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در مثنوي معنوي آفريني تمثيلساختار و ساخت  

 

 *ديده کودهيجهانسينا 

 

  

 چكيده

ها و ا، مضمونهكند؛ بلكه خود آبشخور تداعيها را آشكار نميتمثيالت موالنا تنها ايده ،در مثنوي معنوي

هاي ذهنيِ تداعي رافيايجغاي گونهالً بهتواند اوّمي ،مثيل در مثنويرو شناختِ ساز و كار تاز اين تصويرهاست.

 ساختار عموديگيري كند تا چگونگي شكلر نشان دهد و ثانياً به ما كمك تتر و عينيملموسدستِ كم موالنا را 

 مثنوي را بيشتر درك كنيم. 

 ،ديگرالگوهايي ساختاري هستند كه موالنا براي ايجاد حركت روايي از آن بسيار استفاده كرده است. به بيان  ،هاتمثيل

ذهنيات و  اي شناختِگونه، بهاند. بنابراين عينيّات تمثيلي مثنوي معنويهاي مثنويبرآمده از ايده ،هاي مثنويتمثيل

توان به اين اصل ساختاري در مثنوي پي برد كه و ساز و كار تمثيل، مي ،با بررسي كاركرد .هاي موالناستايده

 د. نسازمثنوي را مي چندساحتي خورند و جهانِ متنِپيوند ميها ها و تأويلها با روايتچگونه تمثيل

 سپس پردازد ويي تمثيل ميروا ت و ساختارِنيّيبتدا به بررسي خاستگاه، كاركرد، عروش ساختاري، ابه مقاله اين

پردازي و هدهد. به اين معني كه چگونه موالنا با قصّان ميآفريني تمثيل را در مثنوي موالنا نشساختار

 دهد.ا شكل ميي مثنوي رگسسته و پيوسته ساختار عموديِ ،اعه و ارتجاليالسّهاي خلقآفرينيتمثيل

 

 .آفرینیمثنوی معنوی، موالنا، تمثيل، ساختار، ساخت: ن کليدیاگواژ

 

 

  ی زبان و ادبيات فارسیدانشجوی دکتر*

                                                                     Email:sina4801@yahoo.com الملل دانشگاه فردوسی مشهدپردیس بين دانشكده
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 مهمقدّ

ي در بيان روزمره كاربرد دارد. حتّهاي مختلف ادبي، هنري، منطقي، خطابه و شكلي از بيان است كه در حوزه 1تمثيل

بندي، ادبي باشد، شكلي از استدالل است كه زبان براي اقناع، توضيح، قابپيش از آن كه يك اصطالح بنابراين 

 شود وتحويل مي استدالل تمثيلي،به تمثيل ، منطق كند. دركاري از آن استفاده مينبخشي و حتي پنهاتجسم و عينّيت

 .[1است] 2دربردارنده نوعي قياسرو اين از دارد و كيدتأدو چيز وجه اشتراك يا شباهت  برحجّتي است كه مثابه به

تمثيل هم بر بدنه و  .تمثيل است، يابداي ميسازد و كاركردهاي تأويلي پچيدهچه كه ساختارِ رواييِ مثنوي را ميآن

 سازد.شهودي ِمثنوي را برمي -دهد و هم درونه انديشگاني و تجربياست و آن را شكل مي ثرايت مثنوي مؤبرونه رو

 ري است كه در دلِ گفتمان عرفاني شكل گرفته است. رهاورد تفكّ ،معنويمثنوي 

در  ،توان گفت مثنوي معنويكه مينانچاي آفريده است، تارهاي ويژهاگرچه موالنا در آفرينش اين اثر عظيم، ساخ

تأثير  ها، تحتساختاما در ژرف اي دارد؛ير عطار، الگوي يگانهالطّمقايسه با آثار بزرگي چون حديقه سنايي و منطق

ر تمثيلي د رفكّاند. تثار عظيم خود را در آن خلق كردهانديشمنداني چون سنايي و عطار، آ همان گفتماني است كه

دليل بهكه ني هاي عرفاكمك كرده است تا تجربه مشترك اين آثار عرفاني است. تمثيل به اين آثار واقع يكي از وجوه

ت در ني تمثيالين فراواد؛ بنابراشون هاي زبانيسادگي تبديل به تجربهبه مبهمي دارند، ساختار وابستگي به امرِ قدسي

را  رهاي اين تفكّشهري ر تمثيلي است.وابسته به تفكّ ،آفرينيوان يك الگوي تصادفي نيست. تمثيلعنثار عرفاني بهآ

ل اي براي انتقاچون رسانهرفاني همآثار عيمي ايران به فراواني مشاهده كرد، اما در توان در آثار تعلچه مياگر

 .است هاي انتزاعي، شهودي و معنويتجربه

ارتباط يابد و همچنين هاي ناب دست ميگستراند و هم به تداعيوسيله تمثيل هم دامنه سخن خود را ميموالنا به

 ،تمثيل. موالنا است واكاوي انديشهدر واقع  ،كند. بنابراين شناخت تمثيالت موالناي پيدا ميتري با مردم عادّآسان

 در نتيجه مخاطبان به حسَبِ نوع مواجهه در جهات و .دهدگستراند و ژرفا ميجهات مختلف مي متن و روايت را در

 زنجيره فهم و قرائت، روايت را در ،كنند. گروهي به فراخور استعدادهاي مختلف حركت ميسطوح و اليه

ها پا گروهي به جهان تمثيل اين دسته است(؛ از مولوي غالباً )گله گيرندصوري پي مي و 3هاي خطيرفتپي

 و رجهان متكثّ اين خطوط گريز كه بازتابِ كنند.خطوط گريز را دنبال مي و روايت ظاهري را رها  خطِ گشايند ومي

 از گسترانند ومتقارن خود را مينا متقارن و و عمقي جهات مختلف سطحي و در ،مولوي است كارمحافظه يرغ

 كه نحوه مواجهه وچنانشود همجدا مي ،عرفا تمثيالت ايستاي ديگر شعرا و از ،پوياي مولوي پردازيِجا تمثيلهمين

 .شودفهم مخاطبان متفاوت مي

                                                 
1Allegory 
2Analogy 
3 Linear Sequence 
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 پيشينه تحقيق

توان گفت هر ميجرأت كه بهاست؛ چنان هاي فراواني نوشته شدهكتاب ،هاي تمثيلي موالنادرباره تمثيالت و انديشه

ست. اره كرده ااي به تمثيالت روايي و تصويرهاي تمثيلي موالنا اشگونهبه ،شده استموالنا نوشته  ي كه دربارهكتاب

هايي كه در شرح مثنوي نوشته شده كوب، كتاباستاد زرين ي«ر در کوزهحب»و « سرّنی»هاي معتبري چون تابك

، شرح مثنوي كريم زماني« شرح جامع مثنوی»و استاد جعفر شهيد، فر استاد فروزان« شرح مثنوی شریف»مثل 

 .اندپرداخته اي به تأويل و رمزگشايي تمثيالتگونهبه هااستاد استعالمي و ... همه اين شرح شرح مثنوینيكلسون و 

: ئميشند )قاموالنا داشته با هايتمثيل تري نسبت بهرويكرد فلسفي ،همچنين در تحقيقات اخير سعي شده است

ه اين مسئله توجّمتر به ا كامّ ؛(1389 :)قائمی الگويي آن بپردازندكهنو  هاي مثاليو جلوهشناسي ( و به ديرينه1386

 عمودي مثنوي را شكل داده است. چگونه ساختارِ ،ه ساز و كار تمثيل در مثنويكشده 

. ر بر گيردني را دگفتمان عرفا خواهد كلّيخود گفتماني است كه ماي بر گفتمانِ عرفاني نيست؛ بلكه مثنوي تحشيه

خواهد ياما م ط عصر خويش است؛كردنِ گفتمان مسلّردازي در جستجوي راهي براي خالصهپاگرچه موالنا با تمثيل

يزي يل است. چبا تأو همراه موالنا،« صِ گفتمانيتلخي»راهي را از ميان پوسته باز كند تا حقيقت ديگري را رقم زند. 

