي الهيبخش ابوجعفر محمدبن عبداهلل پدر شیخ شهابالدين سهروردي ا ست.
ابوجعفر محمد در بغداد واعظ و فقیه مشووهوري بود که بهعنوان قاضووي بغداد منصوووب شووده بود.
يوسف دمشقي ميگويد :من در جامع ق صر و نظامیۀ بغداد وعظ او را شنیدهام( .ذهبي14۲9،هوووو :
 )376/۲۲ابوجعفر محمد زماني که فرزندش شیخ شهابالدين شش ماهه بوده ،به قتل مير سد.
(.ه مان  )375/۲۲ :ب عد از ق تل ابوجعفر ،فرز ندش عوضبن ابوجعفر به ه ندوسووو تان م هاجرت
ميکند .يكي از فرزندان عوض ،به نام محمد ،در هندوسوووتان به مقام وااليي ميرسووود و در زمان
حكومت معزالدين بهرامشاه (637وووو 639هوووو.ق) بهعنوان مستوفي به عاليترين منصب حكومتي
دست مي يابد (.سراج)819/ 1 :1975 ،
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در دورههاي بعدي قاضي ضیاءالدين سنامي از فرزندان محمدبن عوض در هندوستان به شهرت
ميرسد .ايشان در دهلي اقامت ميگزيند و در فقه ،تفسیر ،حديث و وعظ ،امام و در اتباع سنت و
دعوت فخر اقران ميشود.
شوویخ عبدالحق دهلوي در اخبار االخیار در مورد ايشووان مينويسوود« :مقام شوویخ نظامالدين اولیاء
بود ،دائم شوویخ را از جهت سووماع احتسوواب ميکرد و شوویخ با وي جز به معذرت و انقیاد پیش
نیامدي و در تعظیم موالنا دقیقهاي نامرعي نگذاشتي(».دهلوي1۲3 :1997 ،و)1۲4
يكي از نوههاي قا ضي ضیاءالدين سنامي به نام قا ضي کريمالدين مذکر ،از طرف محمد شاهبن
فیروز شاه تغلق به من صب امامت و ق ضاوت منطقۀ کاندهله من صوب مي شود .بعد از اينكه قا ضي
کريم فوت ميکند ،در سال  79۲هوووو.ق محمدشاهبن فیروز تغلقشاه به کاندهله ميآيد و فرزند او
قا ضي محمد را بهجاي او من صوب ميکند و از آن تاريخ به بعد افراد اين خاندان ن سل اندر ن سل
در کاندهله مقیم مي شوند .مفتي الهيبخش کاندهلوي و الیاس کاندهلوي بنیانگذار نه ضت دعوت
و تبلیغ از نسل همین خانداناند(.کاندهلوي۲015 ،م )۲4:
 -۲-4آغاز تحصیل علم
مفتي الهيبخش کتابهاي مقدمات فارسي و عربي را نزد پدرش شیخ االسالم موالنا محمد
عرف ميخواند ،سپس براي ادامۀ تحصیل به دهلي ميرود و نزد شاه عبدالعزيز ،مشهور به
سراجالهند ،از محدثین و مفسرين بنام هند ،صاحب تفسیر عزيزيه در تفسیر و بستان المحدثین در
حديث ،علوم متداول را فرا ميگیرد و مدتي را در مالزمت ايشان ميگذراند( .حسني)81:141۲ ،
 -۲-5فارغالتحصیلی مفتیالهی بخش در نزد شاه عبدالعزیز
پس از اينکه کتابهاي متداول آنزمان را نزد شاه عبدالعزيز ميخواند ،شاه عبدالعزيز سند
فارغالتحصیلي ايشان را به دست خود نوشته ،به ايشان تقديم ميکند .در اين سند عالوهبر ذکر کتبي
که نزد ايشان خوانده است ،گواهي به صالحیت و شايستگي عالي ايشان در معقوالت و منقوالت،
و فهم باالي ايشان بهچشم ميخورد« :فعرف معاني المتون و دقائقها و اصطالحات الحديث واحوال
اسانیده ،حتي تیسر له ملكة التقاة المطالب من الشروح و الحواشي بحیث يعتمد علي فهمه ويقبل ما
صدر من رأيه .و صار بحمد اهلل فاضالً جیداً و عالماً بارعاً ،ذا تقوي و صالح وخشیۀ من اهلل و محبته
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واالستقامۀ في شريعته و اهالً الن يعتمد علي فتاويه وأجوبته مع فضائل آخر؛(کاندهلوي۲015 ،م
)37:
ترجمه :معاني کتابها و متون درسي را فهمید و به نكات دقیق علمي و اصظالحات حديث و
احوال اسانید آشنايي حاصل کرد تا آنجا که براي او میسر شد که تمام مطالب شروح و حواشي را
از آن خود سازد؛ بهنحوي که بر فهم و نظر او اعتماد ميشود و رأي و نظرش پذيرفته ميشود.
بحمداهلل عالم فاضل و ماهر گشته داراي تقوا و صالح و خشیت و محبت خدا و استقامت در دين
است و شايستگي دارد که به فتاوا و جوابهاي او اعتماد شود .همراه با فضايل ديگر.
 -۲-6طی مدارج سلوك و مراتب روحانی
مفتي الهيبخش عالوهبر اينکه کتابهاي درسي را نزد شاه عبدالعزيز ميخواند ،کتب مهم تصوف
را نیز حرفبهحرف در حضور ايشان قرائت ميکند و تربیت عملي و مراتب اصالح باطن را طي
مينمايد (.کاندهلوي)38 :۲015 ،
سرانجام ايشان در حلقۀ اصالح و تربیت شاه عبدالعزيز ،بعد از طي مراحل سلوك ،به اجازت و
