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  مقدمه

نام دريدا در هرمونتيك مدرن و ادبيات . افشانش معنا اصطالحي است در پسا ساختارگرايي دريدا
دا به شكني دري پيشينة ساخت. متن است) شكني ساخت(شكني  كنندة شالوده پست مدرن تداعي

شوپنهاور زندگي را به دو بخش متمايز . رسد شوپنهاور، نيچه، فرويد و بزرگاني از اين دست مي
حيات روزمره، كه در آن تمام رفتارهاي انسانها حتي عدالت و شفقت و : از هم تقسيم كرده بود

عدالت زير . شود و اين خودخواهي زيرساخت همه رفتارهاست مي» خودخواهي«زهد تأويل به 
نقاب ترس، و شفقت و نيكوكاري زير نقاب شهرت، و زهد زير نقاب اعجاب افكندن ديگران 

كسالت (و رنج داشتن ) انتظار(رنج خواستن : اين نوع زندگي حد فاصل بين دو رنج است. است
اين نوع . نوعي ديگر از زندگي، كه مورد تحسين شوپنهاور است، زندگي هنري است). و تكرار

گيريم و ناگهان در حين نظارة آنها  دهد كه در برابر بعضي اشياء قرار مي ت ميزندگي زماني دس
طور موقت از  در اين نوع زندگي، ناخودآگاه و به. شود ستايشي آميخته به اعجاب در ما بيدار مي

كشيم و يك تسكين زايدالوصف و يك نشاط عالي در خود حس  بردگي غرايز حيواني دست مي
گويد كه زندگي هنري بدان جهت زيبا و تحسين برانگيز است كه نوعي   مي شوپنهاور١.كنيم مي



 

  

245   افشانش معنا در چند حكايت موالنا

  

لذا وقتي كه خط ارتباط هنري بين . گسيختن و فاصله گرفتن از اشتغاالت زندگي روزمره است
كند كه در قصر سلطنتي باشيم و يا در  ء كليد خورد و نشاط عالي دست داد، فرق نمي فرد و شي

آباد و گلگشت  اي از مناظر آب ركن توان درگوشه نين حالتي، ميقول حافظ در چ به (زندان 
كه در چنين حالتي هستيم  وقتي). اش به تماشا نشست مصلي، بهشت را با همه وسعت و زيبايي

 ٢.براي ما چه اهميتي دارد كه منظرة غروب آفتاب را در يك قصر نظاره كنيم يا در يك زندان
نقاب است، با همة عرياني  نري را، كه نمايشي از زيبايي بيشوپنهاور معتقد است كه اين زايش ه

توان از آن به يك حقيقت جاودانة مثالي  و زالليش بايد به حقيقت پنهان ديگر تأويل كرد كه مي
را تأويل » حقيقت مثالي«تا » ماحصل تعامل ذهن با شيء«شوپنهاور فرايند گذرا از . تعبير كرد

صورت جاودانه نوعي به   تأويل صورت فردي به٣.نامد يم» صورت نوعي«به » صورت فردي«
 بنابراين شوپنهاور ٤.است ماند كه در اندوهش لبخند و در لبخندش اندوهي نهفته  مي» مون بالن«

رفتارها و كنشهاي روزمرة زندگي را به خودخواهي و رفتارهاي هنري را به حقيقت مثالي يا 
شكني اخالق و زبان و ارزشهاي متعارف  ساختنيچه نيز ضمن . كند صورت نوعي تأويل مي

اي از  كند، به خوانش دگرگونه تعبير مي» ابر انسان«جهت رسيدن به انسان سعادتمند، كه از آن به 
ورزد و رفتارهاي فردي و اجتماعي را يكسره به ارادة معطوف به قدرت تأويل  اخالق مبادرت مي

سازد  يال آگاهانه و ناآگاهانه افراد و نژادها متجلي ميارادة معطوف به قدرت، خود را در ام. كند مي
  ٥.تا بر ديگر افراد و بر ديگر نژادها مسلط شود

كه پنجة تغليب خود را بر گلوگاه رقيب فرود نياورده، رفتارش، مستقيم يا  انسان تا زماني  
د و يا فرد كه احساس برتري كر گردد و وقتي نقاب يا بانقاب بر مدار كينه مي غيرمستقيم، بي

كينه و ترحم، كنشهاي . آورد موردنظر را در موضع ضعف يافت، بر مغلوب ترحم مي
  .گيرند نمايي هستند كه هردو از زيرساخت ارادة معطوف به قدرت نشئت مي متناقض
شكني منابع شناخت، جزميت شناخت معطوف به خودآگاه را دچار  فرويد نيز با شالوده  

دست دكارت و بيكن و  ي بالمنازع انديشه را، كه پرچم آن بهترديد جدي كرد و امپراتور
هاي خودآگاه،  مدرنيستهاي ديگر در مركز هستي انسان افراشته گرديده بود، ساقط نمود و از اليه

  .نام ناخودآگاه كشف كرد حقيقتي به
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زده و  هايي هستند از تمايالت واپس فرويد اعالم كرد كه زبان و رفتار خودآگاهانه فقط نشانه  
تواند به مدد روانكاوي كلمات،  فرافكنده شده از ناخودآگاه و فقط نمادهايي هستند كه انسان مي

را باز كند و از ) ساخت داللت معنايي، داللت وضعي لفظي، كاركرد ارجاعي(هاي رويي زبان  اليه
 تعارض بين ٦.هاي متراكم كلمات و بافت كالم، خاستگاه اصلي آنها را رديابي نمايد پشت اليه

  .كند  مي٨ را دست به گريبان زحم خويشتن كامي٧ناخودآگاه، من
نماياند كه خودآگاه و نيمه  نقاب، چهره مي صورت عريان و بي ناخودآگاه فقط زماني به  

بينيم،  بنابراين، دنياي واقعي همان است كه در رؤياها مي. حال تعليق و تعطيل درآيند خودآگاه به 
كاري ندارد و ناخودآگاه نيز براي برمال شدن، با موانع  اب، انسان مجال مخفيزيرا در دنياي خو

بعد از فرويد، كارل يونگ كه شاگرد وي بود، به . خودآگاه و ناخودآگاه مواجه نيست
گيري از نقد  شكني نظر فرويد پرداخت و خوانش جديد از ناخودآگاه ارائه داد و با بهره ساخت

هاي واپس زده و  هاي مشترك بين آنها، همة كنش  اقوام و كشف رگههاي ملل و تطبيقي اسطوره
فرا افكنده ناخودآگاه را در همه عصرها و در تمامي نسلها منبعث از يك خاستگاه و قابل تأويل 
به يك ناخودآگاه دانست كه غريزة جمعي يا غريزة مشترك يا ناخودآگاه مشترك يا روح جمعي 

  .گيرد نام مي
گرايان،  شكني متن پرداخت و بر شالودة نگاه ساخت  يا شالوده٩شكني ساختدريدا نيز به   

دريدا معتقد است كه معني در متن حضور . مبني بر قطعيت معني در متن، تبر ترديد فرود آورد
شود كه در  ندارد؛ معني در متن حضور سيال دارد و اين قرائت از حضور فقط زماني باورمند مي

حضور (نة تاريخي داوري متن، از ذهن اليروبي شده و متافيزيك حضور پرتو خوانش جديد، زمي
افق : شكني دريدا دو افق دارد بنابراين نظرية ساخت. شكني شود ساخت) ثابت معني در متن

 و ١١پنداشت  و پيش١٠روية تخريبي آن ميل به شكستن پيش داشت. شكستن و افق ساختن
 دارد و سوية سازنده و خالق آن، ١٣آوايه هاي تك تاريخي خوانش و تخريب خوانش١٢زمينة پيش

هم پيوستة زبان و فعليت بخشيدن  روي به خوانش نوين و كشف روابط پنهان در اجزاء به
خالف آمد «شكني نه تفنن است نه عادت به  شالوده.  بالقوه و مغفول و مرداب شدة متن١٤توانش
شكستن «گونه پنداشتها،  اين. ، شكستن حرمتهاپندارند زده مي  كه ذهنهاي ذوق چنان و نه آن» عادت
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شكني است نه  كمر بستن به مرگ زودهنگام شالوده. شكني است نه شالوده» شكني شالوده
هاي مزمن  هاي بلورين نيست، بلكه صيقل آينه از اليه شكني شكستن شيشه شالوده. پاسداشت آن
ر ديگر ديده و در نتيجه جور تا جو. است» شستن چشم«نيست بلكه » چشم شستن«. زنگار است

است نه » جور ديگر ديدن«دهد  آنچه جنس حيوان را به نوع انسان ارتقاء مي. ديگر خوانده شود
 ١٥.خواهد، زيستن نيست بلكه زيستن به طرز معيني است كه آنچه موجود زنده مي چنان. »ديدن«

دست گرفته تا با  به» شنروز رو«هاست، چراغي است كه شيخ  شكني نگاه كردن از اليه شالوده
قرائتهاي قالبي تئوريهاي نقد . باشد» آنچه يافت مي نشود«جستجوگِر » ها يافته«شكني  ساخت

المثل، فالن استاد نامدار و ارجدار، منطق مكالمة قرآن را  شود كه في اش اين مي  پست مدرن، نتيجه
 تفسير قرار دهد و بعد، براي رساني يا كوبسن مورد شده ساختار اطالع با قالب از پيش تعيين

زدگي جايگاه اسمايي جبرئيل را ناديده گرفته و  آن با اين، از فرط ذوق» اي چرتكه«سازي  همگون
  .رساني آن فرشتة معصوم و حامل وحي را به بوتة فراموشي بسپارد مقام اطالع

  :توان به محورهاي عمدة زير تقسيم كرد شكني دريدا را مي شالوده
/ خوب، بد: ، مرده ريگ فلسفة باستاني يونان١٦شكني جزميت تاريخي تقابل دوگانه  شالوده-١

حضور، غيبت؛ يعني شيء واحد يا خوب است يا بد، يا زشت / درست، نادرست/ زشت، زيبا
  ١٧.قول متكلمين، خوارج يا مؤمن يا كافر است يا زيبا، يا خير يا شر، و به

جاي  هاي دوگانة دال و مدلول و نشاندن تمايز بهشكني جزميِت كالم محورِي جفت  شالوده-٢
  .معني

. ها»دال«معنا و طرح نظرية آشنايي زداي حركت ناكرانمند » حضور محوري« شكستن -٣
كه صياد  چنان  كند، آن اي دارد، مدلول را دنبال مي كه دال ماهيتي حلقوي و زنجيره معني بدين
كه  دال يك قدمي مدلول قرار دارد، همچنان. رسد يكند اما هرگز به آن نم اي را دنبال مي پرنده

گيرد  فردا نام مي» امروز«كه در  چيزي. رسد امروز در يك قدمي فردا قرار دارد اما هرگز به فردا نمي
» دال«كه مدلول نام دارد خود  چيزي. گيرد نام مي» امروز«كند و  بشود، قالب تهي مي» فردا«كه  وقتي

تعقيب و گريز دال و مدلول در زنجيره ناكرامند متن، به . قس عليهذااست، براي مدلول ديگر و 
  .شود افشانش معنا يا تخم افشاني معنا تعبير مي
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شكني و   و چند اليه با نوعي از شالوده١٨در مثنوي معنوي نيز مانند همة متنهاي زايشي  
ا، كه مبتني بر ورود هاي دواوين شعري ر مولوي، زمينة تاريخي ديباچه. ايم افشانش معني مواجه