 از و كاري، داراي ساين تلخيص و تأويلِ گفتماني اوست. هاي خلّاقانهكند، تداعيكه كلّ اين گفتمان را رؤيت مي

 ظيم، بازيِين كتاب عدر ا تأويل و روايت تمثيل، آفريني تمثيل در مثنوي ارتباط دارد. بازي تداعي،ساختاست كه با 

  نوي است.آفريني تمثيل در مثدهد، ساختكل ميچه كه قواعدِ اين بازي را شآناي است. بنابراين پيچيده

 

 مدارقصّه ذهنِ

 رميسّ) 2هاداستان خُردقالب  در ،هروزمرّ تجربياتِ اكِادر اين اساس، يعني بر ؛است 1مدارذهن انسان ماهيتاً  قصه

ملموس  بافت و تجربه محيطي خود ازكه ها خُردداستان (.2: 1389 نعيمي، افراشي و) گيردمان ميسا و شودمي

راه  ترانتزاعي و ترهاي گستردهداستان و هابه روايت 4تلفيق و 3فرافكنیكارهاي  و با ساز ،گيرندسرچشمه مي

همين  از بازجُست. «مدارهقصّفرافكني » همين را در مجاز استعاره و تمثيل، خانواده ليههاي اوّوان ريشهتمي يابند.مي

ر تفكّ تأويل و تفسيرِ انتزاعي است و براي توضيح، رپيش درآمد تفكّ ر است ور تمثيلي نخستين شكل تفكّفكّت رو،

(. 140: 1361)خوانساري، « هاي كودكان از راه تمثيل استنخستين استدالل»گيرند. ر تمثيلي كمك ميانتزاعي از تفكّ

                                                 
1 Parabolic 
2 small stories 
3 projection 
4 Blending 
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اگرچه  .است 1ایاسطوره شهودی و رتفكّ ترين شكل بياني برايدسترس باشد كه تمثيل درت شايد به همين علّ

تر از تمثيل را كهن اين جهت اسطوره از و مراه با استعاره، رمز و سمبل استه ،اياسطوره هاي بينشِتمثيل

بينش  شهودي و رتفكّ رسد.ما مي صورت ساخته شده، بهبه غالباً اما اسطوره، سازنداند. چرا كه تمثيل را ميدانسته

 اتكادرا تجربيات و تمثيل، عي ازطيف متنوّ ، بااندانتزاعي زبان را شكل نداده جا كه هنوز مفاهيمِآن اي ازاسطوره

ناخودآگاه به جهان خودآگاه آمده است. اما  اي است كه از مرحلهبنابراين تمثيل، اسطوره»كند. خود را بيان مي

روح انتقال هاي روان را به اشياء بيبم و شاعر زير ،تنها كار بشر نخستين نيست و در روزگار ما نيزسازي اسطوره

سازد. ضمناً بايد يادآور شد كه اسطوره در تماس با تاريخ، مُدام از طور خودآگاه اسطوره ميدهد و با اين كار بهمي

« ر آدمي در عصر جديد استرسد و يكي از خصوصيات تفكّتمثيل مي شود و به مرتبهتِ خويش خارج ميحال

 (.29: 1351حاكمي، )

ها اغلب مثيلتخاستگاه تمثيل بيشتر فلسفه و كالم است تا ادبيات. »گويد: درباره خاستگاه تمثيل مي كوئينجان مك

شرقي  دياناابراهيمي و بسياري از اديان  است. همه از آغاز نسبت نزديكي با روايت داشتهاند. اما تمثيل مذهبي

بيين اي از رواياتي كه در خدمت توعهمعبارت ديگر در روايت، يا مجبهيا  - انده يافتهترين بيان خود را در قصّكامل

د، ت، تولّ، ملّها، محصول، قبيله، شهرگيرند، مثل زمان، فصلمؤثر در زندگي فرد باورمند قرار مي هاي عموميواقعيت

يت ه اين دو تاي آخري اكثرك - ج، مرگ، اصول اخالقي، احساس كمبود و ناكامي، و احساس وجود امكانازدوا

 (.3: 1389)مك كوئين، « شوندآدميان را شامل مي

 

 عينيّت تمثيل

 سو وابسته بهاز يك ،زي تمثيلكاري و نمادسا. سادگي، پيچيدگي، پنهاناست معطوف به ذهن مخاطبتمثيل 

مثيل ا گيرنده. تيوابسته به مقدار دانش، هدفمندي و آگاهي شنونده  ،گوينده است و از سوي ديگرهاي انگيزه

مثيل شامل ل هر تبخش اوّ»ي است: خشساختار هر تمثيل دو ب بخشي از آگاهي را ملموس كند. ،كندكوشش مي

ل يم تمثبخش دوّ شود.مقايسه ميي ديگري آشناشيء يا مفهوم با  آشنا مفهوم يامفهوم آشنا است. اين شيء  يا شيء

ساخته  ياي كلّهقاعد ،هكه بين اين دو شيء يا دو مفهوم آشنا برقرار است. با استفاده از اين رابط اي استنيز رابطه

هوم ن شيء يا مفآجام، رابطه با سران و .ديگر استفاده كرد ءكردن شيدركبه  براي كمكاز آن توان شود كه ميمي

 رتن و استيوابراو) «شودميهمان صورتي كه رابطه با آن شيء يا مفهوم آشنا شرح داده است، بيان به شناآجديد يا نا

9213 :193 .) 

                                                 
1 Mythological & Intuitive 
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آورد. در ادبيات عرفاني دادن در ميبه شكل نمايش ،نتمثيل، پند و اندرز و تنبيه را از شكل گفت ،در ادبيات تعليمي

گاهي همراه با  ،شدن انديشهكند. اگرچه نمايشيثيل نمايان ميه آن را با تمبودن انديشه، شاعر يا نويسنددليل پيچيدهبه

نايجل واربرتن كنند. تر اعتنا ميها گوناگون خواهد شد. به همين دليل است كه منطقيان به استدالل تمثيلي كمتأويل

شود با هم شباهت ميعا استداللي كه مبناي آن مقايسه بين دو چيز است كه ادّ»گويد: نقد استدالل تمثيلي مي در

اي داشته باشند، احتماالً اند كه اگر دو چيز وجوه تشابه شناخته شدهتمثيلي بر اين اصل مبتني هاياستدالل .دارند

م قابل مشاهده نباشد. اين اصل، كه مبناي آن استقراء سته دوّهاي دي اگر شباهتوجوه تشابه ديگري هم دارند، حتّ

آورد. اين اصل به ندرت هاي احتمالي فراهم نميترين حالت هم معموالً چيزي بيش از نتيجهبينانهخوشاست، در 

يري كاپذنحو اتّره بهدهد؛ زيرا چنين نيست كه شباهت بين دو چيز در برخي وجوه، هموااثبات قطعي به دست مي

شباهت در وجوه ديگر باشد. استثناي اين قاعده هنگامي است كه شباهت مورد بحث، شباهت در صورت  دهندهنشان

گاه هر استدالل ديگري همان صورت منطقي را داشته باشد ورد اگر استداللي معتبر باشد، آنمنطقي باشد. در اين م

 (.19 -18: 1388)واربرتن، « نيز قاعدتاً معتبر است

 