خالفت ايشان نیز مشرف ميشود .بعد از اين به تدريس ميپردازد و از آنجاييکه نمونۀ کامل و
الگوي جامعي از طريقۀ تعلیم و تربیت شاه ولياللهي است ،طالب علم و طالبان راه حق گروه گروه
به حلقۀ درس و ارشاد ايشان ميپیوندند و هر کس حسب استعداد خود از ايشان بهره ميبرد.
همزمان با کثرت مراجعۀ طالب از جاهاي مختلف ،شهرت مفتي الهيبخش به گوشه و کنار و مراکز
علمي و روحاني هندوستان مي رسد .با اين همه ،ايشان خود را از استفادة معنوي از ديگر اصحاب
معرفت بينیاز نميداند و به فكر ميافتد که با سلسلۀ نقشبنديه هم ارتباطي داشته باشد و از کماالت
اين سلسله بهرهمند شود .بدينمنظور با کمالالدين برادر کوچكتر خود که در سلوك و عرفان از
شاه ابوالعدل خلیفه و جانشین خواجه محمد زبیر نقشبندي مجددي بهره معنوي برده و به مقام
اجازت و خالفت از ايشان سرفراز شده بود ،بیعت ميکند و بدينترتیب از کماالت سلسلۀ نقشبنديه
نیز برخوردار ميشود (.همان)39:
مفتي الهيبخش بعد از اينكه از هر دو سلسلۀ ولياللهي و نقشبنديه مجدديه فیضياب ميشود ،در
صدد برميآيد که از کماالت سید احمد نیز بهره ببرد .سید احمد در شبه قاره براي مسلمانان و آيندة
آنان نويد و درخششي به حساب ميآمد (.ندوي  )۲49 :143۲،حسب اتفاق در سال 1۲34هو.ق
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سید احمد عرفان به اطراف دهلي براي دعوت و تبلیغ مي رود ،در همین دوران در کاندهله در منزل
مفتي الهيبخش بهعنوان مهمان فرود ميآيد و رخت اقامت ميافكند .مفتي الهيبخش که از قبل به
کماالت باطني سید احمد آگاه بوده ،بدون تأمل و درنگ زياد در همین دوران با او بیعت ميکند و
از علوم و کماالت او نیز بهرهمند ميشود( .کاندهلوي)41: ۲015 ،
 -۲-7فیضیابی از روح موالنا جالل الدین و سرودن اختتام مثنوی
در اغلب کتبي که به زندگي و خصوصیات مفتيالهيبخش پرداختهاند ،اين مطلب آمده است که
ايشان مانند اويس قرني بدون واسطه از موالنا جاللالدين فیضياب شدهاند .در زندگينامه ايشان
که محمودعلي نگاشته و ضمیمۀ شرح مثنوي حاج امداداهلل مهاجر مكي کرده چنین آمده است« :از
روح پر فتوح موالنا جالل الدين رومي رحمه اهلل علیه نیز فیضها يافتند بلكه به خدمت کیمیا
خاصیت مولوي به مرتبه حضور دائمي ممتاز بودند .روزي حضرت ايشان به حضور فیض گنجور
موالنا رومي عرض نمود که وفاي وعده اختتام مثنوي کي خواهد فرمود .فرمودند که :محل ظهور
ايفاي آن وعده تويي و از تو اين کار سترگ انجامپذير خواهد شد .حضرت مفتي صاحب عذر عدم
قابلیت و فقد استعداد پیش نمود ،مقبول نگشت فرمان مؤکد و شديد درباره تعمیل اين حكم شديد
صادر شد .آخراألمر حضرت ايشان ناچار و مجبور گشته اختتام مثنوي معنوي آغاز نمود و در اثناي
تحرير اختتام از حضرت مولوي چنان مدد و فیض به ايشان ميرسید که صفحات در صفحات ملهم
ميشد و قلم برداشته تحرير ميفرمود و به اين فیض رسیدن و ملهم شدن در آخر اختتام اشاره
اجمالي نمودهاند( .سید)90: 1319،
 -۳معرفی اختتام مثنوی
اختتام مثنوي تكملهاي بر مثنوي معنوي موالنا جاللالدين بلخي است که مفتيالهيبخش کاندهلوي
آن را بر همان وزن مثنوي ،در بحر رمل محذوف در  1150بیت سروده است .اختتام مثنوي در واقع
دنبالۀ همان دو قصۀ واپسین مثنوي است که در مثنوي ناقص رها مي شوند و به سرانجامي نميرسند.
«آخرين قصۀ مثنوي يعني ماجراي قلعۀ ذات الصور يا دژ هوشربا (بیت  6/3583به بعد) به پايان
نميآيد .اين قصۀ بلند البته بیش از ده قصۀ درونهاي در دل دارد(».توکلي )637: 1391 ،آخرين اين
قصههاي فرعي مانند قصۀ مادر ناتمام رها ميشود .در حقیقت دو قصۀ واپسین مثنوي بهسر
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نميرسد (.فروزانفر )59: 138۲ ،آخرين قصۀ فرعي مثنوي با اين عنوان آمده است« :وصیت کردن
آنشخص که بعد از من او برد مال مرا از سه فرزند من که کاهلتر است(».بلخي:1378 ،د :3ص
)1۲59
موالنا به تكمیل هیچيك از اين دو داستان نميپردازد و خواننده را همسنان منتظر ميگذارد .فقط
مثلي را که شروع کرده بود به اين بیت ميرساند:
در دل موون ايوون سووخن زان میمنووه اسووت