. كند كند و سخن را با آلت موسيقي ني آغاز مي شكني مي مستقيم به عرصة الهيات است، ساخت
شالودة . داند نه باد كند و منشأ توليد آن را آتش مي شكني مي خوانش مألوف نواي ني را ساخت

تو خوانشي جديد به شكند و در پر منطق تقابل دوگانة هجران يا وصال، يا زهر يا ترياق را مي
از زبان . يازد زداي هم هجران و هم وصال، هم زهر و هم ترياق دست مي كشف تجربة آشنايي

كند و خوانش خداپسندانه و  شكني مي يك شبان يك القبا، قرائت مألوف دعا و استغفار را ساخت
نيز آشنا جلوه » شبان وادي ايمن«گريزانه او را از خالق هستي، حتي براي   حال شريعت در عين

در دفتر ششم، حكايت نكته گفتن شاعر جهت طعن شيعه حلب در جريان پرسش و . دهد مي
پاسخ غريبه شاعر و شيعيان عزادار، با شكستن خوانش مألوف تعزيت و گريستن، خوانش طوفاني 
جديدي از عزاداري و سوگواري شهيدان كربال و مقام روحاني و ملكوتي آن آزادگان جاودانة 

هاي غم،  سازد و از اليه دهد و شور و احساس را در گرهگاه منطق و عرفان مي ريخ ارائه ميتا
  .دهد كشف شادي را به تجربه نشان مي

  وقت شادي شد چو بشكستند بند    اند چونكه ايشان خسرو دين بوده
  كنـــده و زنجيـــر را انـداختنــد    ســوي شادروان دولت تاختنــد

  )٨٠٤ -٨٠٣ص دفتر ششم، (              
شناسي خوب قابل  اي است كه با الگوهاي تفسيري روان گونه معماري حكايات مثنوي به  

كنند و اميال  در دنياي خواب دملهاي چركين خويشتن كامي سر باز مي. تحليل و نقادي است
هاي مختلف ظاهر  ها و صحنه كنند و در هيئتهاي نمادين چهره زده، درهاي قفس را باز مي واپس

سوي آن نياز   بسا ضميرهايي كه پس از رها شدن از قفس بيداري، ديگر به چه. شوند يم
وگذار در دنياي خواب به جبر تداوم زندگي   بسا ضميرهايي كه پس از گشت گردند و چه بازنمي

هاي طاليي، تكرار را تماشا  خزند تا از پشت ميله دهند و با پاي خود به درون قفس مي تن در مي
  .كنند
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گويند دنيا جنگل انبوهي است كه هريك از درختانش تصويري از يك  سمبوليستها مي  
. شناختي سمبوليستها قابل تعبير است  خواب نيز با همين الگوهاي روان١٩.حقيقت ذهني است

ها و حوادث خوب همه در زمرة تالشهايي هستند كه ضمير  ها، اشخاص، شخصيتها، صحنه چهره
شده و ناكاميهاي تاريخي و  زده و سركوب ي تمايالت واپسناخودآگاه براي بازساز

زداي  گيري از عناصر تكثيرگرا و آشنايي خواهيهاي به گل نشسته انسانند كه با بهره آرمان
آيند و خاستگاه همة آنها، بنا به تحليل  به نمايش درمي...  و ٢١و تبديل» تراكم« و ٢٠»جابجايي«

منزلة فقرات  تعداد معتنابهي از حكايات مثنوي نيز به. ن استشناسي جديد، ناخودآگاه انسا روان
  :گيرند؛ بدين ترتيب مختلف رؤياهايي هستند كه از تمايالت نفساني و روحاني انسان نشئت مي

دار و  اي از روابط معني  سرفصل حكايات اختصاص به اشخاص و حوادثي دارد كه در زنجيره-١
سازي چرخة  نقش محوري در فعال. دهد  را تشكيل ميالية ظاهري حكايات» تعامل«و » عمل«

روابط دروني اجزا قصه، گاه با اشخاص و گاه با حوادث، گاه نيز مانند قصة پادشاه و زرگر 
عامل فرامتني خواب، صبغة متافيزيكي به حقايق » صوفي قنق«و » پير جنگي«سمرقندي و 

  .بخشد مي
» من فردي و محلي«ص و شخصيتها از  در مرحلة دوم از گسترش عرضي حكايت، اشخا-٢

  .شوند تأويل مي» نوع انسان«تبديل و به خصلتهاي »  نوعي من«تخليه شده به 
 خود  شناختي به نمايد و تأويل صبغة روان  در سومين مرحله، الية ديگري از تفسير رخ مي-٣

ان فرد، ارجاع ها و رخدادهاي حكايات، دروني شده و به نفس و رو ها و صحنه گيرد و چهره مي
شود،  هاي تفسير، برخي از پرسشهاي خوانشگر، پاسخ داده مي با ظهور اين بخش از اليه. شوند مي

سازي پرسشگرا را، گاه متوقف كرده و برخي از پرسشها و گسلها  همه موالنا روند مجاب اما با اين
 حين ٢٣زماني  افق هم متن شكسته و٢٢دارد تا بافت تك آواية پاسخ نگه مي را همچنان باز و بي

مواجهه با ذهن نقاد و پرسشگرانه خوانشگر، بازسازي شود و جنبش و سرزندگي درون ماية متن 
كه موالنا عملكرد وزير جهود  وقتي» پادشاه جهود«المثل در حكايت  في. در گذر زمان حفظ شود

م وزارت، براي ضربه كشد، براي خواننده قابل باور نيست كه فردي با داشتن مقا را به تصوير مي
زدن به دگرانديشان و دگردينان، حاضر باشد داوطلبانه گوش و بيني و جان خود را از دست 
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كند  كه موالنا شخص وزير را به درون نفس انسان انتقال داده و تأويل به حسد مي بدهد، اما وقتي
  :كند اورمند ميبا توجه به قدرت تخريبي حسد، اين تأويل، رفتار وزير را براي خواننده ب

  بيني كند هوش و بي خويش را بي    هر كسي كو از حسد بيني كند
  )٤٤٢دفتر دوم، بيت (                
كند به انساني كه بويي از دين نبرده باشد؛ هر  و متعاقب آن بيني بريدة وزير را تأويل مي  

جنبة » بوي دين«ده جاي آور بايد نماز جنازه به» بر او نمرده«بيني، كه بويي از دين نبرده باشد 
تدين است و فقط زماني ارزشمند و مورد اعتناست كه به بار عمل صالح بنشيند و » نظري«
  :هدايت كند» كويي«سوي  را به» بوبرنده«

ـرد   بوي او را جـــانب كويــي بـرد    بيني آن باشد كه او بويـي ـب
  بوي آن بويي است كان ديني بود    بيني بود هر كه بويش نيست بي

  )٤٤٣ -٤٤٤دفتر دوم، بيت    (              
  :افشانش معني در حكايات مثنوي دو ساخت دارد

شناسي  هايي از جنس دعا، اخالق، اجتماعات، انسان متنها و حاشيه يعني ميان:  افشانش وضعي-١
اين . دهد اي جاي مي الي اجزاي هر واحد از حكايات زنجيره كه موالنا آنها را در البه... و 
گاهي روابط دروني اجزاي  يابند، گاه ها، خاصه آنجا كه سمت و سوي عرفاني و اخالقي ميمتن ميان

مثالً در همين حكايت . كنند سازند و انسجام منطقي روايت را مختل مي متن را دچار گسل مي
سر از عارفي » نصراني گداز«بينيم كه وزير جهود و حسود و  طور غيرمترقبه مي به» پادشاه جهود«

  :گويد خوردگان نصراني مي آورد و خطاب به بازي ه در ميوارست
ـدر حس گـوش دون كنيـد   بند حس از چشم خود بيرون كنيد    پنبـــه اـن
  تا نگردد اين كر آن باطن كر است    پنبــة آن گــوش ِسر گوش سر است

  تا نداي ارجعـــي را بشنـــويــد    فكرت شويد گوش و بي حس و بي بي
  )٥٧٠ -٥٧٢ر اول، بيت دفت    (              

  .گويد  است كه از زبان چه موجود خطرناكي سخن مي انگار موالنا فراموش كرده
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يعني رها ساختن هنرمندانه يك حكايت در حكايت ديگر يا تولد حكايت :  افشانش انتقالي-٢
پسين از بطن حكايت پيشين به وساطت بيت يا ابياتي كه گريزگاه حكايت سابق و مدخل 

  )مدلول سابق و دالّ الحق. (حق استحكايت ال
) ع(التماس كردن همراه عيسي «حال با توجه به مقدمة ارائه شده، با مبدأ قرار دادن حكايت   

  .كنيم افشانش معني در حكايت موالنا را بررسي مي» زنده كردن استخوانها از عيسي
كه ساختار آن سه اي  مكالمه. هستة مركزي اين داستان متكي به جريان يك مكالمه است  

است كه به پرسشهاي نابخردانة ابله ) ع(مركز مكالمة عيسي .  رهگذِر ابله- مسيح-خدا: ضلع دارد
گيرد  دهد و او را گواه مي گويد و گاه از سر تعجب و تأسف خداوند را مخاطب قرار مي پاسخ مي

چرخة اول . كند يجويي م تابانه و لجوجانة رهگذر از خدا چاره و براي رفع كنجكاويهاي كج
و رهگذر ابله است و عيسي در مقابل اصرار رهگذر مبني بر خواستن اسم ) ع(مكالمة بين عيسي 

. طلبد تر از فرشتگان مي تر از باران و سلوكي دراك دانش اسم اعظم گوهري زالل: گويد اعظم، مي
كه احراز آن، كه بل. شود البداهه و بدون طي طريق آگاهانه، حاصل نمي اين گوهر پاك نيز في

است، مستلزم طي كردن ) سرچشمة حقايق متعاليه(كنندة اتصال انسان به مخزن ملكوت  تضمين
جوش حاصل  دانش اسم اعظم فقط در پرتو معنويتي عميق و درون. سالها تهذيب و رضايت است

 كه عصاي چوبي نيز فقط به نيروي درخشش دست موسي تبديل به اژدها  چنان شود، آن مي
ترا كه نه گريبان . اي، ويرانگرتر از فاجعة قدرت در دسِت نااهالن نيست هيچ فاجعه. شود مي

كار نيايد، هرچند هم  گردان آن حضرت، اسم اعظم به ساز موسي است و نه دست معجزه معجزه
  :كه به آن دست بيابي

  تـــر از فرشتـــه در روش دراك    تـــر كان نفس خواهـــد ز باران پاك
  تا اميـــن مخــزن افـالك شـــد    ا بايســـت تا دم پـــاك شـدعمــره

  دست را دستان موسي از كجاست    خود گرفتي اين عصا در دست راست
  )١٤٨ -١٤٩دفتر دوم، بيت     (              
دست آوردن دانش  سبب بيماري و جستجوي او را در به است تا رهگذر را به مسيح خواسته   