 اختار روایی تمثيلس

هاي بلند. به اين معني كه هم زاويه ديد دارند و هم شخصيت و هم ها عموماً روايي هستند، خصوصاً تمثيلتمثيل

شود كند. روايت سبب ميرود و زمان را قطعه قطعه ميبه جلو مي براساس تواليبندي. تمثيل مثل هر روايتي زمان

تواند با بسياري از مخاطبان رابطه روايت مي ي عيني شود. از سوي ديگر جاذبهدرون تمثيل، تبديل به نمادها ايده

هاي مختلف با ايده درون تمثيل آشنا شود. دهد تا از زاويهفرصتي ميمخاطب  كند. ساختار روايي تمثيل بهبرقرار 

اما داراي فضاهاي آزاد و دموكراتيك  ،هاي نمادين در تمثيل، اگرچه وابسته به استراتژي گوينده استكنش شخصيت

انديشد. بيشتر حكايات تمثيلي درون تمثيل مي است؛ به اين معني كه شنونده يا مخاطب با استقالل بيشتري به ايده

ساخت در اين صورت هم ژرف»عرفاني است. ها و تزهاي اخالقي و ادبيات فارسي در جهت توضيح و تغيير ايده

به بايد داستاني باشد كه يا آن داستان ه ذكر نشود يا به صراحت بيان نشود، مشبهٌكن است مشبّتمثيل، تشبيه است. مم

نشده يا ه محذوف يا ذكرحال كار خواننده اين است كه مشبّانات يا داستاني رمزي است. به هراز نوع فابل حيو

خواست در ه، يعني مطلبي كه نويسنده ميبّو مش تمثيلي( به تمثيلي )استعارهو بين مشبهٌ را بيابد پراكنده در مطلب

  (.253: 1375)شميسا، « اذهان تقرير كند، ارتباط تشبيهي برقرار كند

د را خو دهد كه ايدهگوينده هم فرصتي ميدهد، بلكه به تأويل ميساختار روايي تمثيل نه تنها به خواننده فرصت 

 را تمثيل بودن تمثيل، فرصتي است براي انديشيدن.گفت رواييتوان ت مياين جه ازتر بيان كند. ر و عميقتروشن

 توان به سه دسته تقسيم كرد: همچنين رويكرد نويسنده، مي مايه ولحاظ ساخت روايي و درونبه



6 

  ،انداي ساده و معموليهاي كوتاه كه داراي حادثه و واقعهتمثيل .1

  اندمطرح شده در آن پيچيده كه عناصر سازنده و حادثه ،شدههاي بلند، پيچيده و تأويلتمثيل .2

كند و تأويل آن را به خواننده نشده، كه نويسنده يا شاعر آن را تفسير نميتأويل هاي پيچيده ومثيلت .3

  .گذاردوامي

هاي در تمثيلشود. اما ها و گريزهاي موالنا هم بيشتر ميها بلند باشند، مقدار تداعيگاه تمثيلدر مثنوي معنوي هر

هاي بلند، تأويل داستان ممكن است دهند. همچنين در تمثيلمجال تداعي به شاعر مي ،كوتاه، فقط تصويرهاي تمثيل

توان جدا از وجه تمثيلي آن، به شكل حكايت ها را ميدر درون تمثيل يا در پايان حكايت آورده شود. اين نوع تمثيل

نادر  ،سهروردي الغربة الغربيهعقل سرخ و قصة هاياز نوع تمثيل نشدهتأويل و هاي پيچيدهتمثيلدر مثنوي  .خواند

رو از اين .موالنا را آشكار كند شود كه معناي پنهان انديشهها به اين قصد آورده ميتمثيل ، مثنوياست. چرا كه در 

ها و هموالنا براي يادآوري قصّواقع گريزهاي ذهني  پردازد. درموالنا اكثراً به تأويل و تفسير تمثيل خود مي

آورد شكل تداعي به ياد مي، بهاي را كه در حافظه داردهبراساس معنايي است كه در ذهن دارد. او هر قصّ ،هاحكايت

 .انديشدميآن  دهد كه بهو آن را در خدمت معنايي قرار مي

 

 اندیشی موالناداستان

ترين ابزار انديشه موالنا واقع شود، عنوان مهمتمثيل به ترين عواملي كه باعث شده است كهيكي از عمده

گوي ماهري است و ظاهراً اين كه خود وي و همچنين پدرش هشك قصّموالنا بي»است.  انديشي موالناداستان

پردازي را در نزد موالنا هاند، اين مهارت در قصّبهاءولد و جدش حسين خطيبي نيز همگي اهل وعظ و تذكير بوده

گويي مانع از آن نيست كه بعضي اوقات هه و اين ذوق قصّدهد. معهذا اين مهارت در قصّموروثي مي يك حرفه هجنب

گذارد ه به ظاهر حكايت نميه را هم مزاحم بيابد و از اين كه ضرورت توجّه به قالب و صورت قصّموالنا توجّ

 (. 41: 1384كوب، ين)زر« حرفش را چنان كه دلخواه اوست دنبال نمايد، شكايت سركند

تر از روايت است و شكايت موالنا از ساخت روايي حكايت هم برخاسته از همين مسئله ايده در موالنا مهم ،بنابراين

اما شنوندگان مثنوي، شنيدن اسرار  و از محتوي دور افتد؛ شود شود كه معطوف به پيمانهاست كه حكايت سبب مي

شوند تا صورت ظاهر كنند و بيشتر مايل ميو اظهار خستگي و دلتنگي ميآورند و حقايق معنوي را تاب نمي

تاً بيان اسرار و حقايق معنوي را كند و موقّحكايت را بشنوند. به همين سبب، موالنا نيز رعايت حال آنان را مي

چيزي جز پيمانه  ،داستانن است كه ايي موالنا رو تلقّاز اينگردد. سازد و به نقل ظاهر داستان باز ميف ميمتوقّ

 معني است نه ظرف آن:، چه كه اهميت داردننيست و آ
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 ای اسررتای برررادر قصّرره چررون پيمانرره
 

 سررتایمعنرری انرردر وی مثررا  دانرره  
 

 دانررره معنررری بگيررررد مررررد عقرررل  
 

 ننگرررد پيمانرره را گررر گشررت نقررل    
 

 3623 -3622، ابيات 2د/

اي را كه با آب و تاب تمام و با ذكر جزئيات و حوادث و مناظر هدر چندين مورد از مثنوي به صراحت قصّ»موالنا 

خود وي  ،ل استكند. چنان كه داستان اعرابي و زن را كه در دفتر اوّنقل كرده است، در مفهوم رمزي تأويل مي

بر ( 3/2504م )عي مالكيت گاو گشت در دفتر سوّه داوود و آن خوني را هم كه مدّخواند و قصّن رمز ميمتضمّ

اند و پسرش سلطان نگريستهها به همين نظر ميهكند. اصحاب و مريدان نيز در غالب اين قصّهمين اساس تأويل مي

( مشتمل بر رمز و كنايه 5/4035مثنوي در باب محمود و اياز و داستان گوهر ) د در ولدنامه تصريح دارد كه قصّهول

كند، ما بيان مي« نقد حال»نامه هم بر وجه تمثيل با عنوان دنبال نيچه به ب نيست كه در آنرو جاي تعجّز ايناست. ا

 (. 41: 1348كوب، )زرين« اي كه فهم سرّ آن با تأويل رمزي مربوط باشد بپردازدهگوينده به نقل قصّ

ي ذهن موالنا هاي خالقانهها و تداعيدهد و باعث جوششچه به مثنوي حركت ميتوان گفت آنبنابراين مي

تري هاي عميقكند تا مولوي به انديشهها كمك ميساخت روايي تمثيل شود، ذهن روايي و تأويلي موالنا است.مي