زانكوووه از دل جانوووب دل روزنوووه اسوووت
(بلخي،1378ج6ب)4916

براساس نسخهاي از مثنوي معنوي ،که موالنا اشرفعلي تهانوي( )1943-1861از عارفان و علماي
بنام هندوستان آن را شرح کرده است ،بعد از بیت باال بیتي ديگر نیز وجود دارد و گويي موالنا روم
با اين بیت دفتر ششم مثنوي را بسته و بعد از آن لب فرو بسته است:
چووون فتوواد از روزنِ دل آفتوواب

خووتم شوود واهلل اعلووم بالصووواب
(تهانوي)۲3۲/۲0: 1416 ،

در نسخۀ حاج امداد اهلل نیز همین بیت آمده است(.بلخي:13۲1 ،ج6ص)394
بنابرين اگر اين نسخهها را مالك قرار دهیم ،بیت باال آخرين سروده مولويست که پس از آن دفتر
ششم را ناتمام گذاشته و سكوت اختیار کرده است.
شیخ بهاءالدين ولد وقتي ناتمام بودن مثنوي و سكوت موالنا را مشاهده ميکند ،از موالنا ميخواهد
که اگر قصد ترك مثنوي را دارد ،حداقل دو داستاني را که شروع کرده است ،بهاتمام برساند ،اما
موالنا در جواب چنین ميگويد:
هسووت بوواقي شوورح ايوون نظووم درون

بسوووته شووود ديگووور نميآيووود بووورون

بووواقي ايووون گفتوووه آيووود بيزبوووان

در دلِ آن کوووس کوووه دارد زنووودهجان
(بلخي:1379،د،6ص)1098

طبق گفتۀ مؤلف کتاب «مشايخ هند» ،مفتي الهيبخش کاندهلوي از روح پرنور موالنا جاللالدين
فیضياب ميشود و بنابر تعلق باطني و مناسبت روحاني با موالناي بلخ از عهدة کار سرودن اختتامي
بر مثنوي معنوي بهخوبي برميآيد(.بلند شهري:بيتا)31:
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عاشقالهي مينويسد« :يكبار مفتي الهيبخش در عالم مكاشفه از موالنا جاللالدين ميپرسد که
وعدة اختتام مثنوي معنوي چه موقع محقق ميشود؟ موالنا جواب ميدهد که اين کار بهدست تو
صورت خواهد گرفت و تويي که اين کار را انجام خواهي داد(».همان)31:
چنانکه مفتي الهيبخش خود در ديباچه ميسرايد:
روح موالنوووووووووا جاللالووووووووودين روم

مووهوور بوورج مووعوورفووت بووحوور عوولوووم

پرتووووي زد چوووون کوووه بووور طوووور دلوووم

گشووووت نووورانووي توون آب و گوولووم

هوووور زمووووانم آن مووووه چوووور بوووورين

ميزنود چشوووموك بوه بوام دل کوه هین

اختتووووووام مثنوووووووي آغوووووواز کوووووون

نووامووۀ سووووربسووووتووهام را بوواز کوون

آن حكايوووت گوووو کوووه ناگفتوووه بمانووود

نظم کن آن در کووه نوواسوووفتووه بمووانوود
(کاندهلوي)13۲1:۲،

کاندهلوي عدم صالحیت خويش را براي اين کار بهعرض موالنا روم ميرساند:
چووونووكووه حوود خووود نووديوودم توون زدم

بوور درش از عووذر سوووور را موون زدم
(همان)13۲1 :

اما موالنا جاللالدين اصرار ميکند:
زود در سووووولووك بوویووان درکووش ورا

دررسوووود فوویضووووان روحووانووي ز مووا

چووونووكووه قووول آن ايوواز پوواك ديوود

در نووگوواه ديوودة دل موويخوولوویوود

کوواشووووكوون اموور از گووهوور دشوووووارتوور

الجوورم بسووووتووم بووه اموور او کووموور
(همان)3 ،

کاندهلوي شروع به سرودن ميکند و ابیات خودبهخود به ذهنش خطور مي کند
مي تراود خود ب وه خود از لووب سووو خن

آنسووه خواهي اي ضووویوواءالوودين بكن

چون ز مامِ ع قل من در دسووووتِ تسووووت

هر کجا خواهي بكش جان ،مسووت تسووت

تووو خووور چووون در آبووي اوفووتوواد

آب دادِ آفوووتوووابوووي را بوووداد
(همان)۲:
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مفتي الهيبخش داستان سه پسر کاهل را از جايي شروع ميکند که موالنا جاللالدين رها کرده
بود و آنسه موالناي بلخي ميخواست بگويد ،بر زبان مفتي جاري ميگردد.
 -4تحلیل ساختار روایی اختتام و مقایسۀ آن با مثنوی معنوی
 -4-۱کلیت غریب اختتام
در يك نگاه کلي به متن اختتام کاندهلوي متوجه ميشويم که اختتام گرچه از چشماندازي قطعاً
يك اثر منظوم و شاعرانه است که جانب شاعرانۀ آن از وزن و قافیه گرفته تا صور خیال و عناصر
ديگر شعر ،بر ساخت روايي کتاب تأثیر گذاشته است ،اما کلیت غريب اختتام بیشتر از هر چیز در
شیوة خاص روايي متن نمايان ميشود .حضور پررنگ و خالق راوي و دگرگوني پیاپي زاويۀ ديدها،
آمیختن قصهها در يكديگر ،آمیزش غريب راوي با قصه و همزبان شدن با شخصیتها ،گريختن از
قصه و باز آمدن به قصه ،همه و همه از ويژگيهايي است که اختتام را با شیوة روايت مثنوي موالناي
بلخي نزديك و تا حدي سنجیدني کرده است.
شواهدي که در مباحث بعدي خواهد آمد ،نشان ميدهد که اختتام ،سرشار از شگردهاي متفاوت
روايت قصه و چهرهنمايي و پیوند يافتن راوي با قصه و مخاطب است؛ درست همان چیزي که در
مثنوي شاهد آن هستیم .از اين گذشته قصههاي اختتام موالنا کاندهلوي از اينجهت که شامل انواع
قصه در فرهنگ اسالمي ماست؛ از قصههاي قرآني گرفته تا انواع حكايتهايي که از نظر بنمايه،
گنجینهاي از بنمايههاي فرهنگ اسالمي هستند ،با مثنوي موالنا بلخي خیلي مشابهت دارد .سنجش
شیوة روايت اين قصهها در فهم خالقیت موالنا کاندهلوي کارساز و مؤثر است.
 -4-۲وضع غریب قصهها در مثنوی و اختتام
مثنوي پس از يك مقدمۀ کوتاه ،بالفاصله وارد داستان ميشود و داستاني در دل داستان ديگر
ميجوشد و تا آخر مثنوي داستانها و تمثیلها بيدرنگ از پي يكديگر ميآيند و چهبسا روايت
داستاني متوقف ميشود و پس از ابیاتي بسیار طوالني باز بهسوي آن بازگشت صورت ميگیرد و
در سراپاي متن رها کردن داستان و بازگشتن به آن مدام تكرار ميشود .خواننده میان سخن موالنا
و داستان تمايز و مرزي احساس نميکند« .بايد گفت او حتي از آنجا که ميگويد« :بشنو از ني چون
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حكايت ميکند »...قصۀ مثنوي را آغاز ميکند .بانگ ناي در واقع آواز راوي است که تا انتهاي مثنوي
دمي خاموش نميشود( ».توکلي)59:1391 ،
اختتام نیز چنین وضعیتي دارد؛ داستاني در دل داستان ديگر ميجوشد و ساخت داستان و حكايت
در آن بهگونهاي است که روايت داستاني متوقف ميشود و راوي خود وارد بحث شده ،نتیجه و
پیام داستان را به گوش خواننده ميرساند و اين رها کردن قصه و بازگشتن به آن مدام تكرار ميشود.
بهعنوان مثال ايشان از همان آغاز اختتام خود با يك ديباچۀ کوتاه وارد ادامۀ داستاني ميشود که در
آخر مثنوي معنوي شروع شده بود:
گفووووت قاضووووي :کوووواهليِ خووووود ،شووووما