: گويد گرداند و مي سوي خداوند برمي او مكالمه را به. كند رزيابي مياسم اعظم نوعي بيگاري ا
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جاي آنكه اين مردار دغدغة بازخواني  خدايا از كنجكاويهاي ناصواب اين رهگذر چيست؟ چرا به
خود را داشته باشد و درد ناداني خود را درمان كند در جستجوي احياي استخوانهاي پوسيدة 

كند و من  گسترة حجمي متن، معناي ديگري را رمزگشايي ميپرسش عيسي در . ديگران است
 ٢٥زماني  متن را به افق هم٢٤و افق در زماني» من نوعي«رهگذر ابله را به حلقة » فردي و محلي«

پردازد و او را  هاي رهگذر مي به تأويل خواسته) ع(خداوند در پاسخ عيسي . دهد پيوند مي
طرز فكري كه در زمرة . آورد شمار مي ار و تلقي غلط بهطرز تفكر بيم» نوع« از يك  »مصداقي«

آنها گرچه با فاصله گرفتن از جرگة . لغزشگاههاي شناخت بر نگاههاي فهم و استنباط است
پذيرندگان و مقلدان، و قرار گرفتن در زمرة جستجوگران و پرسشگران، سزاوار تمجيد بوده و 

ستجو قابل تقدير است، اما نه هدف درستي دارند و نه رويگرداني آنها از تقليد و رويكرد آنها به ج
 سبب اگر امر مهم و   همين به. شود روش درستي و اين نادرستيها از ضعف بينش آنها ناشي مي

اگر گلي . سازند دست آنها سپرده شود، آن را ضايع كرده و از يار شاطر، بار خاطر مي مقدسي به
. آورند پايد كه سر از مار درمي  يار شوند، ديري نميدست گيرند خار شود و هرگاه با كسان به

گرند، يكي در عرصة ويرانگري و ديگري  دستان رهگذر شقي و دستان مسيح متقي، هردو معجزه
  .در آبادي و آزادي

گيرد و  دهد و متقي ويرانه تحويل مي گيرد و ويرانه تحويل مي ، آبادي را تحويل مي شقي  
كند و  پرورد و زهر توليد مي كيميايي دست شقي مار مي. دهد يل ميكشتزار آباد و آزاد را تحو
  . كند پرورد و پادزهر اهدا مي كيميايي دست متقي يار مي

  خار روئيـده جزاي كشت اوست    گفت حق ادبار گر ادبار جوست
  هان و هان آن را مجو در گلستان    آنكه تخـم خار كارد در جهــان
  ور سوي ياري رود ماري شــود    گر گلي گيرد به كف خاري شود
  بـرخــالف كيميـــايــي متقــي    كيميايي زهر مار است آن شقــي

  )١٥٣ -١٥٦دفتر دوم، بيت    (              
» رهگذر نوعي«تعبير تمثيلي كيمياي زهر مار، كه حامل تعريفي هنري از عملكرد تخريبي   

دهد و رهگذر ابله،  قالي پيوند مياست، افشانش وضعي معنا را به اولين منظومه از افشانش انت
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سپارد، يعني شخصيت سيال و  پرمدعا مي» خادمك«اندازد و جايگاه تخريبي خود را به  پوست مي
  .يابد اي ديگر تكثر مي ناپايدار رهگذر در چهره

متن، مدلول ) حضور سيال(حضور  در حكايت خادمك و صوفي، كه در زنجيرة حضور بي  
ت پسين است، معناي تازة متن در قالب سناريوي ناشي از حكايت پيشين و دال حكاي

. يابد اي مجال افشانش مي گوييهاي اغواگرانه خادمكي حرفه باوريهاي صوفي و گزافه خوش
الحول پراكنيهاي خادمك، الحول باوريهاي صوفي غريبه و الحول خواريهاي بهيمة زبان بسته سه 

شود؛ خادمك در  رها مي» ع ياران مراقبدر جم«صوفي . ضلع سناريوي اين حكايت هستند
هاي فرساينده و زهرناك  گوييها و ريشخندهاي جمع اوباش، و بهيمة زبان بسته در لحظه بذله

خوانيهاي خادمك  زبانيها و الحول به چرب) صوفي آفاقي(گرد  صوفي دره. گرسنگي و تشنگي
برداري شده   شخصيت خادمك گرته.سپارد تا تيمارش بدارد كند و استر خود را بدو مي اعتماد مي

از ماهيت انسانهايي است كه در اين آية مباركة قرآن با بياني ملموس و با حداكثر ظرفيت حسي به 
 الدنيا و يشهداهللا علي ما في ةو من الناس من يعجبك قوله في الحيا: است تصوير كشانده شده 

ايي هستند كه براي شكار پرندگان آنها عقربه). ٢٠٤سورة بقره، آية (قلبه و هو الدالخصام 
بار خود را  آدمخوارگاني هستند كه دندانهاي خون. شوند باور الي برگهاي سبز استتار مي خوش

اي هستند كه با چشيدن چند جرعه  زده كنند و ماران يخ پنهان مي» سالم عليك«پشت عبارت 
دست  صوفي، استر را به. كنند يدارند و به نزديكان خود حمله م شوند و خيز برمي آفتاب، گرم مي

سواد و «و فارغ از » دل سپيد همچو برف«او با تورق . سپارد خادمك و دل را به محفل صوفيان مي
مسلكان  جاي تيمار استر به محفل هم گرم مراقبت با ياران بود، غافل از آنكه خادمك به» حرف

خادمك . خندد دل مي وفي سادهزند و به ريش ص اوباش خود دررفته، بر اندرز صوفي تمسخر مي
اش، نه پاالن استر را فرونهاد، نه بر پشت ريشش داروي منبل گذاشت  گونه برخالف تعهدات الف

و نه آبش داد، نه شير گرمش نوشانيد، نه شانه بر پشتش كشانيد، نه آخورش را جاروب كرد و نه 
نشينان رها كرده بود،  كاش صوفي، كه خود را در جريان سيال محفل. جاي مرطوبش را خشك

شنيد كه با  كرد و صداي دلخراش استرك بخت برگشته را مي قدري به خودآگاهش رجوع مي
  .»جو رها كردم كم از يك برگ كاه«: زد زباني فرياد مي زبان بي
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نشينان،  و پيوستن صوفي به محفل مراقبت دويره» حلقة صوفيان مستفيد«ورود صوفي به   
موالنا روند روايي . دهد  وضعي معنا را در حكايت جديد شكل مينخستين حلقه از افشانش

آورد و به تفسير حضور همدالنة صوفيان، تفاوت دانش   درمي٢٦حال تعليق حكايت را موقتاً به
دانش (و دانش بوييدني ) دانش آثاري(صوفيان و دانش عالمان، تفاوت و ترابط دانش ديداري 

واسطه بوده و  ، كه حلقة واسط دانش آثاري و دانش بي»شكر «پردازد و كنش كليدِي مي) واسطه بي
دهد، با تمثيلي  ارتقا مي)  آهو-مشك(تا مرتبه )  آهو-رد پا(سطح شناخت سالك را از مرحله 

عبارت ديگر موالنا، عمل شناخت در فرايند انتقال از مجهول به معلوم  به. كشد ساده به تصوير مي
  :كند را در دو سطح ارزيابي مي

كه تصويري از طواف كعبه و سعي بين صفا و مروه » طواف«و » گام« شناخت بر مدار -١
سعي و . كند به مسافت عدد هفت را در ذهن خواننده تداعي مي) حركت دوراني و حرمت خطي(

كند و از طريق  طواف، مناسكي هستند خودآگاه و كوششي كه زائر در ذهن خواننده تداعي مي
  .سپرد سوي حق ره مي به) صفا و مروهكعبه و (آثار يعني 

. و رها شدن در خوانش متني فارغ از سواد و حرف» دل اسپيد همچو برف« شناخت بر مدار -٢
قول فيليپ سيدني، سپيدي بين دو سطر، متني سپيد، كه عارف با رها شدن در جريان سيال آن،  به

اين سطح . هاي مشك ، از روي نشانهسمت آهو گيري به  يعني ره٢٧.بيند دنياي برنجين را زرين مي
. كند قول كانت، عقالنيها را وجداني مي از شناخت، ديدنيها را بوييدني و فهميدنيها را چشيدني و به

اي است تنيده ز دل  بافته. بافي نه خيال خواهد، نه فلسفه ورود به اين سطح از شناخت نه فلسفه مي
نسوج موسيقايي آن با ضرباهنگ . ت شهوديبافته ز جان و محصولي است از محصوالت تجار

آورد اين سطح از  ره. نقاب است گردد، دلي كه رستنگاه مهتاب و كليد رستگاري بي دل تنظيم مي
  ٢٨.نقاب، دانشي است چشيدني، تا نچشي نداني شدن بي
اين قسم از دانش، مدلول دانش، مبتني بر گام يا طواف يا دانش ديداري بوده و شكر عملي   

  .پل ارتباطي بين اين دوسويه از شناخت است)  نظرينه(
  بعد از آنش ناف آهو رهبر است    چندگاهش گام آهو درخور است

  الجــرم از گام بر گامي رسيــد    كه شكر گام كرد و ره بريـد چون
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انداز بعدِي زنجيرة متن  اين مدلول نيز از موجوديت حلقوي خود قالب تهي كرده و در چشم  
يابد،  است حضور سيال مي) عارفان(دالن  ، تفسير كرامات و تبين سوية ازلي مهتابكه موضوع آن

سمت مفاهيم دوسوية  نشيند، دفتر صوفي به مي» دل سپيد«به بار مدلول دفتر يعني » مراقبت«دالّ 
هاي ريز و درشت  ترتيب حكيم بلخ، دانه شود و بدين زاد دانشمند و زاد صوفي رها و افشانده مي

  .افشاند  قدم به قدم در مسير پرنده گريزپاي معنا ميدال را
دار، هر مرحله از افشانش معنا را با مخلص يا  شيوة قصايد متغزل و تشبيب موالنا به   

هاي حكايات  گريزگاه. كند گريزگاهي پيوند داده و اجزاء متقارن حكايات را با هم هماهنگ مي
موالنا براي جرياِن گذار از . زنند هم گره مي ن متن را بههايي هستند كه اجزاء نامتقار همانند گرهگاه

  .سازد از بيت زير گريزگاه مي» خود عارف«به توصيف » دل عارف«توصيِف 
  فتحت ابوابهــاست» عارف«بهر     آن دلي كه مطلع مهتابهــاست

  :گويد و متعاقب آن مي
   استبا تو سنگ و با عزيزان گوهر    با تو ديوار است با ايشان در است

هايي از وسعت حوزة  در اين مرحله از افشانش وضعي معني، مولوي با نمايش صحنه  
كوشد تا فواصل موجود بين مراتب شناخت عارفان و شناخت جمهور ناس  شناخت عارفان مي

اين نقطه از زنجيرة . را، كه تفسيري انتزاعي دارد، با مصداقهاي تمثيلي ملموس و محسوس كند
شود و   مي٣٠ و آشنازدايي٢٩شكني  بين عرفا و غيرعرفا اختصاص دارد، ساختمتن كه به مقايسة
سنگ، / اي مانند ديوار، در شود؛ تقابلهاي دوگانه  تبيين مي٣١اي از تقابل دوگانه مقايسه، در شبكه