هايش را آزادانه به جوالن درآورد. بسياري از زنيها و گماندهد تا تداعيدست يابد و همچنين به موالنا فرصتي مي

ي شكل گرفته است. موالنا همچنين براساس همين ساختارهاي تشبيهات، استعارات تازه موالنا، براساس ساختار رواي

هاي روايي رسد. و مخاطب خود را در دايره جاذبهروايي است كه از يك داستان تمثيلي به داستان تمثيلي ديگري مي

 گيرند. تري به خود ميهايش شكل تازهگاه ايدهكند. آنمحو مي

امر پيچيده و  ،بلكه موالنا با اين عمل خواهد داستان بگويد؛كه موالنا ميبودن ساخت مثنوي به اين معنا نيست روايي

ع اين تمثيالت در عين حال توان گفت كه كثرت و تنوّكند. به همين دليل ميي ميرازناك را تبديل به امر حسّ

مواجيد موالنا از  زته جز با اين طرز بيان بسياري اي در مثنوي است و البع معاني غير حسّتصويري از كثرت و تنوّ

تواند همچون نردبان آسمان هرگونه مخاطب را از دنياي ماند و مثنوي نميادراك مخاطب عام خارج مي محدوده

تمثيالت آن نيز در واقع در همين نكته است كه منفعت آن را  حس منتقل نمايد، و البته فايده حس به دنياي ماوراي

با آفاق  ،انداقليم حس برتر گراييده حس را هم مثال كساني كه از محدوده ي اهلكند و حتّممكن عام مي تا حدّ

چه كه ساخت روايي و تمثيلي را در واقع آن (.253: 1366كوب، )زرين« سازدمتعالي و نوراني دنياي عرفان آشنا مي

 بودن كالم موالنا است.انديشي و گفتاريكرده است، مخاطبدر مثنوي فراوان 

 

 آوری در مثنویتمثيلمخاطب و 
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در »گويد چه را كه موالنا ميتا آن ، عامل مخاطب است؛شدن ساختار روايي مثنويترين عوامل تمثيلياصلي يكي از

سطح فهم و ادراك جمع مخاطب كه افراد آن بعضي احياناً منكر، جمعي مرددّ و اكثر احتماالً معتقدند اما فهم و 

رد، متعادل بين پر مدّعا تفاوت و نوسان دادعوي و طالب علمانِ نكتهبي يامي تا علماع حدّ عقل سوقه ها ازادراك آن

 ي از لحاظ لفظ و تعبير در حدّ حوصلهچند غالباً بحث را از طريق تمثيل و قياس و حتّو ثابت نگه دارد و هر

دارد و از لحاظ هم به تأويل وا مي بين راعلم نكتهطالب  گاه ذهن عالم و انديشهدارد، گهط نگه ميمخاطبِ متوسّ

مخاطبان  گونه افراد در حوزهآن« حضور»ه و شعور خود را به ي، توجّافكار بديع و الفاظ و اصطالحات غيرعادّ

 (.123: 1381كوب، )زرين« دهدخويش نشان مي

با مخاطب گاه همدالنه و  شود. رويارويي راويمي روايت ديده مخاطبِ هاي گوناگوني از برخورد بامثنوي شكل در

توان مثنوي را با قرآن مجيد آوري به مخاطب، ميانداز روياز چشم»آميز. قانه است و گاه ستيزجويانه و قهرمشف

ولي ويژه و متمايز ع و ممتاز، متن را داراي اصي متنوّهايه به مخاطب روايت به شيوهسنجيد؛ كه در قرآن نيز توجّ

قرآن يك مخاطب خاص دارد و آن پيامبر  .شودتلف ديده ميبه آدميان، در سطوح مخساخته است. در قرآن خطاب 

گيري متن قرآن و مثنوي به ي شكلاندازي حتّين است در مثنوي. از چشمالدّاي متناظر با حساماست كه تا اندازه

ن، بسيار بيشتر است تا قرآراوي )خداوند( با پيامبر در  ظرفيت وجودي آن دو بستگي داشته است؛ اما رابطه وجود و

 ههاي مبهم مثنوي ممكن است متوجّيابيم؛ هرچند بسياري از خطابين ميالدّپيوندي كه ميان راوي )موالنا( و حسام

 او باشد. 

گويد و زمان حال را با پيامبر باز مي ا بههاي پيامبران پيشين رگو، داستانالي قصّهخداوند در هيأت نقّ ،در قرآن

بخشد؛ يني به قرآن و مثنوي ميآفروگويي شگفته به مخاطب، ساختار گفتزند. اين توجّاي دور پيوند ميهگذشته

اي را از پيوند راوي و پيچيده شوند و شبكهگوناگوني پديدار ميند و در سطوح اعها متنوّكه اين مخاطبويژه آنبه

 (.82 -81: 1389لي، )توكّ« سازندروايت با مخاطبان مختلف مي

هاي موالنا راه يابد. مثل حكايات عي در روايتع مثنوي سبب شده است كه تمثيالت و حكايات متنوّمخاطب متنوّ

هاي قرآني، حكايات و همان، كودكان و همچنين قصّگدايان، دلقكان، منحرفان، مخنثان، نابينايان، كران، مارگيران، معلّ

ي احوال و اخالق طبقات مختلف جامعه نيز انعكاس يافته است. از حتّ ها انبياء و اوليا. در حكايات مثنويداستان

 توان مثنوي را بازتاب جهاني دانست كه موالنا در آن زيسته و انديشيده است.جهت مياين

نامه، سندبادنامه، جوامع الحكايات عوفي، نامه، مرزباننوع ارتباط بينامتني مثنوي با آثاري چون كليله و دمنه، قابوس

االسرار نظامي و ... الطير عطار، مخزننامه و منطقنامه، مصيبتالحقيقه سنايي، اسرارنامه، الهيالعارفين، حديقةبستان

نبودن كند. پايبندا انتخاب و تأويل ميهاي گوناگون خود، حكايات رنشان از آن دارد كه موالنا براساس مخاطب

هاي موالناست. به همين دليل تغييري را كه مولوي در ساخت گونه ديدنولوي به اصل حكايات نشان از ديگرم
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به اين معني كه  (.107: 1380اند )پورنامداريان، شكني دانستهكند، نوعي ساختروايي متون گذشته ايجاد مي

 ها را دگرگون ساخته است.هاي عرفاني خود آنآماج ين برپايهالدّجالل

 

 تمثيلساخت منطقی تمثيل و نگاه موالنا به 

سينا، غزالي، عطار و سنايي از روش تمثيل بيشترين بهره را برده مولوي به پيروي از انديشه تمثيلي بزرگاني چون ابن

توان روابط بين مفاهمي را مي ، ادوار مختلف تكاملدر نگرشي تاريخي»اند: تمثيلي گفته است. در توضيح انديشه

قبل منطقي م، مادوّ معقول )آلوژيك(، مرحلهل، ارتباط پندارين و غيراوّ ي به سه دسته تقسيم كرد: مرحلهطور كلّبه

تشابه بين عالئم خارجي  ،م تعلق دارد. در اين مرحلهم منطقي )لوژيك(. تمثيل به مرحله دوّسوّ يك( و مرحلهژ)پرلو

 گيرد. قضاوت و بيان حكم قرار مي يا دروني، شالوده

ترين هاي آشكار تمثيل هستند. اما مثنوي معنوي برجستهه و دمنه نمونهلبوستان، كلي نامه، گلستان وآثاري نظير قابوس

ادبيات عرفاني.  ءادبيات تعليمي است و هم جز و كالمي است. چرا كه مثنوي هم جزءنمونه برهان تمثيلي عرفاني 