سربهسووور گويیووود تفصووویالً بوووه موووا
(کاندهلوي)4: 13۲1 ،

اين داستان در مثنوي شروع شده و ناقص رها شده است ،در آغاز اين داستان مردي هنگام مرگش
وصیت ميکند که مالش از میان سه فرزندش به کسي داده شود که کاهلتر است .ادامۀ اين داستان
در اختتام با اين بیت که در باال ذکر شد از سر گرفته ميشود ،اما هنوز بیش از دو بیت از اين داستان
در اختتام گفته نشده که راوي عنان سخن را خود بهدست ميگیرد و در لباس يك عارف و حكیم
ظاهر شده ،عیناً مانند موالنا جاللالدين زبان به بیان کلمات حكمت و معرفت ميگشايد:
در سووووخن پنهانسووووت حووووال مردمووووان

مووورد در زيووور سوووخن باشووود نهوووان

حقووووۀ سربسووووته جووووان آدمووووي اسووووت

بووواز مفتووواحش زبوووان آدموووي اسوووت

آدمووووي را از سووووخن بايوووود شووووناخت

غیوور کشووتي برسوور دريووا کووه تاخووت

بعد از اين سه بیت ،باز به قصه برميگردد و از اولین پسر کاهل چنین نقل قول ميکند:
اولیوووووون گفتوووا بووودان حووود کاهلوووووم

کاوسووووووتاد و تنووووووبالن را تنووووووبلم

هوووین توووو بشووونو حوووال موووا را اي سوووني

بووود شوووب بووواران و فقووود روشوووني
(همان)4:

کاندهلوي پس از اينكه سخنان پسر اول را در 17بیت نقل ميکند ،در ابیات بعدي باز خود رشتۀ
سخن را به دست ميگیرد و در ده بیت ،نكاتي تعلیمي و عرفاني را بهمیان ميآورد که بسیار شنیدني
است .آنجا که کاهل را به کاهل در امور دنیا و کاهل در امور آخرت تقسیم ميکند و زاهدان و
پارسايان را کاهل در امور دنیوي و کافران را کاهل در امور اخروي ميداند:
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زاهوووووودان در کووووووار دنیووووووا کاهلنوووووود

در اداي کوووووار عقبوووووي کاملنووووود...

کووووار مووووردان کوووواهلي در کووووار توووون

چووابكي جسووتن بووه طاعووت در محوون

کووووار عقبووووي ميکنوووود دنیووووات خوووووب

رو ز راه ديووووون درِ دنیوووووا بكووووووب

گفووووت پیغمبوووور کووووه هوووورکس منقطووووع

سوووي حووق شوود گشووت کووارش مجتمووع

سووووي دنیوووا هووور کوووه را شووود انقطووواع

گشوووت تفويضوووش بوووه دنیوووا بينوووزاع
(همان)5:

در ادامه به نقل داستان کوتاه ديگري ميپردازد که در واقع تمثیل و تأيیدي است بر سخنان و
پیام قبلي او و اينكه بهدنبال رضايت خدا رفتن ،موجب ميشود که کارهاي دنیا سروسامان يابد و
در واقع فرمايش پیامبر اکرم (ص) را به اثبات ميرساند:
بوووود مووورد صوووالحي بوووا زهووود و ورع

داشت وجوه قووت خوود از حورز و زرع

بوووود يوووك اشوووتر مووور او را بوووس حووورون

بارهووووا بگريختووووي کووووردي زبووووون
(همان)5:

اين داستان در  3۲بیت به پايان ميرسد و پس از آن ناگهان راوي حضور پیدا ميکند و با ذکر
نكاتي تعلیمي ،و اقتباسي از کلمات حديث رسول اکرم ،توجه خواننده را به خود جلب ميکند:
هووور کوووه کوووار ديووون کنووود دنیووواي دون

بوور سوورش ريووزد زبووون و سوورنگون

ور بووووه دنیووووا سوووور فوووورو آرد ز شووووك

اليبووووووالِي اهلل فووووووي واد هلووووووكْ

زيووون سوووبب فرموووود احمووود مجتبوووي

ْسووووها
کووووه أتتْووووك راغموووواً مِوووونْ نف ِ
(همان)7:

باز کاندهلوي پس از بیان اين مطلب که هر کس دنبال کار دين باشد ،دنیا بهدنبال او ميآيد،
بهسوي داستاني ديگر که گويي همان لحظه در ذهنش تداعي ميشود و در واقع از دل آن داستان
قبلي ميزايد ،روي ميآورد و خواننده را به شنیدن آن فرا ميخواند:
در بیووووان ايوووون شوووونو يووووك داسووووتان

