مثنویِ بی دیباچه با دو دیباچه
»بـشنو از نی چون حـکایت می کـند« و ابـیاتی که پس از آن آمده مـشهورترین آغازیه ئی ست
که تا کنون بر کتاب های فارسی نوشته شده است .از آن جایی که در این انتخاب شخصِ خالق
فاعلیت داشته این مورد بر »اال یا ایهاالــساقی  «...دردیوانِ حافظ ترجــیح دارد  ،غــیر از این؛
»یک مجـموعه ی غزلـیات )مـثلِ دیوانِ حافظ( لـزوما ابـتدا و انتـهایی ندارد که نـیازی به مـقدمه
داشته باشد اما مثنوی ها این چنین نیستند« ،در نتیجه در سنتِ ادبِ فارسی مثنوی های بزرگ
با قسمت های مختلفی از شرحِ عللِ پرداخنت به داستان و ستایشِ این و آن و ابرازِ نـظر در توحـید
و مبانیِ اعتقادی و چه و چه آغاز می شوند .بادقت در کـارهایِ مـهمِ پـیش از مـولوی دو دسته ی
متــــفاوت را می توان دید ؛ نخــــست مثنوی های »روایت مــــحور« همــــچون شاهنامه ،
گرشاسب نامه  ،ویس و رامین ،چهار مثـنوی از خمـسه ی نـظامی  ،منطق الطـیرِ و خـسرونامه ای
که به عـــطار نـــسبت داده اند .دسته ی دوم آثارِ »معرفت مـــحور« مـــثلِ حدیقه ی سنایی،
الهی نامه ،اسرار نامه و عمده ی آثارِ عطار و مخزن االسرارِ نظامی و اگر بوستان را هم »پـیش از
مثنویِ معنوی حساب کنیم« جزوِ همین دسته است.
آنـچه در تـفاوتِ رویـکردِ این دو دسته آثار به مـقوله ی دیـباچه دیده می شود بی معـنی شدنِ امرِ
دیـباچه سرایی در دسته ی دوم است .از آجنا که در یک اثرِ روایت مـحور شاعر در مـوضعِ راوی
ایستاده است  ،بی طــرفی در گزارش و اصولِ داستان نویــسی حــکم می کــند که حــضورِ منِ
نویـسنده هـرچه کمرنگ تر بـاشد .احترام به شعورِ خوانـنده ،روایتـگر را فروتـنانه و فداکارانه از
صحنه ی حوادث مـحو و ناپـدید می کـند ،در نتیجه پس از پـایانِ کار فـرصتی می جـوید تا خود
را به ما بنمایــاند و از حامــیان و دوستانش تــشکر کــند و از کــوشش هایی که پــیش از او شده
قدرشنــاسی منــاید .گویــنده از تهمت هایی که به او زده اند با بــیانِ مـبانیِ عقـیدتیِ خود تبرّی
می جــوید و اثرش را به هر کس که بخــواهد تــقدیم می کــند .در شاهنامه از دقیــقی وامــیرکِ
منصور و سلطان محمود می خوانیم  ،در گرشـاسب نامه از فـردوسی و شاه بـودلف و در کـارهای
نـــظامی از فـــردوسی و قزل ارسالن و طـــغرل و نـــصیحت به فـــرزند و سپردنِ او به شروانـــشاه
صحبت های زیادی می شنویم .در ویس و رامـین از داستانِ گویـنده ی کـتاب می خوانیم و در
منطق الطیر هم -با وجودِ بی عالقـگیِ کـاملِ عـطار از دیـباچه نـگاری -باز حرف و حدیث هایی
از نکوهشِ تعصب و ستایشِ پیامبر )که معـمولِ همه ی کـارهای دیـگر هم هـست( می شنویم و
می خوانیم.

دسته ی دوم اما به دو دلـیل کاری به دیـباچه نـدارند  .نخـست این که در کلِ اثـرشان هر جا که
خواسته اند منِ خود را به مـیان کـشیده اند و اصوال »معـرفت« و »باور« چـیزی جز حدیثِ نـفس
نیــست لذا کلِ کــتاب در واقع یک دیــباچه ی کش آمده و بزرگ است .دوم این که به حل اظِ
شکل چون این مثـنوی ها مبتـنی بر ابرازِ عقـیده و گـذراندنِ متثـیل و حکایت های کـوچک و
بزرگ اند ،اگر دیــباچه ای هم داشته بــاشند )یعــنی قــسمتی که نویــسنده بــعد از امت امِ کارش
برگشته و بر اولِ کتاب افزوده است( خیلی با بقیه ی کـتاب فـرقی ندارد و بیـشتر به مرتب کردنِ
کار شبیه می شود تا دیـباچه سرایی .در این قـسمت مـخزن االسرار استثنـاست اگـرچه به نـسبتِ
کـارهای دیـگرِ نـظامی همچـنان تـفاوت دیده می شود اما اصوال نـظامی اهلِ دیـباچه سرایی است
واین کـتاب هم اولـین کارِ او بوده است .نـظامی پس از جتربه ی مخزن االسرار تغیـیرِ عقـیده داد و
برایِ همیـشه به دسته ی »روایت مـحور« پیـوست .بـوستانِ سعدی اما با این که معـرفت مـحور
است دیـباچه ای قـابلِ مقایـسه با کـارهای روایت مـحور دارد .می توان گـفت این کـتاب خوب یا
بد بـرآمده از هردو سنّت و نتیجه ی منطــقیِ این دو روش است .با این حال ما نبــاید آن را در
فهــرستِ خود می نــوشتیم چون این جا سخن بر سرِ آثارِ پــیش از مثــنوی و اثــرگذار بر مثــنوی
است.