  .وجود، عدم/ زماني زمان، بي/ خشت، آينه/ گوهر
مكاني، تعريف منطقي  زماني و بي مولوي با ارجاع سوية مثالي موجوديت پيران به گسترة بي  

كند و حيوانيت مقترن به نطق را جامع  شكني مي خوانند، ساخت انسان را، كه حيوان ناطقش مي
نماي  ستايد، موجوديت متناقض او پيران و رهبران طريقت را مي. داند جميع ابعاد هستي پيران نمي

زماني  داند؛ افق در زماني و افق هم و افق ميآنها را دوسويه و گوهر يگانة وجود آنها را متمايل به د
دارد و افق تمثالي، كه همان ) خزانه(افق مثالي وجودشان روي به ازليت ). افق مثالي و افق تمثالي(

گيرد  اين تقابلهاي دوگانه از زيرساختي يگانه نشئت مي. »قدر معلوم«تن خاكي آنهاست، روي به 
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هاي ديگري از  اين تقابل نيز مانند تيره. اوت داردو از اين حيث با تقابلهاي متعارف تف
قابل همخواني است، يعني ذات يگانه و سوية » ني«نماهاي مثنوي، با ساختار پارادوكسِي  متناقض

متكثر و چندگانه داشته و به تناسب سطح ادراك، سطح مشرب، عمق احساس، و افق نگاه فاعل 
/ هاي دوگانة در، ديوار سويه. يابد تكثر مي» ظن« و به تناسب ميزان پااليش ذهن از ٣٢شناخت

شود،  از حقيقتي يگانه منبعث مي... و / وجود، عدم/ زماني زمان و بي/ خشت و آينه/ سنگ، گوهر
هاي »جمعيت«كه، ني حقيقتي يگانه دارد، اما به تناسب افق نگاه و نوع زاوية ديد  همچنان

شود و هم ترياق و  شود؛ هم زهر مي متكثر ميهاي چندگانة رفتار  سويه» بدحال«و » خوشحال«
داشته و تارهاي » نفير«انديش او روي به  سوية ني. هم واصل دمساز و هم مهجور مشتاق

و ريشه در » روح«و » سر«شوند اما سوية نيستان انديش او روي به  تغذيه مي» باد«اش از  كشنده
  .شود تغذيه مي» آتش«احتراق دارد و از 

و سوية نيستان انديش وي حقيقتي » قدر معلوم«ش آن، واقعيتي است تمثالي از اندي سوية ني  
و » تأويلي«و حقيقت » نزولي«و موجوديت كلي وي آميزه است از واقعيت » خزانه«است مثالي از 

). ٢١سورة حجر، آية (ان من شي اال عندنا خزاينه و ما ننزله اال بقدر معلوم : مأخوذ از آية مباركه
شنوند و منطق حضور در دلهايشان  را از صداي پاي كلمات مي» شرح درد اشتياق«كه  آنان
  :هاي سهيل يمني، ببينند توانند سيماي رسول مدني را در رنج مويه جوشد، مي مي

  منطقي بيرون ازين شادي و غم    ور بجوشد در حضورش در دلم
م كو فرستــاد آن به من   از ضمير چون سهيل اندر يمن    من نداـن

  )٤٩٢ -٤٩٣دفتر ششم، بيت (              
نما كه در محورهاي جانشيني و  اي است از معاني متناقض صداي خاكستر ني، آميزه  

ني يك حيثيت . شوند؛ همچون افشانش معنا در متنهاي باز و حلقوي نشيني مثنوي افشانده مي هم
حيثيت التفاتي آن دوسويه حيثيت ذاتي آن ثابت و يگانه است، اما . ذاتي دارد و يك حيثيت التفاتي

و چند اليه است، براي يكي ديوار است براي ديگري در، براي يكي خشت خام است، براي 
چراخوري است كه . ديگري آينه، براي جمعيتي، ني بورياست و براي جمعيتي ديگر ني شكر

ه جستجوگري است ك. »پشك«سوية عطرآميز آن روي به مشك دارد و سوية بويناك آن روي به 
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هالل «دارد و سوية نيستان انديش او روي به » كماني از گمان«انديش نگاه او روي به  سوية ني
شير حكايت نخجيران است كه مِن جهدگراي او روي به جنگل و شكار دارد و پنجه در . »عيد

چاه مرگي كه خرگوشي حقير براي . »چاه مرگ«افكند و من جبرگراي او روي به  مغز درندگان مي
  ٣٣.دارك ديده استاو ت

گراي آن  دارد و روية لفظ»  و پندسر«گراي آن روي به  افسانة كودكانه است كه سوية معني  
  :ها ، گويي كه گنجي است نهفته در ويرانه»هزل«روي به 

   و پندسرشان بس  درج در افسانه    آورنـد ها مي كودكان افســـانه
  ها وينـــد در ويـرانهج گنــج مي    ها هزلهــا گـويند در افســـانه

  )٢٦٠٤ -٢٦٠٥دفتر سوم، بيت (              
 درواقع ني موالنا ٣٤.دهد و به ديگري تلقين مردمي ني به تناسب به يكي تلقين ديوي مي  

ضمير «نماي شش دفتر مثنوي از حنجرة ني تا  ايست كه در روساخت متناقض زيرساخت فشرده
ايست كه  حقيقت يگانه. است تر ششم، گسترش يافته يعني از آغاز دفتِر اول تا پايان دف» سهيل

  :يابد حضور سيال آن، دال به دال، انتقال، و سينه به سينه تكثر و تناسل مي
  زانكه از دل جانب دل روزنه است    در دل من آن سخن زان ميمنه است

ميري گيرد، ض انداز به خود مي برانگيز و غلط اندازي شبهه نما، گاه چشم اين حيث متناقض  
كه صورت اين معاني   كساني٣٥.يابد و ضميري گند در دهاني معطر معطر در دهاني گند نمود مي

جاي گوش  شناسند، كرهايي هستند كه به نما را از حقيقت يگانه و شفاف آن باز نمي متناقض
دوزند و جنبش لبهاي بيمار را  سپردن به صداي سخن همسايه بيمار، چشم به جنبش لبهاي او مي

جاي  چشم را به. كنند انگاشتهاي خود تحليل و تفسير مي داشتها و پيش فرضها و پيش راساس پيشب
ترتيب منطق مكالمه را خاموش و منطق مشاهده  جاي چشم و بدين نشانند و گوش را به گوش مي

پير شوريدة بلخ در استمرار نمايش كرامات پيران و پارسايان، محافل انس . كنند را مخدوش مي
آنها با جاروي معشوق، . كند ا را مصداقي از وحدت در كثرت و كثرت در وحدت معرفي ميآنه

هاي آتش سپردند و از  دست شعله دريا را غبارروبي كردند، آنگاه به نيروي ارادات، جاروب را به
ساجد آوردند و پس از  خارخار سجدة بي چون و چرا و بي بي. خاكستر آن جاروبي ديگر برآوردند
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هاي سلوك، گردن به ذوالفقار معشوق سپردند تا معشوق در چراغستان رگهاي  در گردنهعبور 
وحدت «آنها نمايش تكثر دريا در موج .  گرفته آتش را تماشا كنند هاي خون بريده آنها فوران شعله

  :»كثرت در وحدتند«و تأويل موج به دريا » در كثرت
  ند و هم ششصد هزارهم يكي باش    چــون از آنها مجتمع بيني دو يار
  در عـــدد آورده باشـــد بادشــان    در شمــار موجهــا اعدادشـــان

  )١٨٤ -١٨٥دفتر دوم، بيت     (              
از . اين تصوير از سيماي پيران، لحن عرفاني دارد و زبان آن زباني است ذوقي و استحساني  
ن اين تصوير، عرفان را با فلسفه و باور نشان كرد» فهم«به » ذوق «٣٦رو شاعر براي تقليل اين

پيران اگرچه از جنس حيث متعددند : گويد او مي. دهد كند و ذوق را با منطق آشتي مي نزديك مي
اند هويتي مشترك دارند كه اين اشتراك نقطة  اما چون در نور يگانه حق خُرد و متالشي شده

د است و صور متكثر، كه همان هويت مشترك آنها به منزلة قرص خورشي.  آنهاست٣٧االذهان بين
هويت (االذهان   بين تنهاي آنهاست، شعاع و پرتو پراكندة خورشيد ولي شناساني كه به نقطة

. اند كه يگانه است و تكثرناپذير دوزند درواقع به قرص خورشيد نظر دوخته پيران نظر مي) مشترك
شود  ابدان، حجاب راه آنها مياند، شعشعة  اما صورت باوراني كه چشم از قرصة خورشيد برگرفته

پذير دارد،  است با مالكهاي روح حيواني، كه ماهيت تفرقه» نفس واحد«و روح انساني را كه 
كه دل از افشانندة نور  سپارند، درحالي هاي متثكر نور مي كنند، چشم به افشانه ارزيابي مي

  :گيرند برمي
  بدان در شكيستوان كه شد محجوب ا  چون نظر بر قرص دوزي خود يكيسـت
ـــود ـي ـب ــود  تفــرقـــه در روح حيـــواـن   نفـس واحـــد روح نفســـاني ـب

  مفتـــرق هــرگـز نگـــردد نـــور او  كه حــــق رش عليهـــم نــــوره چون
  )١٨٧ -١٨٩دفتر دوم، بيت       (              
 متوقف  موقتاً) فشانش معنامركز ا(در اين منطقه از متن، نيروي گريز از مركز قريحة موالنا   

خال «هايي از مناظر جهان فرا متن و فرا زبان، از آن به  شود و حكيم پس از نمايش صحنه مي
داند و ضمن ابراز تأسف از اينكه  تعبير كرده و دنيا و عقبي را دو تصوير از آن خال مي» جمال يار
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 را بر مغز قصه استوار ٣٨ منطق مكالمهتواند با مخاطبان خود نمي» افهام عوام«دليل مواجهه با  به
سازد، و از اينكه مستمع، مغز قصه را رها كرده و به پوستة جامد آن دل بسته و خاطرش در هوس 
شنيدن حكايت صوفي تا گردن در صورت حكايت فرورفته و نگاه قشرانديش او دريا را رها 

گردد تا  روئي حكايت صوفي بازمياست، ناگزير به الية  كرده و به كف و جزر و مد آن دل بسته 
در فرصت و مخلصي ديگر شبكة ديگري را از افشانش معني به روي گيرندگان پيام، گشوده 

  .شود
در اين نقطه از افشانش پيام و افشانش معني، موالنا، ابراز تأسف خود را از رويكرد   

آمرانه، سمت و سوي  شبهآلود و  اي عتاب گريزانة مخاطب، در قالب توصيه پرستانه و معني صورت
اي كه اگر چند روبناي اخالقي و خطابي و مضمون اجتماعي دارد، ولي  توصيه. بخشد اخالقي مي

) گرا مخاطبين معني(شناختي داشته و حاصل اصطكاك وضع مطلوب  ساخت فردي و روان ژرف
 اين كوشد سرخوردگي ناشي از فرستندة پيام مي. است) گرا مخاطبين صورت(و وضع موجود 

 را ٣٩زده اي خطابي و آميخته به ادبيات نكوهش جبران و ايدة واپس اصطكاك را با واكنشي آموزه
خواهد كه پوست قصه را رها كند و به مغز قصه چنگ بياويزد و  او مخاطبي مي. تخليه نمايد