کوووین چنوووین باشووود طريوووق راسوووتان

بوووووود درويشوووووي بسوووووي صووووواحبدلي

در ره حووق چسووت و چابووك کوواملي
(همان)8:
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هنوز از اين داستان چهار بیت بیشتر گفته نشده که باز ميبینیم راوي گريزي ميزند و در مقام
داناي کل ضمن آوردن ابیاتي نسبت ًا طوالني به راهنمايي و ارشاد خواننده ميپردازد و چنین ميگويد:
هووور کوووه بووورد زيووون جهوووان آنسوووو رود

فصووول اينجوووا وصووول عقبوووي ميشوووود
(همان8:و)9

اين گريز از داستان تا  ۲۲بیت ادامه مي يابد و چون راوي دغدغۀ ادامۀ داستان را نیز دارد و
احساس ميکند که سخن طوالني شده است ،باز به داستان باز ميگردد و چنین ميگويد:
ايووون سوووخن بسووویار طوالنيسوووت هوووان

حوووال آن درويوووش را بشووونو ز جوووان
(همان)10:

 -5تحلیل ساختار معنایی اختتام و مقایسۀ آن با مثنوی
مطالبي که موالنا جاللالدين بلخي در منظومه مثنوي خود گفته به دريايي ميماند که به قعر آن
نميتوان رسید ،ديگران فقط ميتوانند گوشههايي از اين درياي معنوي را بهنمايش بگذارند .صاحب
اختتام مثنوي آنسنانکه خود گفته از کساني است که توانسته جرعهاي از اين درياي معارف برگیرد
و با فیوضاتي که از انفاس جاللي حاصل کرده ،گوشههايي از معاني بلند درياي عرفان موالنا را به
تصوير کشد؛ چنانکه گويد:
ريخووووت در کووووامم جاللووووي جرعووووهاي

موويزنم بوور لوووح وحوودت قرعووهاي

رشووووحۀ بحوووور جاللووووش بوووور دلووووم

آمووود و بربووووود ازيوووون آب و گلووووم

بيخوووووودم زان بووووواده و اکنوووووون مووووورا

نیست فورق از جوان و تون وزسور زپوا

شورشووووي بحوووور حسووووامي آمدسووووت

زين صدف ايون در کوه نوامي آمدسوت

فووویض موالنوووا جوووالل و هوووم حسوووام

نخووول جوووان را داد سووویرابي تموووام
(کاندهلوي)71 :13۲1،

در جايي ديگر ميگويد:
شوووومس حقوووواني جاللالوووودين همووووام

چونكووه خووود فرمووود وقووت اختتووام

بوووواقي ايوووون گفتووووه آيوووود بيزبووووان

در دل آن کووس کووه دارد زنووده جووان

خواسووووووتم از روح پوووووواك او موووووودد

خووود وفوواي عهوود هووم زان معتموود

رشوووحهاي زان بحووور بووور جوووانم بريخوووت

رشوووتۀ موووا و مووونِ موووا را گسووویخت
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درهووواي نغوووز را در ِسووولك سوووفت

بووووا زبووووان بيزبوووواني خووووود بگفووووت

(همان)68:
بنابرين معاني و مطالبي که در اختتام آمده ،مشابه با معاني عرفاني و اخالقي مثنوي است؛ از
آنجمله ميتوان به اين معاني اشاره کرد :وحدت وجود ،فنا ،بقا ،وصل و هجر ،جهد و تالش ،فقر
و نیاز  ،هوش و بيهوشي ،دنیا و عقبي ،نقص و کمال ،نفس ،روح ،عشق ظاهري ،عشق به صورت
و عشق به معني و غیره و بهطور کلي مطالب و موضوعات اختتام در راستاي همانچیزي است که
در مثنوي آمده است و موالناي بلخ در پي گفتن آن بوده است و بین گفتههاي کاندهلوي و مثنوي
هماهنگي کامل وجود دارد .در اينجا ابیاتي بهطور نمونه در دو موضوع از موضوعاتي که در مثنوي
معنوي آمده و اختتام مفصالً به آنها يرداخته ذکر ميشود .يكي وحدت وجود و ديگري شكايت ني
يا نينامه.
 -5-۱وحدت وجود
«وحدت وجود» تعبیري است که قبل از اسالم نیز بین بعضي فرق و ملل مطرح بوده و اصل آن
به فالسفۀ يونان و هند بر ميگردد« .مسئله وحدت وجود و وحدت موجود در فلسفۀ يونان و هند
سابقۀ طوالني دارد و مخصوصاً اعتقاد به هر دو اصل و نیز مسألۀ حلول و اتحاد ،جزو مباني و ارکان
اساسي عمدة فلسفي و مذهبي هندوان است( .همايي )۲13 : 1376،اين تعبیر بعدها در میان عرفاي
اسالمي نیز رايج شده است و افراط وتفريطهايي در خصوص آن صورت گرفته و بحث و جدلهايي
را برانگیخته است .در مثنوي معنوي هم که از کتب مهم عرفاني است ،اين تعبیر بهکار رفته و موالنا
جاللالدين در جايي کتاب خود را دکان «وحدت» مينامد:
غیر واحد هر چوه بینوي آن بوت اسوت

مثنوووووي مووووا دکووووان وحوووودت اسووووت

( بلخي)15۲8/6: 1378،
در ابیات ديگري از مثنوي نیز موضوع وحدت وجود مطرح شده است .از ابیاتي که از آنها موضوع
وحدت وجود مفهوم مي گردد ،يكي اين بیت است:
جمله معشووق اسوت و عاشوق پوردهاي

زنوووده معشووووق اسوووت و عاشوووق موووردهاي
(همان)30/1:
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«جمله معشوق است» مترادف است با «همه اوست» که تعبیر مشهوري براي بیان مسئلۀ وحدت
وجود است.
گرچه تعبیر موالنا در بیت «جمله معشوق است» مترادف است با «همه اوست» ،اما «در واقع اين
جمله همانند جمالت ديگر بر اساس محاورات روزمره مطرح شده است و مقصود اين است که
وجود موجودات در برابر وجود خداوند اعتباري ندارد و فقط وجود و هستي خداوند است که قائم
به ذات است و اعتبار دارد؛»(تهانوي )11: 1416 ،و هرگز مقصود موالنا به آن معنا که هندوان و نیز
پیروان افراطي وحدت الوجود به آن معتقدند و مراد از آن را معناي حلول و اتحادي حلولي ميدانند،
و يا مخلوق را عین خدا ميدانند ،نیست ،بلكه به معناي «پیوستن به حق و نیست شدن در هستي
مطلق و اتحاد نوري است نه حلول و اتحاد حلولي» (همايي)۲۲7 :1376 ،
چنانكه موالنا جاللالدين ميگويد:
اين انا هو بود در سر اي فضول