اکنون بعد از شرحِ این متایز به مثنویِ معنوی برمی گردیم:
شاید اگر مولوی مثنویِ معـنوی را متام می کرد و روزی احسـاسش به او می گـفت ؛ »خوب این
کار هم متام شد!« به فکرِ این هم می افـتاد که دیـباچه ای بر آن بیافـزاید .خـوشبختانه یا بدبختانه
اتـفاقی در حدودِ سالِ ) ۶۶۰ه ق( افـتاد که دو سال کارِ مثـنوی سرایی متـوقف شد .مـولوی
در این فـاصله این توفـیق را یافت که به مثـنویِ متام شده ی مفـروضی فـکر کـند که دفترِ اولش
آنقدر با شوق آغاز شده بود و همچون خارِ سبز برای شترِ جانش گوارا می منود و حاال اینگونه به
تلخی پایان می یافت ،بلکه رها می شد:
چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت  //چون همان را می خورد اشتر به دشت
می دراند کام و لُنجش ای دریغ  //کان چنان وَردِ مُربّا گشت تیغ
گشت خاک آمیز و خشک و گوشت بُر  //زان گیا اکنون به پرهیز ای شتر
سخت خاک آلود می آید سَخُن  //آبْ تیره شد سرِ چه بند کن
دو سال وقـفه کافی بود که مـولوی به فـکرِ نـوشنتِ یک دیـباچه بیفـتد که دفترِ دوم را با آن آغاز
کند .مطابق با سنّتِ معرفت محور این دیباچه در منت ناپدید است مخصـوصا این که به هر حال

در مـیانه ی اثر قرار دارد و کـمتر شمایلِ دیـباچه به خود می گـیرد .دیـگر این که دیـباچه قرار بود
بــعد از پــایانِ کار نــوشته می شد و پــایانِ مثــنوی متــاسفانه برای مــولوی هــرگز اتــفاق نیافــتاد.
دیباچه ی دفترِ دوم مثلِ کسی است که دارد یک اتومبیلِ مدت ها خاموش مانده را هُل می دهد
در عـینِ حال همـین دوسال فترت برای مـولوی حـکمِ پـایان و بازنگریِ پس از پـایان را دارد .وقتی
که دوباره شروع به تالیف می کــند خودش هم منی داند مــقدمه ای بنویــسد یا خــیر و اگر
می نویـسد چه بنویـسد که بـعدها پـشیمان نـشود .افالکی در جـلدِ دومِ مناقب الـعارفین ) (۷۴۳
می نویسد:
)مـولوی( این کلـمات را که دیـباچه ی مجـلد دوم است امال کرد  ،بـرین
ترتیب که بیانِ سببِ تاخیرافتادنِ انشای این نیمه ی دوم از کـتابِ مثـنوی
)چیــــست(  ....و باز در آخرِ حال دیــــباچه ی دوم را نوعی دیــــگر
فرمودند ،چنان که اکنون می نویسند ...
به هر حال حدودِ  ۱۱۰بیتِ نخستِ دفترِ دوم را می توان یـگانه دیـباچه ی واقـعیِ مثـنوی دانـست
که بر سیاقِ سنتِ مثـنوی سرایانِ معـرفت مـحور به صورتِ سربـسته و حداقلی نـوشته شده تا بر
ادامه ی کارِ هـنوز نامعلوم سرآغازی بـاشد .این دیـباچه -با اختالفِ نـسخی که هـست -چنـین
آغاز می شود:
مدتی اين مثنوی تاخير شد  //مهلتی بايست تا خون شير شد
تا نزايد بُختِ تو فرزندِ نو  //خون نگردد شيرِ شيرين خوش شنو
چون ضياء احلق حسام الدين عنان  //باز گردانيد ز اوج آسمان
چون به معراجِ حقايق رفته بود  //بی بهارش غنچه ها ناکفته بود
چون ز دريا سویِ ساحل بازگشت  //چنگِ شعرِ مثنوی با ساز گشت
در این ابیات آشکارا از یک وقفه ی طوالنی سخن به مـیان آمده که اگرچـیزی از عـلّت یا عـلل آن ندانیم دستِ کم
می دانـیم و می فهمـیم که از ناحیه ی غیـبتِ حـسام الدین چـلبی آب می خورده است .وقتی که حـسام بر سرِ کارِ
مثـنوی باز می گردد شادمانیِ مـولوی به حدّی ست که تـاریخِ دقـیقِ آن را ذکر می کـند  ،انـگار آن حلـظه از زمان را
تولدی دیگر می شناسد:

مثنوی که صيقلِ ارواح بود  //باز گشتش روزِ استفتاح بود
مطلعِ تاريخِ اين سودا و سود  //سالِ هجرت ششصد و شصت و دو بود
مولوی همچنین گوشه ای از پرده را کنار می زند و عاملِ این غیـبت را »کارکردِ نابه جای دهان« معـرفی می منـاید.