داستان جدايي  ،ل انسان به نيجالب اين است كه آغاز مثنوي تماماً به شكل تمثيل شكل گرفته است. موالنا با تمثي

 كند.نيزار خداوندي وصف مي  انسان را از

هاي گوناگون بهره يابد. او از روش تمثيل با آوردن داستانمولوي به ياري تمثيل به فراسوي شناخت دست مي

با مثال بازگو كند و ها عرفاني خود را در ميان داستان هاي پيچيدهگيرد تا جهان فرا رو را شناسايي كند و ديدگاهمي

 گويد:خود مي

 كس نداند جز آثار و مثال  هيچ ماهيّات اوصافِ كمال 

 3636، ب 3د/

گويد مثال است و چه ميت. و بارها تأكيد كرده است كه آنمولوي در آثار ديگر خود نيز به اين مسئله پرداخته اس

حق تعالي  .مثال ديگرست و مثل ديگر ؛مثل نيست ،هر چه گويم مثال است»گويد: ثل نيست. او در فيه ما فيه ميمِ

را به زجاجه. اين مثال است نور او در كون و  ءنور خويشتن را به مصباح تشبيه كرده است. جهت مثال و وجود اوليا

اِالّ چون طالب آن  وار حقّ جلّ جالله در دل كي گنجد؟ناالمشارق ، در زجاجه و مصباح كي گنجد؟مكان نگنجد

جا يابي همچنان كه نقش خود را در جاست بلكه آن را آنيابي نه از روي ظرفيّت كه آن نور در آن را در دلباشي آن 

خود را ببيني چيزهايي كه نامعقول نمايد چون  ،هذا نقش تو در آينه نيست، اِالّ چون در آينه نظر كنيآينه يابي و مع

محسوس شود. همچنان كه بگويي كه چون يك چشم به  ،دمعقول گردد و چون معقول گرد ،آن سخن را مثال گويند

 .بيندگشايد هيچ نميكند و چون چشم ميبيند و صور و اشكال محسوس مشاهده مينهد چيزهاي عجيب ميهم مي
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؟ همچون كسي در كس معقول نداند و باور نكند ااِلّ چون مثال بگويي معلوم شود و اين چون باشداين را هيچ

هندس كه در باطن خانه بيند كه در بيداري از آن ممكن نيست كه يك چيز ببيند و چون مز ميهزار چيخواب صد

ظاهر شود و چون  ،كسي را اين معقول ننمايد اِالّ چون آن را بركاغذ نگارد .عرض و طول و شكل آن را تصوّر كرد

ند بر آن نسق محسوس شود. پس ن كند، كيفيت آن را معقول گردد و بعد از آن چون معقول شود، خانه بنا كمعيّ

 (. 166 -165: 1369)موالنا، « معلوم شد كه جمله نامعقوالت به مثال معقول و محسوس گردد

او در راه رسايي و كمال و  كوشش همه»بنابراين در نگاه موالنا تمثيل روشي براي بازنمايي حقيقت است. 

عشق و سخن عشق تنها به تمثيل و رمز بايد گفت به گفته  شدن به روان به رازگاه و رسيدن به حقيقت از راهنزديك

به رمز و مثالي كه از عشق گفته شود و اگر نه از عشق چه  ت: از عشق نيز بيان نتوان كرد جزالقضات در تمهيداعين

بلكه  ؛(. در عرفان اسالمي تمثيل نه حكايت است و نه مجاز225: 1386آبادي، )نجم« ؟گويند و چه شايد گفت

چه كه در (. نوعي فهم عميق و شناخت باطني از آن130، 1387)كُربن، « مثيل خود نوعي تأويل واقعه نفساني استت»

 شود.دهد و يا در درون انسان آشكار ميواقعيت رخ مي

 

 های تو در تودرقصه مثنوی و خلق تمثيلهاسلوب قصّ

ها پنهان است، اي كه در آنكند، جدا از ايدهپيچيده مي هاي موالنا را تو در تو وعواملي كه تمثيل نترييكي از مهم

عنوان راوي در گيرد. موالنا بهكار ميي است كه موالنا در مثنوي خود بهاهدرقصّهها با اسلوب قصّآميزي تمثيلدرهم

؛ ثانياً هيچ از پايان آنه يا قصّ ديگر بجوشد، حال يا از ميانه هه از دلِ قصّالً هر قصّاوّ»سراسر مثنوي كوشيده است كه 

دو هاي روايت، مخاطب خود را در فضاي ي در غالب لحظهه نباشد و حتّگريزها، بيرون از قصّ كجاي روايت با همه

گيرد؛ اما گاهي تداعي شكل مي ه بعدي به سائقهه به آغاز قصّبيند. پيوستن پايان هر قصّمي ه سرگردانو گاه سه قصّ

شود كه هايي پديدار ميها، واژههنمايي راوي است. در آخر بيشتر قصّدر حقيقت شگرد تداعيآيد كه اين به نظر مي

اين  ه بعدي بر پايهه بعدي تناسب بسيار دارند. گويي قصّممكن است، درون يك تصوير يا تمثيل باشند و با قصّ

 (.491: 1389لي، )توكّ« ها تداعي شده استواژه

آورد و بودن در ميه را از داستانقصّ ،شود كه همين امره، هميشه با تأويل همراه ميرقصّدهوسيله قصّحركت مثنوي به

شود ه ميمخاطب متوجّ ،هاما پس از تأويل قصّ ،آورده را ميچه در ابتدا موالنا قصّكند. يعني اگرتبديل به تمثيل مي

دن اي است براي رفتن به اعماق و گشوبهانهه قصّ ،كه نبايد به ظاهر داستان بسنده كند. چرا كه در نگاه موالنا

چه كه بايد تمثيل زيرا آن ؛كندها را ناتمام رها ميهن دليل است كه موالنا برخي از قصّيمهاي رازانگيز معاني. به هگره

 خصوص شيوهشود. بهفرجام تأكيد نمي نقطه هاي مثنوي برهدر غالب قصّ»شد، برايش بسنده است. آن انتزاع مي

هاي كهن را به مخاطب هشوند، آن حالت پايان معمول قصّپديدار مي هپيوستار روايت و گريزهايي كه در آخر قصّ
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ه نخستين )شاه و كنيزك( ماجرا با قتل زرگر تمام گيرد. در قصّت قهرمان پايان ميبا حير« دقوقي»ه كند. قصّا نميالق

آمدن قهرمان عاشق در وكيل صدر جهان با به هوش هآيد. قصّنميشاه و كنيزك پس از آن  شود و توضيحي دربارهمي

ه ي آخرين قصّخود پاياني ندارد و حتّ ،ه پايانيويژه قصّگيرد. بهط او پايان ميمعشوق توسّ ميان ستايش شورمندانه

ه رجام هر قصّف .(2247/6) «مثنوي را نيست پاياني اميد»اوي: رسد؛ به قول خود راي آن نيز به انجام نميدرونه

ي آخر دفترها نيز رنگ پايان ندارد. پيوندد. حتّاي كه در زماني است رها شده ميهبعدي يا ادامه قصّ هدرنگ به قصّبي

 شود.م، ادامه حكايت به دفتر چهارم واگذار ميدر انجام دفتر سوّ

 اي اخي در دفتر چارم بجو   وگو گر تو خواهي باقي اين گفت

 )همان(.« نمايي ساختگي دارنداي فراتر از يك تداعيآيند، گاه رابطهپي يكديگر ميهايي كه از هقصّ

ها به كردن روايته، تبديلدرقصّهروي از اسلوب قصّكند، غير از پيهاي مثنوي را تو در تو ميچه كه تمثيلبنابراين آن

كند، مقصودش يمثيل مه را تبديل به تموالنا قصّكردن روايت با تأويل. گويي وقتي سازتمثيل است؛ به تعبير ديگر هم