ا به ذهني قصه ر شخصيتهاي قصه را تصاويري نمادين از تمايالت ناخودآگاه بداند و ساختار برون
ترتيب ديگران را مدخلي براي  شناختي ذهن انسان ارجاع دهد و بدين ساختار فردي و روان

است و  جويانه تا گردن فرو رفته  قرار دهد، اما مستمع در باتالق خودآگاِه قصه» خود«بازيابي 
يز كنندة قصه، كه موالنا از آن به جوز و مو توجه خود را همچون طفالن با الية روئي و سرگرم

  :است تا كامش چرب و شيرين شود كند معطوف داشته  تعبير مي) گردو و كشمش(
  مستمــع را رفــت دل جـاي دگــر    اين زمان بشنــو چه مانع شد مگر
  انــدر آن ســودا فــرو شد تا عنــق    خاطرش شد سوي صــوفي قنـق
  همچون طفالن تا كي از جوز و مويز    صوفي آن صورت مپندار اي عزيز

  )١٩٦ -١٩٧ و ١٩٩دفتر دوم، بيت          (            
 كرده و ٤١ذهني  را درون٤٠ذهني در اين نقطه از گسترش متن، موالنا به مدد تأويل، كنش برون  

مخاطب . شمارد مي» نفس نوعي«را نمودي از كششهاي ) تمايالت طفالنه(كششهاي فردي 
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وز و مويز تصويري است نمادين از آويزد و اين ج پرست، كودكانه به جوز و مويز مي قصه
  :تمايالت نفساني همه انسانها

  گر تو مردي زين دو چيز اندر گذر    جسم ما جوز و مويز است اي پسر
گويد خادمك برخالف الف خدمت و ارادت  گردد و مي صورت قصه بازمي موالنا سپس به  

واگذاشت و تعهدات خود را كه حال خود  بسته را به و تعهد در تيمار داشت بهيمه، آن حيوان زبان
سادگي زيرپا گذاشت، نه جايش را روبيد و نه به او  شد به تأكيد و پشتيباني مي» الحول«با عبارت 

  .جو داد نه كاه و نه آب
موالنا در حلقة بعدي متن كه گرهگاه افشانش ديگر است، من فردي شخصيتهاي حكايت   

مفاد اين حلقه از متن، كابوسي . كند تأويل مي) ع انسانيجوام(را به من نوعي ) صوفي، خادمك(
جاي خادمك قرار  در اين كابوس، گرگ به. آگاهي كه روي به آينده دارد است از جنس پيش

گراي موالنا را به درون هويت انسان سوق  گيرد و پس از آن شخصيت خادمك، ذهن تأويل مي
  :دهد مي

  ن كم جو امانيكَشاعلَّاز سالم     آدمي خوارند اندر مردمان
خادمك به جسم خاكي نوع انسان تأويل . نمايد اي ديگر از تأويل روي مي پس از آن پرده  

خانه ساختن در «گوييهاي خادمك، به  شود و جسم خاكي به زمين بيگانه و اعتماد به الحول مي
 خادمك و خانه هاي  سپردن به گزافه ، دل سپردن به تمايالت نفساني به منزلة دل»زمين بيگانه

گونه كه ميل رهگذر ابله به احياي استخوانهاي پوسيده نيز  همان. ساختن در زمين بيگانه است
جاي آنكه استخوانهاي پوسيده را  بهتر است كه به. تعبيري است نمادين از بيگار تن پر استخوان

همين ترتيب  به جوهر حلقوي متن . احيا كنند، موجوديت ويران و مسخ شده خود را آباد نمايند
از خادمك به نفس انسان و از نفس به تن، از تن خاكي به زمين بيگانه و از زمين بيگانه به حفرة 

ترتيب به  يابد و موالنا بدين شود و منزل به منزل توالد و تناسل مي پر استخوان افشانده مي
ب موقعيت اشخاص پردازد و در هر كرت از گسترة متن به تناس بندي حضور سيال معني مي كرت

در اين نقطه از گسترش معنا از غيب به خطاب . ورزد و حوادث به تخم افشاني معنا مبادرت مي
انديش  خواهد كه افق ني از او مي» انسان بما هو انسان«آيد و با خطاِب من نوعِي صوفي يعني  مي
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وح و جان هستي و خادمك انديش هستي يعني تن خاكي را رها كند و افق نيستان انديش يعني ر
  .را پاس بدارد

. شود به روي متن گشوده مي) مونولوگ(در اين نقطه از حكايت، طرحي از خودگفتماني   
صوفي پس از بيدارشدن از كابوس و برون شد از فضاي روحانِي ياران مراقب در موقعيت دنياي 

دهي ساختار قصه،  لاصوالً يكي از كاركردهاي ويژة شخصيتها در شك. گيرد خارج از ذهن قرار مي
انسان دانسته و » هستن«مندي را جوهِر  هيدگر موقعيت. كاركرد آنها به مقتضاي موقعيت آنهاست

توجه » هستن«بايد به » هستي«جاي تمركز در فهم  گويد به كند و مي تعبير مي» داز اين«از آن به 
مند و متكثر است و  كرد، زيرا هستي امري ثابت و غيرقابل انعطاف است، اما هستن، موقعيت

 در اين حكايت نيز موقعيت صوفي در ٤٢.يابد اي مي انسان در هر موقعيت از هستن، هستي ويژه
عرصة حضور همدالنه با ياران آفاقي، ذهن موالنا را به توصيف دانش ديداري و دانش بوييدني 

موجب گيرد و خواب  قرار مي» خواب«پس از آن زنجيرة قصه در موقعيت . دهد سوق مي
اين ترديد در روند حضور . شود فرودآمدن تازيانة ترديد بر باور صوفي در صداقت خادمك مي

مندي اشخاص داستان منجر به طرح يك قطعة خودگفتماني  سيال جوهرة متن و تغيير موقعيت
ترتيب هر معني در نقطة پاياني خود به درون معني ديگر راه  گردد و بدين در قصه مي) مونولوگ(

بندي  توان به واحدهاي گفتماني زير بخش مونولوگ صوفي را مي. شود يابد و در آن رها مي مي
  .كرد
گردد و عداوت فقط   روابط اجتماعي انسانها در موقعيت طبيعي بر مدار تعامل و تفاهم مي-١

خادمك كه با من نان و . رنگ اسير شود و شرايط جديدي فراهم آيد مولود موقعيتي است كه بي
خورده و از من هيچ شري به او نرسيده، بنابراين دليلي وجود ندارد كه من گرگ اين نمك 

  .گر عداوت خادمك باشد كابوس را به خادمك ارجاع دهم و سندي وجود ندارد كه توجيه
 مگر آدم چه بدي در حق ابليس كرده بود كه ابليس كينة او و فرزندانش را نسل اندر نسل به -٢

  است كه تشنه به خون اويند؟  انسان چه ظلمي در حق مار و كژدم كرده است؟ مگر دل گرفته 
كه تبهكاري و دگرآزاري در طبيعتش ثبت شده باشد براي عداوت ورزيدن دليلي   كسي-٣

  .جويد، خادمك نيز در زمرة يكي از همين تبهكاران است نمي
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اين ظن در حق برادر خاصه وقتي كه ) ان بعض الظن اثم(جزو منهيات است » ظن« بدگماني -٤
  .بوده باشد) خادمك(مؤمن 

) الحزم سوء الظن( گرچه بدگماني در حق برادر مؤمن از مصادق منكرات است اما از باب -٥
  .آيد شمار مي ترديد در صداقت عملكرد ديگران هم از مصاديق حزم و كياست به

نج و عذاب خِر هايي از ر اندازي از خودگفتماني صوفي و شرح گوشه پس از بيان چشم  
هايي از تشخيص ناصواب و  خسته و الحول خورده و گرسنه مانده و بيان غيرمستقيم گوشه

مدلول (به سرشت اغلب مردمان ) دال(شتابزدة مدعيان طبابت و قضاوت، سرشت خادمك 
هاي  دهد كه در فرايند شكستن اليه در اينجا موالنا به خواننده مجال مي. يابد تعميم مي) تأويلي

 از آدمخوارگي حسيظاهري قصه، به اين نتيجه برسد كه قصة صوفي و خادمك، روايتي تمثيلي و 
اي كه روز، از سستي عنصر  نامه يعني همان آدميان سست عناصر و سيه. و ديوصفتي آدميان است

اهللا،  و تيرگي طينت آنها سراسر شب است، همان گرگهاي آدمخواري كه براي جلب اطمينان خلق
  :سازند شوند و در نهانگاه باور انسان آشيانه مي پنهان مي» السالم عليك«پشت 

  از سالم عليكشان كم جوامان    آدمي خــوارند اغلب مردمـان
  كم پذير از ديــو مردم دمدمه    خانه ديــو است دلهــاي همه

  )٢٥١ -٢٥٢دفتر دوم، بيت (              
جويي كه در  هاي دمدمه»ديو« و اند هاي گرم مخفي شده»سالم«خواراني كه پشت  آدم  

پاها و . است مانند كرده » النة ماران«حضور مزورانة آنها جهان را به . اند مأوا گزيده» گرمگاه سينه«
بوسند در ذهن  كه تو را مي آنها را اثري از بشريت نيست و همچنان» تفاوت بي«حرفها و صداهاي 

  ٤٣.بافند خود طناب دار خود را مي
شناسي خواب طراحي و  هاي مولوي براساس روان ها و شخصيتهاي قصه ه چهر اصوالً  

هاي  پاره. اند زده ناخودآگاه اند، يعني هركدام از آنها انعكاسي از يك حقيقت واپس بازآفريني شده
اشخاص . شوند بندي مي هاي نمادين خوشه ها و صحنه زدة اميال انسان در هيئت چهره واپس

گذارد از تقييد به   عهدة آنها مي ايي كه موالنا براي تنظيم شاكلة قصه بهداستان پس از ايفاي نقشه
نوعي و «به » من فردي و محلي«سيست انگليسي از  قول ورد زورت شاعر كالسي اطالق و به



 

  

263   افشانش معنا در چند حكايت موالنا

  

خزد و  يابد و در مرحلة بعد به درون نفس انسان مي  و فرد در نوع تعميم مي٤٤.يابند انتقال مي» كلي
اي از  در اين حكايت نيز عملكرد ناجوانمردانة خادمك، نمونه. آورد  درميسر از حديث نفس

خوارند و ديوهاي فريبكار اعتماد  شود، آدمياني كه گرگهاي آدمي تلقي مي» اغلب مردمان«عملكرد 
آيند و سرانجام، خادمك  شمار مي منزلة خانه ساختن در زمين بيگانگان به به» خادمكهاي نوعي«به 

  :شود ين از همة انسانها ميتعبيري نماد
  كسي بهتر ز عشوه ناكسان بي    همچو خادم دان مراعات خسان
  كار خود كن كار بيگانه مكن    در زمين مردمــان خــانه مكن
  كز براي اوست غمنــاكي تو    كيست بيگــانه تن خاكــي تو

  )٢٦٢ -٢٦٤دفتر دوم، بيت (              
ابل دوگانة ديگري چهره نموده و افق ديگري از در اين ايستگاه از حضور سيال معني، تق  