دو وســوسه در دهان هــست که می تــواند یار را از یار دور کــند  .یــکی »خوردن« و دیــگری »گفــنت« ،به ویژه
گفنت های نابه جا کدورت می آورد و دل ها را نسبت به هم چرکین می کند
ای دهان تو خود دهانِ دوزخی
مــولوی می پــندارد که عــاملِ لقمه های ظلــمتی که دهان می خورد و رفیــقی را از رفیــقی می رجنــاند آمیختــگی و
درهم تنیدگیِ جهانی ست که ما درآن زندگی می کنیم:
وِی جهان تو بر مثالِ برزخی!
و می افزاید:
نورِ باقی پهلویِ دنيایِ دون  //شيرِ صافی پهلویِ جوهایِ خون
چون دراو گامی زنی بی احتياط  //شيرِ تو خون می شود از اختالط
مــولوی گــناهِ خود را در رجن شِ حــسام الدین بــسیار ناچیز می داند اما معتــقد است که آن رابــطه آنــقدر نــزدیک و
شفاف و عمیق بوده است که کوچک ترین گناه ها بزرگ است و به چشم می آید:
گرچه يک مو بُد گنه کو جسته بود  //ليک آن مو در دو ديده رُسته بود
بود آدم ديده ی نورِ قدمي  //موی در ديده بود کوهِ عظيم
کاش مولوی از ابتدا با کسی مشورت کرده بود وکاری را که چنین کدروتی پیش آورد منی کرد:
گر درآن حالت بکردی مشورت  //در پشیمانی نگفتی معذرت
زان که با عقلی چو عقلی جفت شد  //مانعِ بد فعلی و بد گفت شد
اما کسی که یاران را از خود می رجناند کسی را برای مشورت باقی منی گذارد .مـگر رفیـقانِ بد را که هـمان بـهتر از
ایشان بپرهیزد و همچون اصحابِ کهف به جایگاهِ خفنت پناه ببرد و منتظرِ خورشید باشد:
زان که بی گلزار بلبل خامش ست  //غيبتِ خورشيد بيداری کُش ست

دیـباچه بـعد از ابـیاتی که از دو مـیزانِ شناخت یعـنی پـنج حسِ بـیرون از طـرفی و پـنج حسِ درون از طرفِ دیـگر سخن
می گـوید تنـها راهِ خودشنـاسی را درک و دریافتِ خود در آینه ی دیـگری معرفی می کـند .با این نتیجه گیری به
نظر می رسد برای کنارزدنِ کدروت باید حلظه ای از چشمِ دیگران به خویش نگریست:
آينه ی کلی تورا ديدم ابد  //ديدم اندر چشمِ تو من نقش خود
گفتم آخر خويش را من يافتم  //در دو چشمش راهِ روشن يافتم
مولوی پس از نتیجه گیری دو سه بیتِ دیگر می گوید و دیباچه را متام می کند.
این  ۱۱۰بـیت یک دردِ دلِ شخـصی و صمیمانه اما پیچـیده در افـکارِ نامنـسجمِ یک مـغزِ متالطم است  .در اینـجا
گاه نتیجه گیری ها بر پایه ی مقدماتی ست که امروزه ما آن ها را قـبول نداریم  ،مثال این که »خون در بدنِ زنان
که پیش از حاملگی دفع می شود -تبدیل به شیر می گردد«  ،یا این که »در چشم ِ ما نوری است که چون چشمرا می بـندیم از بقیه ی انوار جدا می افـتد« یا این که »گـرما گـرما را جذب می کـند و سرما سرما را «  ،با این حال
چون جتربه ی یک قهر و آشتیِ آشنا در آن موج می زند به خوبی خواننده را به خود جلب می کند و این که رفاقت
می تواند شاعرِ مغروری همچون مولوی را به پذیرشِ خطای خود وادارد حسِ احترام را در خواننده بیدار می مناید:
کم ز خاکی چون که خاکی یار یافت
از بهاری صد هزار انوار یافت
نهم دسامبر ۲۰۱۹
اتاوا
مهرانِ راد