هاي مثنوي به هشدن قصّبا آن، به راحتي بيان كند. تبديلساز اش را در پي آن يا هماند انديشهشود تا بتوبرآورده مي

كه يننه ا ؛شودرده ميآو شدن به ياده براساس تمثيلدهد كه قصّنشان مي هاي بلند، كوتاه و خُرد، در واقعتمثيل

كند تا به يك تمثيلِ گويي نميها به ياد بيايند. از اين نظر موالنا مثل عطار و حتي سنايي داستانهها براي قصّهقصّ

هاي متفاوتي شهاندي رنگ كرده است؛ بلكهابزرگ دست يابد. اين ويژگي نه تنها زبان و نگاه موالنا را در مثنوي رنگ

براون،  دواردوي از ساختارهاي خود بسنده است؛ چنان كه منتقداني چون ارا بازنمايي كرده است كه گاهي فرار

 اند. ريپكا و ... در ساختاري بودن مثنوي ترديد كردهماري شيمل، يانويليام چيتيك، آن

 تاب براساس يكنويسد: اين كموالنا و آثار او نگاشته، درباره مثنوي مي هاي بسياري دربارهماري شيمل كه كتابآن»

هاي ناهمگون با آيند و اغلب انديشهمي درپيسيستم سروده نشده است. مثنوي هيچ ساختاري ندارد، ابيات پي

(. و يا ادوارد 20: 1388)صفوي، « اندهاي ناپايدار داستاني با يكديگر در هم تنيدههاي رابط و ريسماناستفاده از واژه

 - هاي بسيار گوناگونشخصيت درباره هاي نامربوط بسياريثللماها و ضربمثنوي شامل حكايت»گويد: براون مي

طور پراكنده، ها بهه در بين آناست ك - ا( منفوري )در نظر مبرخي ارجمند و واال و برخي پوچ و مسخره و حتّ

فراوان هاي روايي تفاوت هاي بسيار مرموز بيان شده كه با بخششخصيت مطالب نامربوط عرفاني و كالمي درباره

« ده استشيان ف بي با زباني ساده و بدون تكلّطور كلّي در بيان است، ليكن بهدارد و اگرچه شامل ويژگي خاصّ

 (.19 )همان:

ها، دهد كه چگونگي موالنا براي ارتباط داستانريتر نشان مي»گويد: در بررسي مقاالت ريتر مي 1فرانكلين لوئيس اما

ارتباط با يكديگر ل بينگاه اوّ ها درالگو گرفته و اگرچه اينتعليمي از قرآن كريم  فهها، نصايح اخالقي و فلستمثيل

                                                 
1 - Franklin Lewis 
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شود كه همچون يك فرش ايراني داراي طرح آشكار مي ،ت بيشتر مورد مطالعه قرار گيرندرسند، اگر با دقّبه نظر مي

 (.21)همان: « اندو الگويي پيچيده

ها كه با ساز و كار تداعي شكل مل ساختار بخش مثنوي است. اين تمثيلترين عواهاي تودرتو يكي از مهمتمثيل

پيوسته دست يابد؛ ساختاري كه هماهنگ با گريزها،  - اند تا موالنا به ساختار گسستهاند، در واقع سبب شدهگرفته

 هاي ذهني، زباني و انديشگاني موالنا است.تداعي

 

 های تمثيل از لحاظ کميّت در مثنویشكل

 توان به سه گروه تقسيم كرد:هاي موالنا را ميي تمثيلتار كمّساخ

 .هاخرده تمثيل ؛ ج.يا تقريباَ كوتاه متوسطهاي روايي تمثيل ؛ ب.هاي روايي بلندتمثيلالف. 

ها چه به شكل گسسته و چه به شكل پيوسته، ابيات فراواني را به خود هقصّ اين نوع های روایی بلند:تمثيل -1

اند كه داراي طرح داستاني تقريباً پيچيده و ساخت توالي بلندي هستند كه معموالً موالنا براي درگير دادهاختصاص 

ها را از متون ديگر استخراج كرده، سپس آن را با ت داستاني، اين نوع حكايته به اصل لذّكردن مخاطب با توجّ

ها ان مثنوي )پادشاه و كنيزك(. موالنا در اين روايتهاي متوسط يا كوتاه همراه كرده است. مثل نخستين داستتمثيل

 كند.آورد و از داستان رازگشايي ميگاهي در ميانه و گاهي در پايان داستان تأويل خود را مي

 .هاي بلند استشان معموالً وابسته به تمثيلهايي هستند كه تداعيتمثيل :ط یا تقریباً کوتاههای روایی متوسّتمثيل -2

هاي بلند ها گاهي در دل تمثيلشوند. اين تمثيلهاي بلند، آورده ميها بدون وابستگي به تمثيلين نوع تمثيلاگرچه ا

دهد هاست. اما تأويلي كه موالنا ارائه ميبودن آنهاي موالنا ارتجاليتمثيل ويژگيگيرند. يكي از بارزترين هم قرار مي

 ت، آگاهي و استدالل است.از روي دقّ

ها معموالً در خدمت تأويل و خرده تمثيلاي، غيرروايي و گاهي بياني هستند. هاي نمونهتمثيل ها:خرده تمثيل -3

ها كند. اين نوع تمثيلتمثيل استفاده ميط از خردههاي بلند يا متوسّتفسير قرار دارند؛ يعني موالنا براي تأويل تمثيل

هاي گيرند؛ مثل تمثيل آب در آغاز دفتر پنجم. برخي از تمثيلمي ن به خودشكل نمادي ،شكلي تكرار شونداگر به

براساس برخي از  اند. اگر گفته شود كه سراسر شش دفتر موالناموالنا استعاره تمثيلي هستند كه به شكل نماد در آمده

ت يب 18به ني در  كه تمثيل انسانراه نباشد. چنانته است، شايد بين اساسي و بنيادين شكل گرفهاي نماديتمثيلي

بيت را براعت استهالل  18آغازين مثنوي براساس يك تمثيل بنيادي شكل گرفته است. به همين دليل است كه اين 

 دهد.را بازتاب مي« روح اديسه»كوب چرا كه سفر روحاني انسان يا به تعبير دكتر زرين ؛دانندمثنوي مي
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ز كه طرز آغاز و انجام آن به هيچ اثر عظيم ديگر در تمام ادب تمام اين شش دفتر ني»گويد: كوب ميدكتر زرين

نام « نامهني»ل است كه از قديم گانه دفتر اوّاي بر همان ابيات مستقل هجدهعرفاني ايران شباهت ندارد، تفسير گونه

تفصيل آن را داشته  و« تطويل»ل قصد كه از اوّآننامه را به صرافت طبع و بيين كه آن نيالدّدارد، و موالنا جالل

هايي كه ني در زبان رمز از حال خود وي باشد، ساخته بوده است. در طي آن، زبان حال ني و حكايت شكايت

در « ني»چه زبان كند، با همان شور و اشتياقي كه هر عارف كامل براي بازگشت به مبدأ خويش و به آنترجماني مي

 (.18: 1381كوب، )زرين« آورددهد، به بيان مينشان مي كرده است،« نيستان»اينجا از آن تعبير به 

 

 کار تمثيل در مثنویسازو

اي از شبكه وسيلهها بههاي كوچك و بزرگ شكل گرفته است. اين تمثيلساختار معنايي مثنوي، در دريايي از تمثيل

ها را احضار چه اين تمثيلسازد. آني عمودي مثنوي را ميشود و ساختار روايي و حتّهم وصل مي ها بهتداعي معاني

موالنا با مخاطبان، خود  گمان نوع رابطهكند، ذهنِ خالقِ موالناست كه چه چيزي را در چه زماني به ياد آورد. بيمي