قرارگرفتن توانِش متن در . سويي روح با تن  است؛ تقابل يا سوبه زنجيرة معنا به روي متن گشوده
خوانش دوسويه و دوآوايه كه يك . گردد اي مي موقعيت تقابل روح با تن، مستعد خوانش تازه

  . ضرورت خوارداشت تنسوي آن حديث نكوداشت روح است و سوية ديگر آن
گيري  نظر موالنا جسم عرض است و روح جوهر، بين جسم و روح در روند شكل به  

شود  سازي تن، موجب الغري روح مي چرب و شيرين و فربه: هستي، رابطة متعاكس وجود دارد
اين تعاكس در سير قهقرايي و تخريبي . گردد آميزتر مي تر شود فاجعه و اين تعاكس هرچه پررنگ

چرخد  در چراخور رنگين نفس علفهاي عنبرين مي» خِر تن«رسد كه  اي مي خود به نقطه
  .گردد را برگ گياهي نيز ميسر نمي» رخش روح«كه  درحالي

  برگ گيانه و خر تو عنبــرين چـرا    رخش تو را در آخور سنگين روزگار
  )١خاقاني شرواني، ص         (              
مشك . بخشد تمركز مي» مشك« و تجمل را در مفهوم حكيم بلخ نمودهاي متكثر رفاه  

نام پاك «شناسي كلمات و تداعي معاني به  هم پيوستة روان در شبكة به) مدلول رفاه و تجمل(
  :پيوندد مي» ذوالجالل

  مشك چه بود نام پاك ذوالجالل    مشك را بر تن مزن بر دل بمال



 

  

  ادبيات ايران264

جيرة روابط علت و معلولي، يكديگر اصوالً مفاهيم كليدي در متنهاي مصرفي و خطي، در زن  
حلقة واسطة زنجيرة متن، تداعي » حجمي«و » زايشي«كه در متنهاي  در حالي. كنند را دنبال مي
هاي  گيرند و شبكة تداعيها با سازه هاي منطقي شكل مي روابط علت و معلولي با سازه. معاني است

اي از تداعيها با هم پيوند   در شبكههاي مولوي نيز اجزاء دروني قصه. شناختي و روان» هنري«
در اين مقطع از تعقيب و گريز دال و مدلول و حضور سيال معاني، تقابل دوگانة تن و . خورد مي

دهد و تقابل پيشين در تقابل پسين رها  روح جاي خود را به تقابل دوگانة مؤمن و منافق مي
  .شود مي

 و صوري است و كلمة توحيد از سطح زبان اي سطحي رابطه» نام ذوالجالل«رابطة منافق با   
اي است روييده  سبزينه. است او را گندزدايي نكرده » ايمان فكر بي«به عمق جانش انتقال نيافته و 

  ٤٥.در گلخن، گل سوسني است شكفته بر مزبله
آيد و رويكرد مؤمن با نام ذوالجالل،   بار مي به» خبيث«از رويكرد نفاق با نام ذوالجالل،   

. آيد درمي» كينه«خبيث در سير قهقرايي خود، عيني و ملموس گشته و به هيبت . پرورد مي» يبط«
در روند » جزو«كه  آورد، همچنان درمي» دوزخ«كينه با قرارگرفتن در شبكة تداعي معاني سر از 

ترتيب نسل تلخ دوزخيان ميراث تلخ نفاق را دست در  بدين. دارد» كل«طبيعي خود روي به 
  :گردانند ن خود ميدست بي

  جزو آن كل است و خصم دين تو    اصل كينــه دوزخ است و كيــن تـو
  جزو سوي كل خود گيــرد قــرار    چون تو جزو دوزخي پس هوش دار
  كــي دم باطل قــرين حـق شــود    تلخ با تلخــان يقيــن ملحـق شــود

  )٢٧٤ -٢٧٦دفتر دوم، بيت      (              
دهد و با اين پاسخ  هاي خبري، مولوي به پرسشي مفروض پاسخ مي رهدر اين بخش از گزا  

افشاني معاني  انداز ديگري از تخم مند را به نمايش درآورده و چشم فصل ديگري از ديدگاه قاعده
  :آن پرسش مفروض و مقتدر چنين است. گشايد را پيش روي خواننده مي

اه فردي دارد و يا خاستگاه اجتماعي؟ معلول آيا حسن و قبح و تلخ و شيرين رفتار انسان، خواستگ
دهد كه رفتار فردي و  روابط اجتماعي است و يا معلول ويژگيهاي فردي؟ موالنا پاسخ مي
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هاي گسسته و پراكنده از هم نيستند بلكه ماهيت ساختاري دارند و  اجتماعي انسان، پاره
  :زيرساخت همة آنها انديشه است

  اي مابقي تو استخوان و ريشه    اي اي برادر تو همــه انديشــه
است،  بينيم كه مولوي پيش از دكارت به اهميت بنيادي و زيرساختي انديشه واقف بوده  مي  

اي بيش  شمارد و هستي بدون انديشه را استخوان و ريشه چرا كه انديشه را همه هستي انسان مي
دارد و انديشة » ي شناختيهست«داند، با اين تفاوت كه انديشة موردنظر دكارت ماهيتي  نمي

انديشة موردنظر دكارت . گيرد  جاي مي٤٦»كاركردشناختي«موردنظر مولوي در حوزة مطالعات 
هاست و همچون »هستن«است و انديشة موردنظر مولوي، معيار تشخيص » هستي«نشانه 
 كه رفتار اي است انديشة موردنظر مولوي كوزه. هيدگر روي به تكثر دارد) داز ايِن(مندي  موقعيت

  .شود بندي مي انسان براساس آن قالب
بنابراين ميزان منزلت . شود و اگر خار باشد هيمه گلخن انديشه اگر گل باشد، فرد گلشن مي  

انسان بر تنيده از انديشة معطر، همچو . انسان، به بافت انديشه و شيوة انديشيدن او بستگي دارد
ن حال مردم، انسان برخاسته از انديشه بويناك را گالب بر سر و جيب مردم جاي دارد و در هما

  منزلة طبلة عطاران است كه در آن، جايگاه انسانها به جامعه به. ريزند بيرون مي» بول«همچون 
انديشه، قدمتي به وسعت . شود تناسب سنخيت انديشة آنها در طبقات مختلف طبله، تعيين مي

د و نيك و قلب و نيكو و شب و روز از هم تفكيك حضور انبيا موجب شد كه ب. تاريخ انبيا دارد
  :تولِد نيروي تميز، بيانگر آغاز تولد انديشه است. كشف شود» تميز«شوند و اصل 

ـدانستــي كه مـا نيــك و بديــم    پيش از ايشـان ما همه يكســان بديم   كس ـن
  چون همه شب بود و ما چون شب روان    قلب و نيكـو در جهــان بـودي روان
  گفت اي غـش دور شـــو صــافي بيــا    تـا بــرآمـــد آفــتــــاب انبـيــــاء

  )٢٨٥ -٢٨٧دفتر دوم، بيت         (              
چشمها توانستند رنگها را از . انبياء با حضور خود به چشمها قدرت تميز و تشخيص دادند  

س را به مقتضاي ميزان هم متمايز و لعل و سنگ و گوهر و خاشاك را از هم تفكيك و شأن هرك
دليل همين قوة تشخيص و تميز است كه خس و خاشاك با چشم، دشمني  شدن او تعيين كنند، به
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دست آورند و به عمق چشمها نفوذ كنند و به آن آسيب  ورزند و مترصدند تا فرصتي به مي
رگي، چشم در وجه شبه آشكا. خواهند ماهيتشان آشكار شود برسانند، زيرا خس و خاشاك نمي

نارستاني كه ماهيت واقعيت خود را پشت حجاب شب پنهان كرده و . كند روز را تداعي مي
گونه كه خس و خاشاك  با روز دشمنند، همان. كاريهاي آنهاست سيادت آنها، موقوف همين پنهان

شود  جهت است كه از قيامت به روز تعبير مي همين  كنندة ماهيتهاست؛ به  زيرا روز فاش. با چشم
  ):يوم تبلي السرائر(

  عاشق روزند آن زرهاي كان      دشمن روزند اين قالبكان
  )٢٩٠دفتر دوم، بيت         (              
 ٤٩ و ورود به رمزشكني٤٨ به قلمرو تأويل٤٧ايست براي انتقال متن از حوزة تفسير روز واژه  

رة هستي  جوه٥١ و تقديس٥٠سوگندهايي كه تشخيص. سوگندهاي قرآني با چاشني حسن تعليل
گونه كه  همان.  اولياء و تبلور راز مردان خداستسرروز آينة جمال خدا، : دهد آنها را تشكيل مي

  :شب سمبل ستاريت اوست
  عكس ستّاريش شام چشم دوز    عكِس را ِز مرِد حق دانيد روز

 كه است السرائر خوانده  تعبير نموده و آن را يوم تبلي» روز«جهت قيامت را به  خداوند بدان  
كاري ندارد و سيماي حقيقي هركس در پرتو  هيچ چيز در آن عرصه، مجال پنهان شدن و مخفي

اي روز، موالنا  انداز ديگري از تأويل واژة كليدي و خوشه در چشم. شود نامة اعمالش آشكار مي
  :دهد ارجاع مي)  عقل اول-نور(اش تخليه كرده و به حقيقت محمديه  آن را از معناي ظاهري

  والضحي نور ضمير مصطفي     سبب فرمود يزدان والضحيزان
هاي  ها و نمونه را براي همة پديده» روز«گراي  حكيم بلخ در نگاهي ديگر، سوية تأويل  

هاي نوشتاري و گفتاري  دهد و نشانه گردند، تعميم مي طبيعت، كه دائر مدار سوگندهاي قرآني مي
او . بخشد  بدان مي٥٣رده و كاركرد هنري و شعري تخليه ك٥٢اين نمودها را از داللتهاي ارجاعي

ها، يعني الفاظ حامي سوگندهاي قرآني، را از داللت تصديقي تخليه نكرده و »دال«اگر : گويد مي
شناسي پديدارها، دچار  به حقيقتي خارج از مدلول مستقيمشان ارجاع ندهيم در حوزة معرفت

كشاند، زيرا روز و شب و   كرده و به چالش مياشكالي كه فهم ديني را تهديد. اشكال خواهيم شد
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 است در زمرة آفلين  هايي كه قرآن به آنها سوگند ياد كرده ماه و خورشيد و ستارگان و همة پديده
داند،  پيامبر خدا، آنها را شايستة دوست داشتن و دل بستن نمي) ع(آفليني كه ابراهيم . قرار دارند

هاي حادث و روي به افول، سوگند   ذات قديم به پديدهپس چگونه ممكن است خداي ابراهيم و
  :ياد كند

  خود فنا چه اليق گفتن خداست    ورنه بر فاني قسم گفتن خطاست
  كي فنا خواهـد از آن رب جليل    ال احب االفليــن گفت آن خليل

يد هاي عرفاني با متدهاي منطقي و استداللي بازتول اين نوع تفسيرهاي قرآني، كه در آن گزاره  
مولوي دايرة تأويل سوگندها را . اي دارد  مولوي بسامد گستردهمثنويشوند، در  و بازشناسي مي