ز اتووووووحاد نور نه از راه حلول
(بلخي)۲038/5: 1378،

موالنا تهانوي در توضیح «وحدت الوجود» و تفاوت آن با «وحدت الشهود» ميگويد :اين امر
[وحدت الوجود] را در مرتبۀ اثبات علمي ،توحید ميگويند و تنها رسیدن به اين امر کمالي محسوب
نمي شود ،اما اگر اين امر ،حال سالك قرار گیرد ،آنگاه مطلوب و مقصود است و اين مرتبه را فنا
ميگويند و آنسه در اين حالت ر ميدهد است« ،وحدت الشهود» است؛ يعني يكي ديدن .پس بین
وحدت الوجود و وحدت الشهود اختالف در حد لفظ است ،اما چون عامۀ مردم در فهمیدن معناي
وحدت الوجود دچار اشتباه مي شوند ،بعضي از محققان عنوان آن را به وحدت الشهود تغییر دادند
که به نسبت عنوان قبلي معناي ظاهرتري دارد .چه وحدت الوجود داللتش بر معنا بهطور مجاز است
و وحدت الشهود بهطور حقیقت .و اين آيه را ميتوان بهعنوان دلیلي براي آن ذکر کرد :کلُّ شيْء
هالِكٌ إِلَّا وجْهه (قصص)88:ترجمه :جز ذات او همه چیز نابودشونده است(.تهانوي)11: 1416 ،
در اختتام مثنوي هم به مسأله وحدت وجود توجه شده و کلماتي از قبیل وحدت ،فنا و بقا ،مفقود
شدن غیر خدا ،و تعابیري از اين قبیل بهکار رفته است .چنانکه در جايي ميگويد:
ريخووت در کوووامم جاللووي جرعوووهاي

مووويزنم بووور لووووح وحووودت قرعوووهاي
(کاندهلوي13۲1 ،هو)71 :
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کاندهلوي در ابیاتي براي توضیح وحدت وجود شمعي را مثال زده که در مقابل چندين آينه قرار
داده شود .در آن لحظه در هر آينه شمعي نمايان ميشود و ما کثرت شمعها را ميبینیم ،اما در عین
کثرت ،وحدت است و نور شمع يكي است که اگر آن نور نباشد ،کثرت شمع نخواهیم داشت،
بنابراين وجود شمع هاي ديگر در مقابل شمع اصلي ،وجودي اعتباري است و وجود مستقلي
نميتوان براي آنها قايل شد:
در صووووور گوووور کثرتووووي بینووووي عیووووان

معنووووي جملووووه يكیسووووت اي نكتووووه دان

شووووومع در آيینهخانوووووه گووووور نهوووووي

پوووویش هوووور آيینووووهاش راهووووي دهووووي

در حقیقوووت يوووك بوووود ايووون هوشووویار

پوووویش چشووووم تووووو نماينوووود صوووودهزار

ذات شوووومع آن يووووك بووووود از کثرتووووي

موووور تووووو را ز آيینووووه باشوووود حیرتووووي

بيتكثوور شوومع يووك چووون شوود هووزار

وحوووودت هسووووتي مطلووووق هوووووش دار

گوووور بپرسووووي آيینووووه شوووود از کجووووا

شوومع هسووت آن خووود قووديم و بووا ضوویا

آينووووه دان جملووووه اسووووماء و صووووفات

اقتضوووووا کردنووووود فصووووول کاينوووووات
(همان)38:

در جايي ديگر جهان را به يك شعلهاي مانند ميکند که چون بهسرعت چرخانده شود ،چشم بیننده
آن را مانند دايره ميبیند ،اما در واقع دايره نیست ،و يك نقطه است که سرعت چرخش نور آن
سبب شده که ما آن را به شكل دايره ببینیم ،چنانکه ميگويد:
همسوووووو آن جوالوووووه شوووووعله دايوووووره

در نظووووور آيووووود بهسووووورعت سوووووايره

نیسوووت در واقوووع بوووهجز نقطوووه مگووور

ايوون فسوواد از حووس تووو شوود اي پسوور
(همان)56:

بعد از چند بیت ديگر ميگويد که خداوند با نور خود هر لحظه به مخلوقات وجود ميبخشد:
موجووود و مفنووي همووان يووك ذات دوسووت

اختفوووا بوووا خوووود ظهوووور نوووور اوسوووت
(همان)56:

بنابراين وحدت وجود و اتحاد کاينات ،اتحادي نوري است نه اتحادي حلولي .اما اين نور بر
کساني ميتابد و متجلي ميشود که در راه سلوك گام بردارند و از خود فنا شده و در ذات حق بقا
يابند:
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پردة پ ندار توسوووت اين نقش غیر

نی ست جز آن يك صنم در جمله دير

فاني از حق شووو بشووو باقي به حق

سووور دهوود از بووا طنووت رب ا ل ف لق

مثنوي در شش مجلد يوك نواسوت

حاصل آن غوطه در بحوووووور فناست
(همان)73:

 -5-۲نینامه در اختتام
مثنوي معنوي در واقع سراپا تفسیري است از نالۀ ني و تمثیلي است از درد و اشتیاق کسي که از
اصل خويش دور مانده و روزگار وصل خويش را باز ميجويد« .تمام شش دفتر تفسیرگونهاي بر
ابیات هجدهگانۀ آغاز مثنوي است که از قديم «نينامه» نام دارد...گويي تمام آنسه موالنا به دنبال ني
نامه ميآورد ،تكمله و تفسیر نينامه است»(زرينکوب)18: 137۲ ،
حال اگر قرار است مثنوي پاياني داشته باشد و اختتامي بر آن سروده شود ،بهنظر ميرسد در پايان
نیز بايد بار ديگر ني به صدا درآيد و با آواز عاشقانه و دردمندانهاي که از زبان خود او شنیده مي
شود ،قصۀ هجران را يادآور گردد و خالصۀ گفتههايش را تكرار کند و سپس آهنگ بازگشت و
رجوع اليالبدايات را بنوازد و پايان جدايي و رسیدن به روزگار وصل خويش را مژده دهد .و اين
همان چیزي است که اختتام مثنوي مفتيالهيبخش به آن پرداخته و براي اين منظور دو نينامه
ترتیب داده است:
 -5-۲-۱نینامۀ اول
در اين نينامه به جمعبندي سخنان گذشتۀ ني که در شش دفتر مثنوي آمده پرداخته و از جزئیات
قصۀ هجران ني /انسان کامل و مراحل مختلفي که تا روزگار وصل خويش طي ميکند ،سخن رانده
و در ابیاتي مراحل و ادوار مختلف وجود انسان کامل را مرور کرده است که با اين ابیات آغاز مي
شود:
بشوونو از نووي چووون حكايووت ميکنوود

قصوووووۀ هجوووووران روايوووووت ميکنووووود

کووز وجووود مطلقووم چووون کندهانووود

مووون بوووه گريوووه مردموووان در خندهانووود

حووووال زار موووون نميدانوووود کسووووي

هسوووتم انووودر آتوووش غوووم چوووون خسوووي

چونكووه از قوووس احوود منووزل شوودم

خوووود بوووه نجوووم واحوووديت حووول شووودم

منووووزل الهوووووت را کووووردم عبووووور

کوووردم از جبوووروت اسوووما هوووم مووورور
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رفتوووه رفتوووه عوووالم ملكووووت شووود

عوووووالم روحوووووانيي منعووووووت شووووود

بعووووده در عووووالم ملووووك و شووووهود

گشوووت ظووواهر جملوووه اطووووار وجوووود

منتهوووايش عوووالم ناسووووت گشوووت

زيوووون تنزلهووووا دلووووم مبهوووووت گشووووت
(همان)50:

در ابیات باال ني(انسان کامل) از جدا شدنش از کمان احديت (خداوند) بهعنوان اصل و منبع
وجود او ،و حضور پیدا کردن در عالم الهوت(غیب /امر) و مرور از عوالم باال تا رسیدن به جهان
ماده و حس ،سخن ميگويد و پس از آنكه به زمین و عالم ماده قدم ميگذارد ،اشتیاق به بازگشت
و عروج به قوس احديت که همان اصل و منبع وجود اوست ،او را مضطرب و بيقرار ميکند.
بنابراين در ابیات بعدي از اين اشتیاق و شوق عروج سخن به میان آورده است:
کووي بووود يووا رب کووه معراجووي شووود

روح سوووووووي قوووووووس احووووووديت رود

هووور تنوووزل را عروجوووي الزم اسوووت

قطوووره سووووي بحووور اخضووور عوووازم سوووت
(همان)50:

اما انسان سه نوع عروج دارد؛ عروج اول عروجي است که با موت پیش ميآيد و اين عروج،
عروج عامه است که هر کس ميتواند آن را داشته باشد:
لیك اقسام عوروج اي جوان سوه اسوت

بوور کووس از فوویض خوودا ايوون در نبسووت

شوود عووروج عامووه موورگ جسووم خوواك

بوووس تعووورج هسوووت در مووووت و هوووالك
(همان)50:

توضیح عروج اول تا  18بیت ادامه مييايد و سپس از عروج دوم سخن بهمیان ميآورد:
وان عوووروج دوموووي شووود ز اختیوووار

اولیووووووووا و انبیووووووووا را ز اعتبووووووووار

از ره علوووم و عمووول عوووارج شووودند

پوووس بمووووت معنووووي خوووارج شووودند

پوویش مووردن موورده گوورد و شووو فنووا

توووا عروجوووي حاصووول آيووود مووور تووورا

از منازلهوووا کوووه سوووالك آمدسوووت

جهوود کوورده هووم بوودانسووو پووا زدسووت

تووا کووه وجووه حووق بوورو ظوواهر شووود

در تجلووووووي واحوووووودي احوووووودي رود

خووود فنووا گووردد بقووا حاصوول کنوود

قطوووره را توووا بحووور کووول واصووول کنووود
(همان)5۲-51:
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سووووومین معووووراج جووووذب ايووووزدي

کووو کشوود در لمحووه سوووي بیخووودي

چووون رسووول مجتبووي در يووك نفووس

وا رهیوووود از قیوووود ايوووون نووووازك قفووووس

دفعوووۀً توووا قووواب قوسوووین او پريووود

راه صووود سووواله بوووه يوووك جنوووبش بريووود

در دم از ظوووواهر سوووووي بوووواطن رود

وان کثافوووووت خوووووود لطافتهوووووا شوووووود

ظلموووت خووواکي ز جسوووم توووو رود

نووووور يزدانووووي بووووه هفووووت اعضووووا دود

عروج نوع سوم ،عروجي است که از طريق اجتبا و جذب ايزدي صورت ميگیرد:
(همان)5۲:
 -5-۲-۲نینامۀ دوم
در اين نينامه ،به آخرين مرحلۀ ني(انسانِازياربريده) که همانا رجوع به بدايت و اصل خويش و
فرارسیدن «روزگار وصل» است ،اشاره شده است .ني در اينجا براي همیشه وجودش را از دست
ميدهد؛ نالهاش خاموش ميشود و ميسوزد و به خاکستر تبديل ميشود و اينگونه پاياني براي
نياي که در مثنوي به صدا در آمده بود ،رقم ميخورد و اينچنین مثنوي با اين نينامه و آخرين
صداي ني به پايان ميرسد:
بشووو نو از ني چون حكووايووت مي کنوود