چه مشخص است، موالنا براي خلق ساختار مثنوي داراي طرح و كند؛ اما آنها را كنترل ميبسياري از اين تداعي

گرفت. بنابراين يكي از ير عطار سراغ الطّسنائي يا منطق توان در حديقهچه كه مثالً ميب نيست. آنمكتو برنامه

 آفريني تمثيل در مثنوي است. ، ساختموالنا رسيد ساخت انديشهكند تا بتوان به ژرفهايي كه كمك ميراه

گفتاري است. ذهن خالق موالنا در  ،گفتمانعكس آثار مكتوب ديگر اين فراموش كرد كه شكل ظهور مثنوي برنبايد 

ي ملموس خود را با مخاطب قطع اي چندساحتي است. به اين معني كه نبايد رابطهها به شكل پيچيدهآفرينش تمثيل

ها را همزمان در محيطي ويژه تأويل كند و هايي كه در گذشته خوانده يا شنيده ارتباط برقرار كند و آنبا روايت كند؛

توان گفت ساز و كار تداعي در مثنوي بسيار رو ميهاي معنايي مثنوي فاصله نگيرد. از اينساختاز ژرف همچنين

شناسي كشف كرد؛ اما بخش عظيمي از وان از طريق نشانهتهاي در مثنوي را ميپيچيده است. اگرچه بخشي از تداعي

بودن مثنوي است خاطر گفتاري. اين امر بيشتر بهامروز خارج است خوانندهرس ساز و كار تداعي در مثنوي از دست

ها باقي مانده رنگي از آنهاي كمهاي مثنوي وابسته به مخاطباني باشد كه نشانهبخشي از تداعي توان گفتي ميو حتّ

     است.

برد، به معناهاي حكايت از اين مسئله دارد كه مولوي در همان زمان كه روايت را به پيش مي ،هتأمل مولوي بر قصّ

ي فوران ارتجالي و معناها از ها براي رازگشايي و حتّه دارد. در واقع هجوم ايدهنهفته و رازانگيز روايت هم توجّ

به  هايش راهقصّ ها وه، حكايتاي شنيدن قصّتابي مخاطبان عامي بردهد به رغم بيموالنا به او اجازه نمي انديشه

عطار برخالف »شود. اين مسئله آشكارتر مي ،جهت اگر موالنا را با عطار مقايسه كنيمپايان خود نزديك كند. از اين

 ،ه به هدفي كه از طرح حكايت داردجّپردازد؛ بلكه با توو تعليمي نميمولوي در خالل داستان به ذكر مطالب عرفاني 

دارد. در هاي خود معمول ميمنظومه كند و اين روش را در همهذكر ميف را در نتيجه داستان وز و دقايق تصوّرم
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الحقيقه را برگزيده و از سنايي پيروي كرده است؛ اما از نظر هاي حديقهنظم داستان اين مورد هم عطار شيوه

 (. 15: 1369ا، ني)صنعتي« تر از سنايي استدستعطار چيره ،سراييداستان

اش را آشكار كند. اين مسئله ف سازد و گريزهاي ذهنياما موالنا با هر تداعي، ممكن است حركت روايت را متوقّ

چون تمثيل فرض شود. اين امر جدا هاي مثنوي در همان ابتدا براي خواننده همشود كه حكايات و داستانباعث مي

دهد تا به ساختاري كند، به موالنا امكاني ميها را تودرتو ميآميزد، تمثيلميهاي ديگر هها را با قصّهاز اين كه قصّ

كند و خواننده عي را با هم قفل ميهاي متنوّها و تمثيلههاي آزاد موالنا، قصّديگر دست يابد. به اين معني كه تداعي

ه د به عقب برگردد تا به تمثيل آغازين توجّجاست كه خواننده مطمئناً بايشود. در اينها مواجه ميبا انبوهي از تمثيل

شود. اگر بخواهيم ساز و كار تمثيل را در تر ميهاي كوچككند كه چگونه يك تمثيل بزرگ، باعث خلق تمثيل

 گونه خواهد بود:وي به شكل نمودار نشان دهيم، اينمثن

 

 

 

 

تن مثنوي و خوانش مثنوي را گاهي تند و گاهي ها، حركت روايي مها با تأويلها، تمثيلهخوردن قصّپيوند تركيب و

 شود،ط با اصل تداعي شكسته ميمتوسّهاي وسيله تمثيلهاي بزرگ بهمعني كه وقتي تمثيل . به اينكندكُند مي

هاي خود را به مخاطب كنند تا مولوي بتواند تأويلها حركت روايي مثنوي را كند ميتمثيلط و خردههاي متوسّتمثيل

هاي هايش را. در واقع تمثيلكند و هم تأويلط هم گريزهاي مثنوي را آشكار ميهاي روايي متوسّكند. تمثيلبيان 

هاي بزرگ، شكل ط بدون ارتباط با تمثيلهاي متوسّچه گاهي تمثيلهاي بزرگ مرتبط دانست. اگرتمثيلط را با متوسّ

اي صورت گرفته است. اما خرده ، تصوير يا استعارهي با واژههاي مولوه داشت كه حتماً تداعيتوجّ گيرند. اما بايدمي
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هاي هاي بزرگ يا تمثيلكنند؛ در واقع كوششي هستند براي فهم تمثيلها خود را در يك يا چند بيت آشكار ميتمثيل

 ط. روايي متوسّ

لين تمثيل روايي كه در واقع اوّ لين داستان دفتر پنجم رااوّ ،اكنون براي تبيين ساز و كار تمثيل و حركت روايي مثنوي

ها تأويل تمثيلدهم كه چگونه تمثيل روايي بلند با خردهبلند اين دفتر است، براي نمونه مورد بررسي قرار مي

ها و مفاهيمي چون لقمه، حلق، آب، روغن، حرص، شهوت جنسي و با موالنا در ابتداي دفتر پنجم با واژهشود: مي

 رسد:به اين مفهوم مي 63و  62سرانجام در بيت هاي مختلف، خرده تمثيل

 

 نی مروت، نی تانی، نی ثواب
 

 تا خوری زشت و بری زشت از شتاب
 

 دین و د  باریك و الغر، زفت بطن
 

 الجرم کافر خورد در هفت بطن
 

 63 -62 ، ب5د/

دادن پيامبر به كافران مهمانيبا اين دو بيت كه در آن به كافر، خوردن، الغر، زفت بطن تأكيد شده است به داستان 

 رسد:مي

 وقت شام ايشان به مسجد آمدند   كافران مهمان پيغمبر شدند 

 64، ب 5د/

 رسد:پس از سرودن سه بيت به اين بيت مي

 ايدكه شما پر از من و خوي من   گفت: اي ياران من قسمت كنيد 

 67، ب 5د/

 سرآيد:در تبيين بيت پيشين اين چنين ميشود چنان كه اين بيت منشأ تمثيل براي موالنا مي

 ي جاه زآن زنندي تيغ بر اعدا   شاه  د اجسام هر لشكر زپر بوَ

 68، ب 5د/

گردد شود. اين تمثيل منشأ بسياري از تأويالت موالنا ميبعد از سرودن چهار بيت، تمثيل آب براي موالنا برجسته مي

 شود.كه بعدها در بيت دويست آشكار مي

 ... تا چنان شد كاب را رد كرد حس   آب، چون، پيكار كرد و شد نجس 
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 200، ب 5د/

كه چگونه پيامبر كافر پشيمان  133دهد با اين بيت داستان پيامبر را ادامه مي 133اما قبل از تأويل آب، موالنا تا بيت 