شايان ذكر است كه فرستندة پيام براي . دهد گسترش و آن را به كل ساختار زبان تعميم مي
گفتار و واسطة  يكي ارسال پيام به: تواند از دو شيوه استفاده كند برقراري تعامل با گيرندة پيام مي

واسطة  شود، و ديگري ارسال پيام به تعبير مي» عبارت«، كه از آن به )داللت وضعي لفظي(نوشتار 
) هاي زباني سازه(گويد كه اصوالً عبارات  موالنا مي. شود ، تعبير مي»اشارت«ها، كه از آن به  نشانه

ها و  و بين اين نشانه. »حاالت«هايي هستند براي بيان  شناختي داشته و نشانه فقط ارزش نشانه
پل ارتباطي بين دال و : گويد دريدا مي. گونه سنخيتي ماهوي وجود ندارد حاالت مربوطه هيچ

دال نسبت به مدلول مانند ابزار است نسبت به : گويد و موالنا مي» معنا«است نه » تمايز«مدلول، 
  :دست

  حال چون دست و عبارت آلتي است    هر عبارت خود نشان حالتي است
هاي زباني به زيرساخت  ها و عدم ارجاع سازه خارج ساختن عبارت از حوزة كاركرد نشانه  

دست  منزلة آن است كه آلت زرگر به هاي زباني، به تأويلي آنها و لغزش در تشخيص مرجع سازه
ماند كه برزگري نادان دانه در ريگزار  دست زرگر و بدان مي كفشگر سپرده شود و آلت كفشگر به

گفتند اما يك انا الحق نشانة نور بود و انا الحق ديگر » انا الحق« منصور و فرعون هردو .بكارد
  ).دروغ(نشانة زور 



 

  

  ادبيات ايران268

عصاي موسي و عصاي سحرة فرعون هردو از يك جنس بودند، اما عصاي موسي معجزة   
بافِت معنامحور » عصا«و » انا الحق«اگر الفاظ . الهي شد و عصاي سحرة فرعون غبار پراكنده

  .اي به مسافت ايمان تا عصيان وجود نداشت بين مدلولهاي آندو، فاصله» نشانه محور«داشته نه 
) حالتهاي(به خاستگاهها ) كلمات(هاي زبانِي  ها و تأكيد بر ارجاع سازه گسترة تأويل نشانه  

م اس: يابد آورد و قصه ادامه مي حال تعليق درمي افشاني معني در حواشي قصه را به اصلي، تخم
اي است براي تقريب به ذهن ساختن حقيقتي متعال و ماوراء  اعظم، مثل همة اسمهاي ديگر نشانه

حضوري . حضور دارد) اسم(اين حقيقت متعالي در درون همين نشانه . »حرف و گفت و صوت«
  .زنده، رازآميز و فعال نه متافيزيك حضور

اين مسمي، مرحلة انتقال ذهن دار بين آن اسم و  ترين مرحله در كشف رابطة معني حساس  
تر از  تر از باران و سلوكي دراك اين انتقال گوهري زالل. است» حقيقت متعالي«به آن » نشانه«از 

دست برزگر بسپارند و ابزار برزگر  منزلة آن است كه ابزار كفشگر را به طلبد وگرنه به فرشتگان مي
  .دست كفشگر به

صورت يك  له در پنداِر رهگذر ابله حكايت، فقط بهاسم اعظم در حوزة پندار عوام از جم  
ي اسم اعظم شايستة فاهمة بارانيان و مسما. شود العاده مثل اكسير و جادو ارزيابي مي نيروي خارق

 را بازخواني و حقيقت مسميتباراني است كه با شكستن هنجار پندار عوام، مفهوم آن  فرشته
جهت به آن رهگذر ابله اسم اعظم را نياموخته بود كه  دانمسيح ب. كنند مغفول آن را بازشناسي مي

 اسم اعظم ندارد و ٥٤شكنانه يا بازخوانِي دانست او ظرفيت الزم را براي خوانش ساخت مي
  :آويز حفره و استخوان خواهد ساخت درنتيجه، اسم مقدس را دچار فاهمة لغزان خود و دست

  ـد آن اســم صمــددرنيامــوزيــ    زين سبب عيسي بدان همراه خود
  سنگ بر گل زن تو آتش كي جهد    كاو نداند نقــص بر آلــت نهـــد

در اين نقطه از تداوم زنجير معنا و گسترش پيام قصه، دوباره ظهور واژگان مهاجِم كليدي   
انداز ديگري از  گذارد و درنتيجه چشم حال تعليق مي در حوزة جاذبه تداعيها، صورت قصه را به

آري در دنياي متن و در كتاب هستي، نقاب معني . نمايد ني در خوانش متن چهره ميافشانش مع
گردد، هرچيز براي فهم و بيان،  بازگشوده نمي) هاي زباني كلمات سازه(ها  جز به وساطت نشانه
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فهم يگانگي خدا، مستلزم احراز عطيه و حكمت . ايست، جز خداي يگانه نيازمند ابزار و نشانه
شود، مگر آنكه سالك ارادة خود را چون گوي به چوگان ارادة شاه  راز نميحكمت اح. است

  .»جور ديگر ببيند«بسپارد و گوش را به سرچشمة هوش متصل سازد و چشم را بشويد و 
واسطه، شهودي و مبتني به ذوق و اشراق كسي كه ظرفيت  اين حكمت حكمتي است بي  

دست آورد، فايدتي  به تمرين و تكرار آن را بهاستحصال اين حكمت را نداشته باشد، هرچند هم 
نه جلب فايدتي ) ع(كه دانش اسم اعظم نيز براي همسفر ابله عيسي  براي او نخواهد داشت، چنان

حكمت برگرفته از تمرين و تكرار در سطح زبان نوشتار فقط شأنيتي در . كرد و نه دفع مضرتي مي
خواهد  احراز حكمت، اهليت مي. »بيان« در حد دارد و در سطح زبان گفتار شأنيتي» نشان«حد 

كه طاووس در خانة هر روستانشين قرار  همچنان. پايد زيرا كه حكمت پيش هر نااهلي نمي
  :گيرد نمي

  همچو طاووسي به خانه روستا    او نپايــد پيش هــر نـا اوستـا
، پيش درآمد بيت فوق مدخل پاره خوانش بعدي، حلقة اتصال معاني پسين با معاني پيشين  

آفرينان  حكايتي كه نقش. اي ديگر از افشانش انتقالي معني است حكايتي ديگر و سرفصل مرحله
اي روستايي و حادثة محوري آن عبارت است از فرار باز  اش عبارتند از شاه و باز و عجوزه اصلي

 محور آن اشخاص و اين حادثه،. سوي كلبة دودگرفتة عجوزه روستانشين سلطنتي از كاخ به
جايي فرستنده و گيرندة پيام در چرخة آزاد مكالمه،  دهند و جابه  حكايت را تشكيل مي٥٥همنشيني

. سمت محبت نادان گريخته بود به) كاخ سلطاني( باز، از پنجة تغليب دانايان ٥٦محور جانشيني
 از آراستن و محبتي كه خود را به هيئت قيچي درآورده و پرها و ناخنهاي باز را با قرائتي كه خود

  :رحم گذرانيده بود هاي بي ادب كردن داشت، از دم تيغه
  كژ رود جاهل هميشه در طريق    مهر جاهل را چنين دان اي رفيق

سوي پرچم  باز، نه ديگر چنگالي داشت كه به باز بودن خود بنازد و نه پر و بالي داشت تا به  
انديشاني است كه  مقدر همة عرشبار باز، سرنوشت مشترك و  تراژدي عبرت. خورشيد بتازد

آور  انديشي كشانده و آنها داروي تلخ را به شربت خواب آنها را به فرش» بودن«و » ماندن«جاذبة 
  .فروختند
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دست در ميان انبوهي از  شاه طي جستجوي ديرپاي، سرانجام باز را در كلبة عجوزة قيچي به  
دهد و  جديدي قرار مي)  دازين-ن آنجام(ديدِن باز شاه در موقعيت . دود و غبار باز يافت

اين خود گفتگويي در درون . گردد مي) مونولوگ(ساز طرح يك فقره خود گفتگويي  زمينه
شاه گرچه به حكم عقل، . است؛ تقابل عقل و احساس عناصري از تقابل دوگانه جريان يافته 

، اما از سويي ديگر به حكم شمارد روزي باز را پادافرة طبيعي قدرناشناسي و ناسپاسي او مي تيره
  :آورد احساس بر شوربختي و ذلت باز، رقت مي
ــاز را دود و گــرد   شه بر او بگريست زار و نوحه كرد    ديــد ناگــه ـب
  كه نباشــي در وفــاي ما درســت    گفت هرچند اين جـزاي كار تست

  )٣٣٠ -٣٣١دفتر دوم، بيت     (              
گيري و  ، آن است كه جهت٥٧ني موالنا، در قالب منطق مكالمهرسا يكي از ويژگيهاي اطالع  

كند و  رساني متن تغيير مي سوية خطابي پيام به تناسب جايگاه فرستندة پيام در چرخة اطالع
هاي كالم را دستخوش گسل  هاي واسط بافه چرخشي بودن جايگاه فرستندة پيام، گاه حلقه

شود، گاه نيز خاصّه در حكايتهاي  جيرة پيام مخدوش مينمايد، يعني در ارتباط دروني اجزاء زن مي
نماي متن  هاي خطابي، اجزاء گسسته جايي فرستندة پيام و تزلزل سويه طوالني مثنوي، با جابه

در مواجهة شاه و . آيند صورت كالف سردرگم درمي شوند كه به چنان از مركزيت پيام دور مي آن
النا، فضاي تخاطب را با گسترش طولي فرستنده و گيرندة نيز ذهن پيشرو مو» كمپير«باز در كلبة 

جاشونده  پيام و گسترش عرضِي درونماية پيام، در بستري از مكالمة سيال و چرخشي و جابه
كرد و از  ماليد و التماس مي دست شاه مي با ديدن شاه پرهاي بريده، خود را به» باز«. دهد سوق مي

  :خواست كه وي را ببخشايد او مي
  گفت من كردم گناه زبان مي بي    دست شــاه ماليــد پر به  ميباز

» آن سري«تدريج رنگ استغاثه به خود گرفته و حيثيت عرشي و  به) درونماية پيام(التماس   
با . آورد كند و سر از نوع انسان درمي كند و درنتيجه باز از شأن پرندگي، قالب تهي مي پيدا مي

شود و درنتيجه شاه در  جا مي گيرندة پيام نيز جابه) جاي باز ن بهانسا(جايي فرستندة پيام  جابه
دهد و التماس باز از شاه به افشانة دعا  جاشوندة مكالمه، جاي خود را به خدا مي چرخة جابه
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جاي خود ) نوع انسان(در چرخة بعدي، فرستندة پيام . يابد انتقال مي) استغاثة بنده به درگاه خدا(
كند و رنگ اخالق  دهد و كالم از درونمايه دعا و انابت قالب تهي مي يرا به شخص موالنا م

شناسي تفسير را تبيين و  گيرد و موالنا در هيئت دانا و واعظ كل مواضع آسيب خود مي به
كند و  يابي مي گذاري و منابع توليد و تكثير تبهكاريها را رديابي و ريشه لغزشگاههاي فهم را نشانه