م ن ت هي قصوووود بوودايووت مي کنوود

بوواز شووووه اکنون سووووي سووولطووان پريوود

پووردههوواي عوواريووت را بووردريوود

هسووووت چووون کوولٌ الوویوونووا راجووعووون

مي شووووم مراصووول خود را سووورنگون

شوووود نووي موون خووالووي ازصوووووت انووا

خالي ازخود گشووووت و در ناي ف نا

شووود تهي از خود ني من گشوووت نیسوووت

جز نف خت ف یه در وي هیچ نیسووووت

سووووختم اين ني و خوواکسوووتر شوووودم

در نیسووو تان رفتم و مضووومر شوووودم

احووموودا چووون دورة موویووم از تووو رفووت

ما ند ا حد ديگر مشوووو تو گرم و ت فت

دورة موویووم آن تووعوویوونهوواي تسوووووت

الکن اين را تا شوووود إالت چسووووت

وقووت آن آموود کووزيوون فووخ بوورپوورم

رخووت سوووووي ملووك ال هو تي برم

هوووم کوووزان جوووا آمووودم آنوووجوووا روم

بووا جوومووال يووار بوويپوورده شوووووم

چووون تووجوولووي کوورد بوور طووور وجووود

گشووووت کاه کوه جسووو ماني چودود

خر موسوووي صووووا عقووا خووا موش شوووود

رفووت عقوول جزوي و بیهوش شوووود
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اهلل اهلل غووویوووراهلل نووویسوووووت کوووس

اهلل اهلل گشووووت مووا را هووموونووفووس

اهلل اهللِ مووون و کوووو ايووون خوووطووواب

خ تم کن و اهلل ا ع لم بووالصووووواب
(همان)67:

 -6نتیجه
در اختتام با متني سروکار داريم که مثل مثنوي سرشار از قصههاست .کاندهلوي در روايت قصهها
روش مثنوي را در پیش گرفته؛ قصهها را در هم آمیخته است ،قصهاي در قصهاي ديگر آورده و در
میانۀ قصهها از تمثیل بهره گرفته است.
قصهها و تمثیلها به همان شیوة مثنوي بيدرنگ از پي يكديگر ميآيند .و چهبسا روايت داستاني
متوقف ميشود و پس از ابیاتي بسیار طوالني باز بهسوي آن بازگشت صورت ميگیرد و در سراپاي
متن رها کردن داستان و بازگشتن به آن مدام تكرار ميشود .راوي در اثناي روايت ،خود وارد بحث
شده و کلمات پند و اندرز بیان ميکند؛ گاهي بهشیوة متكلم سخن ميگويد و گاهي خطاب ميکند.
خطابها متنوع است؛ گاه خطاب به يك مخاطب خاص است؛ يعني حسامالدين ،گاهي راوي به
مخاطب نوعي و عام يعني خوانندگان رو ميکند؛ گاه به شیوهاي قرآني مؤمنان يا انسانها را مورد
خطاب قرار ميدهد و گاه با خداوند سخن ميگويد و گاهي به شخصیت قصه اشاره ميکند.
البته ساختار قصه در قصه در مثنوي با توجه به حجم زياد مثنوي پیسدهتر و گستردهتر مينمايد.
اشارات داستاني ،تمثیلهاي کوتاه و لحظههاي قصهوار او در کنار قصههاي رنگبهرنگ مثنوي ،از
مثنوي شبكهاي بزرگ از قصههاي پيدرپي و تو در تو را فراهم آورده است ،بنابرين ساختار داستان
در داستان در مثنوي در هیأتي پیسیدهتر و سترگتر پديدار شده است.
همانگونه که کاندهلوي در شیوة روايت و داستانپردازي موفق بوده و خود را به روش موالنا
نزديك کرده است ،در بیان معاني مثنوي نیز توفیقاتي يافته است و موفق شده معاني بسیار بلند
عرفاني را در قصهها و گريزهاي اختتام جاي دهد.
البته بايد گفت :ولوله عشق و مستي و جوششي که در کالم موالناي روم ديده ميشود ،تنها ويژگي
اوست و بعید است در کالم ديگران يافت شود .با اين همه ميتوان گفت که کالم مفتي الهيبخش
نیز در عشق و سوز و وصل شدن و فنا شدن رنگ و بو و نواي خاصي از موالنا را تداعي ميکند.
اختتام پاياني زيبا دارد و دو داستان ناقص مثنوي را بهنحوي پايان داده که با مزاج موالنا جاللالدين
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کامالً همخواني دارد و موالناشناسان انتظار آن را داشته و از قبل نحوة پايان داستانها را تا حدي
بههمین نحو حدس زدهاند .در يك نگاه احساس ميشود که از نظر معنا هر دو کالم از يك منبع
برآمدهاند و صاحب هر دو اثر يكي است.
با اينحال کاندهلوي درعین اينكه در شیوه روايت متن و القاي معاني بلند تعلیمي و عرفاني،
خودش را به موالنا نزديك کرده ،اما زبان و سبك بیانش آن فخامت و جزالت زبان موالنا را ندارد
و زبانش با زبان فاخر موالنا سنحیدني نیست .وقتي دو کالم را در کنار هم قرار ميدهیم ،يك نكته
آشكار ميشود و آن اينكه کاندهلوي در حالت صحو با نهايت حزم و احتیاط سخن رانده و سعي
کرده از روش و قالبي که موالنا به دست داده ،خارج نشود و بهطور تقلیدي عمل کند ،اما موالنا
جاللالدين از اين قیود بهکلي آزاد و در سخنگستري بي محابا بوده است .جان سخن اينكه موالناي
دوم بیشتر به فكر اين است که چگونه مطلبي را که باقي مانده ،به تكمیل برساند و مطلب را به فهم
خوانندگان نزديك کند ،بنابرين شیوة بیان او آسان است و ديرياب نیست.
 -7منابع
 .1استعالمي ،محمد ،تصحیح و تحلیل و توضیح مثنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی،
چاپ چهارم ،تهران :انتشارات زوار.137۲ .
 .۲بلخي ،موالنا جاللالدين محمد ،مثنوی معنوی (براساس نسخۀ تصحیح شدة
نیكلسون) ،بهکوشش دکترکاظم دزفولیان ،تهران :انتشارات طاليه.1378 ،
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