دعا، فرصتي . شمرد سخني با دعا مي برداشت و سوءاستفادة انسان از دعا و همجرم را معلول سوء 
جاي اينكه بنده را به خويشتن گمشدة  صحبتي، به صحبتي با خدا، اما اين هم است اثيري براي هم

سخني با خدا، رخنه  كند و غرور هم خويش بازگرداند، او را از خود، دور و بر ديگري گستاخ مي
  :افكند نش ميبر اركان ايما

  تو لــواي جــرم از آن افـراشتي    خدمت خود را ســزا پنداشتـي
  خويشتن بشناس و نيكوتر نشين    گـرچه با توشـه نشيند بر زمين

» باز«دست گرفته،  موالنا پس از اضافة چند رشته حكمت و اخالق، دوباره رشتة سخن را به  
  :نمايد  فراگرد زاريدن باز چهره مياي در سپارد و افشانة ديگري از معاني زنجيره مي

كه باز، با  يابد، تا جايي علت خود را در ابر بنده بباراند، بنده تولدي ديگر مي اگر معبود عنايت بي
تواند خورشيد را  گيرد كه مي چنان قدرت مي همان ناخنهاي شكسته و پرهاي قيچي شدة خود آن
  . به زير سيطرة پرواز درآورداز حدقه چشم آسمان بيرون كشد و گسترة آسمان را

شود كه  شود كمرگاه كوه را بشكند و اگر قلم ببخشد قادر مي معبود اگر كمر بخشد، بنده قادر مي
  :هاي قدرت را درهم شكند اسطوره

  بركنم من پرچم خورشيد را    گرچه ناخن رفت چون باشي مرا
  چرخ بازي كم كند در بازيم    ورچه پــرم رفت چون بنوازيــم

  گردهي كلكي علمها بشكنم    كمــر بخشــم كه را بركنــمگر 
كند و  موالنا، آنگاه براي تجسيم و باورنشان كردن اين معنا به حافظة تاريخي متن رجوع مي  

اي  شكند؛ پشه هيمنة سپاه فيل را در هم مي» سجيل«هاي  با دانه» بابيل«: آورد شواهدي از تاريخ مي
كند و  مالد؛ عصاي چوبي موسي، دهان باز مي را به خاك ميناچيز بيني نمرود و نمروديان 

  .بلعد و قس عليهذا حاكميت زور و تزوير را يكجا مي
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بيند كه به طرح پرسشي  اي دور مي در اينجا گويي موالنا افق انتظار خواننده را از وراي آينده  
 مدخليت اسباب و طلب، آيا براي شكستن قدرتهاي افزون: است مفروض و مقدر مبادرت ورزيده 

ابزار، امري الزامي است، هرچند هم اين اسباب و ابزار قدر سجيل نسبت به فيل و يا پشه براي 
توان هيمنة قدرتهاي ضد بشري را  غلبه بر نمرود باشند يا خير بدون اسباب و ابزار هم مي

  شكست؟
بشر » كنت انبياء«ر را، كه به اعتبا) ص(مولوي در پاسخ به اين پرسش مفروض، پيامبر اسالم   

اول و پيامبر اول و نگين انگشتري رسالت و مهر تأييد بر منشور تاريخي و فرا تاريخي رسالت و 
در همان حال از بعد ابالغ رسالت خدا بر مردم، بشري همچون بشرهاي ديگر است، از اين قاعده 

ها و شكستن  از مسئلهعامليت اسباب و ابزار در شكستن قفل قدرتها و گشودن ر: كند مستثني مي
) ص(كه پيامبر  ها، موقوف به حوادثي است كه حيثيت زماني و مكاني دارند درحالي»تابو«طلسم 
اول انبياست به اعتبار كنت نبياً و آخر انبياست به اعتبار . دارد» تنزيلي«و موجوديتي » ازلي«حقيقتي 
مة انبيا روييده و شكوفة پيش از ه» ترنج«همچون ) ص(ميوة درخت وجود پيامبر . خاتميت

او در شعر بلند تاريخ رسالت، هم كلمة اول و هم . تنزيلي وجود آن حضرت پس از همة انبياء
آخريت او نيز . اوليت او به اعتبار كنت نبياً و آخريت او به اعتبار خاتميت است. كلمة آخر است

هاي  نامه ره به معراجاشا(مانند آخريت قافيه است كه عمود و ستون فقرات خيمة شعر است 
با . شود ، شالودة ابزار محوري قدرتها شكسته مي)ص(بنابراين با حضور پيامبر ). االسرار مخزن

شده متن هستي، مبني بر عامليت كانونهاي قدرت و » تابو«قرائت مألوف و ) ص(حضور پيامبر 
درت چهره شود و خوانش نويني از اراده و ق شكني مي اعتباري عمودي ستارگان، ساخت

شكافد، سعد و نحس  مدد ابزار، پيشاني ماه را مي نمايد؛ حضرت با جاذبة عشق و ايمان، بي مي
بر چهرة ماه، » عنكبوت درشت شكست«كند و با نشاندن  آسمان را از اقتدار تاريخي تخليه مي

  :آورد مين ميگيرد و ارادة مركزي و مركزيت اراده را از آسمان به ز گرداني را از او مي مقام آينه
  ماه بين بر چرخ و بشكافش جبين    احمد اخود كيست را سپاه زمين

ـه دور قمــر    خبــر تا بداند سعد و نحس بي   دور دور توســت ـن
  )٣٥٣ -٣٥٤دفتر دوم، بيت    (              
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گونه كه ابراهيم نيز طلسم اساطيري باور مردم، مبني بر عرشي بودن خداوند، را  همان  
دهد و مقدس دور از  كرده و خانة خدا را از بلنداي آسمان، به سطح زمين انتقال ميشكني  شالوده

شكني باورها و اليروبي  كند تا در فرآيند ساخت تر مي دسترس را از رگ گردن به انسان نزديك
ذهنها و قلبها به مردم بفهماند كه خدا بايد در متن زندگي آدميان جريان داشته باشد نه در بام 

سازد تا به زبان رمز و سمبل اعالم نمايد  براي خداوند خانه مي» وادي غير زرع«اتو در . تصورات
عصر او ) ص(شكوه منحصر به فرد محمد . »خواص«است نه خداوند » ناس«پروردگار » اهللا«كه 

به مرتبة » فكرت«را مغبوط نگاه پارسايان كرده است، عصري كه در آن، رحمت از مرحلة 
كه حتي موسي  شود تا جايي تبديل مي» هاي شفاف آيينه«يابد و خشتهاي خام به  ميارتقاء » رؤيت«

تابانه از خداوند خواسته بود كه او را از  اي از رونق دوران آن حضرت بي با مشاهدة گوشه
امت » زمرة حضور«درآورد و در ) ص(اقيانوس تاريخ عبور دهد تا سر از عصر طاليي محمد 

  .اسالم درآيد
  از ميــان دوره احمــد بــرآر     موساي خود را در بحارغوطه ده

  )٣٥٨دفتر دوم، بيت          (              
شود، ذهن خالق موالنا  تر و خردگريزتر مي هرچه فضاي موسيقايي و محتوايي متن اثيري  
جان،  او مانند برزگري چابك و گرم. شود تر مي تر و ناخودآگاه ذخّار موالنا فوراني تر و پرتوان گرم

هاي خبري را از محدودة  موالنا گزاره. كند هاي معاني را در فواصل موسيقي متن، نثار مي افشانه
دهد و با  خارج ساخته و در گسترة تاريخ بشريت تعميم مي) ع(و موسي ) ص(فيمابين محمد 
كششها و كنشهايي كه . پردازد هاي جديد به رمزشكني كششها و كنشهاي معنوي مي كشف گزاره

كه سالك به  كند؛ وقتي يروي چشايي رهرو را با لذت حقايق آشنا و چشمهاي او را بينا مين
آورد اين  عنوان ره هايي از مناظر معنوي را به نمايد، خداوند گوشه خويشتن الهي خويش روي مي

تر و ماناتر از  مراتب ژرف گشايد و سالك با دنياي جديدي از لذتهاي به  رويكرد به روي او مي
اين كشش در . يابد حال كششي روحاني در دل سالك راه مي در اين . شود ذتهاي مادي آشنا ميل

سپارد، شوق با ضرباهنگ  پيوندد و عشق دل را به آتش شوق مي روند تكاملي خود به عشق مي
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شكستن هر رمز، گشايشي . شود گريه همراه است و در استمرار گريستن، رمز انتظار شكسته مي
  .ه گذشته و حجابي است نسبت به آيندهاست نسبت ب

شود و زنجيرة رمزها را حلقه به حلقه باز  شكستن رمزها شناور مي» جريان سيال«سالك در   
نيروي محركة اين سير روحاني است و » شكِر شكستن هر رمز« و - ضرباهنگ دعا-اشك. كند مي

  .كند ا طي مير» پله پله تا مالقات خدا«سالك به ميمنت اشك شوق و شكر نعمت 
  كـــز بت باطــن همـــي برهـــانـــد او  گر بگــويي شكــر اين رستـــن بگــو
  آن خــروشنــده بنـــوشــــد رحمتــــم  چـون بگــريانم بجــوشــد رحمتــــم

  چون گريست از بحر رحمت موج خاست  هاســت رحتمتم موقوف آن خوش گريه
  )٣٧٨ و ٣٧٦، ٣٧٢دفتر دوم، بيت (              
شود، به تبيين تأثير روحاني گريستن  حكايت بعدي نيز كه با كليدواژة گريه گشوده مي  

  :گويد مي» چشم«به » كودك حلوا فروش«اختصاص دارد و حكيم بلخ با تأويل 
  آيد به جـوش بحر رحمت در نمي    تا نگــريد كــودك حلــوا فـروش
  اري زان درستكام خود موقوف د    اي بـرادر طفل طفل چشــم توست
  پس بگريــان طفل ديده بر جسـد    گر همي خواهي كه آن خلعت رسد

  )٤٤٢ -٤٤٤دفتر دوم، بيت    (              
 

گويي موالنا صداي پرسشي مفروض و . حكايت بعدي نيز در باب تأثير گريستن است  
 آيا هر نوع گريستني شكر نعمت محسوب: گويد شنود كه مي مقدار حنجره را از تاريخ مي

 كه سيرة تفسيري  چنان شود؟ موالنا با توجه به حكايت عيسي و همراه ابله آن حضرت، آن مي
گويد گريستن ناشي از شوق وصال، چشم را آزاد و  كند و مي اوست، عيسي را به چشم تأويل مي

منزلة بيگاري چشم بوده و بار گراني است كه بر  كند، اما گريستن، براي معاش به دل را آباد مي
گونه كه آن ابله، بيگار زنده كردن استخوانها را بر تن  همان. شود اي چشم تأويل مي ردة شيشهگ

  :خود و بر دل عيسي هموار كرده بود
  بر دل عيســي منه تو هر زمـان    ليك بيگــار تن پر استخــوان



 

  

275   افشانش معنا در چند حكايت موالنا

  

  ذكـر او كرديم بهـــر راستــان    همچو آن ابله كه اندر داستـان
  ات كام فرعوني مخواه از موسي    ات ســيزندگي تن مجو از عي

  )٤٥١ -٤٥٣دفتر دوم، بيت   (              
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