 كند:را ساكت مي

 شاش بگشاد و داد اشناختنديده   ساكنش كرد و بسي بنواختش 

 133، ب 5د/

 رسد:هاي ديگر ميتمثيلدوباره به خرده

 تا نگرد طفل کی جوشد لبن؟
 

 تا نگرید ابر، کی خندد چمن؟
 

 ی شفيقکه بگریم تا رسد دایه
 

 طفل یك روز همی داند طریق
 

 135 -134 ، 5د/

 داستان را تأويل كند. دامنهكنند تا شوند و به موالنا كمك مياي از تشبيهات ظاهر ميها به شكل شبكهاين تمثيل

 گردد:كه موالنا دوباره به داستان بر ميشود. تا اينكشيده مي 168ها تا بيت خرده تمثيل

 مانند از الطافِ آن شه در عجب   اين سخن پايان ندارد، آن عرب

 168، ب 5د/

رسد. تا اين كه سرانجام به ديگر ميهاي موالنا پس از چند بيت براي روايت داستان، باز به تأويالت و خرده تمثيل

آوري براي آب كه سازي و تمثيلكند. مفهومرسد و تمثيالت عجيب و شگفتي از آب را هويدا ميبيت دويست مي

 گردد.دوباره به داستان بر مي 261كه موالنا در بيت گردد تا اينچون پيامبران است، با تعبيرات بسياري همراه مي

 عرضه كرد ايمان و پذرفت آن فتي   رد مصطفي اين سخن پايان ندا

 261، ب 5د/

 كند:دوباره تأويل خود را آغاز مي 283موالنا از بيت 

 حرص و وهم كافري سرزير شد وري سير شدـــاژدها از قوت م

 آن گدا چشمي كفر از وي برفت لوتِّ ايمانيش لمْتر كرد و زّفت

 دـطپيوع البقر او ميــه از جــكآن ت بديدجنّ و مريم ميوهـهمچ

 285 -283 ، ب5د/
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 هاي مختلف:شوند با تداعيها آشكار ميتمثيلتأويالت همچنان خرده در اين

 در ميان چوب، گويد كرم چوب حلواي خوب؟! مر كه را باشد چنين

 ثدَرم سرگين در ميان آن حَــك ثبَز خَـــان نقلي نداند جـــــدر جه

                      304 -303 ، ب5د/

 كند.اي بدل ميتصويرگري خوشه اي ووكار تداعي، به روايت شبكهي را بسانِ ساختهاي مولوي روايت خطّتمثيل

در دلِ  ،و بيان چاالك مولوي است تابنِ جان بيهاي روايي كه پيامد سيَالپاساژواره ها وبُرش ها،درنگ

هاي تمثيل هاي فرعي وگاهي قدرت اين روايت ريزد.اقماري را طرح مي اي وهاي خوشهروايت ها،روايتكالن

تا چه رسد به مخاطباني كه  ،سير اكتشافي دارد اقماري چنان است كه براي خود مولوي هم جاذبه جانبي و ظاهربه

)خطاب به  كندمي، بارها چنين مضموني را تكرار كه مولوياين سرِّ اند.تمثيل چشم گشوده تازه به جهان روايت و

 ين(الدّمحسا

 اي كشي آن سوي كه دانستهمي                                ايگردن اين مثنوي را بسته                 

 ناپديد از جاهلي كش نيست ديد                                مثنوي پويان كَشنده ناپديد                

 ... ايهتواش افزود فزون گردد، گر                            اي بوده چون تو مبدأ مثنوي را                

 5 - 3، ب 4د/                                                                                                         

 مثنوي است. تمثيل در ديالكتيكي روايت و سير همين نسبت و

 

 گيرینتيجه

 ي موضوعات عرفاني و چه در ارائهبندچه در صورت ،ين رومي اگرچه شاهكاري يگانهالدّمثنوي معنوي موالنا جالل

ي تعليمي پيش از خود هاي عالي عرفاني است؛ اما به شكلي ثمره توفيق و اشراف موالنا بر آثار عرفاني و حتّتجربه

هاي فردي و توان گفت موالنا تجربهكه ميوابسته به آثار بسياري است؛ چناناوست. مثنوي موالنا به شكل بينامتني 

هاي موالنا آفرينيها و تمثيلپردازيهانديشگاني خود را با قرائت متون ديگر بازنمايي كرده است. نوع تأويالت، قصّ

سيار تأثيرگذار بوده است. در ها بهاعه و ارتجالي است. همچنين نقش مخاطب در تداعي و يادآوري اين قصّالسّخلق

مثنوي موالنا را شكل داده، برآمده از ارتباطي است كه موالنا با مخاطب  اي كه كلّواقع ساختار گسسته و پيوسته

 خود داشته است. 

ل موالنا اص ويژههاي خود از متون ديگر گرفته است، اما تأويالت ها را براساس ايدهاگر چه موالنا، بسياري از تمثيل

ساز باشد. به همين دليل هاي او همآورد كه با ايدهاي در ميگونهها را بهاده است. موالنا داستانداستان را تغيير د
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يابند. اي ميبلكه موضوعيت ويژه دهند،خود را از دست مي ليهد اوّهاي تمثيلي موالنا نه تنها كاركراست كه داستان

ناپذير را آشكار ل تنها يك ظرف يا يك رسانه است تا بتواند محتواي غني و بيانكند كه تمثياگرچه موالنا تأكيد مي

ها، تصويرها و آفرينش تداعيشود كه بخش فراواني از ه به كاركرد تمثيل در مثنوي، آشكار ميكند، اما با توجّ

 هاست. ، برآمده از همين تمثيلموالناهاي ناب ايده

-ورود تمثيل نيست يا تمثيل از پيش آماده و مهيا براي خود روايتي دست و پا نميروايت صرفاً بسترسازِ  ،در مثنوي

زند. هاي روايي را رقم ميفرم ،آورد و تمثيل نيز در جرياني زنده و تپندهروايت، تمثيل را به حركت درمي كهكند؛ بل

-تعاملي آن اين جريان طرفيني و .كنندگيري ندارند تا ديگري را قالب تمام و طرحي تامّ اين دو، از پيش  يك ازهيچ

تمثيل و  تداعي،»هاي و با اين تحليل، ميدان اين منظر كند. ازدو تمهيد مي هايي ناگهاني را براي هرست كه زايشها

 دهند.باز متن را شكل مي و رجهان متكثّ« روايت

 

 نوشتپی

مريخ مانند  تمثيل منطقي حكم به جزئي است از روي حكم جزئي ديگر كه در معني جامعي با آن موافق است. مثالً از اين كه كره .[1] 

كه مثالً فالن دارو بر روي ميمون اثري كنيم كه مانند زمين داراي موجودات زنده نيز هست. يا اينزمين داراي آب و هواست، حكم مي

منطقيان از اقسام استدالل مخصوصاً به  (.136: 1361)خوانساري، « كنيم كه بر روي انسان هم اثر نيكو داردمي نيكو داشته است، حكم

، احتمالي است نه قطعي، ارزشي قائل شه براي تمثيل كه نتايج، خاصّدهند و براي دو نوع ديگر آني مياهميت خاصّ )برهان( قياس

كند، نسبت به همه اقسام استدالل يك نظر دارد. زيرا در هر سه هنگام استدالل بررسي ميشناس، چون روش ذهن را نيستند؛ اما روان

ه بيشتري شناس به تمثيل توجّي روانط يا يك ميانجي است كه بتواند او را به نتيجه مطلوب برساند و حتّمورد، مراد ذهن يافتن متوسّ

 برند، مخصوصاً كودكان و مردم عامي.تقرار به كار ميداند كه افراد، آن را بيش از قياس و اسكند؛ زيرا ميمي

به )= ممثّل( است. در تمثيل هه و مشبّهم حاصل ارتباط دوگانه بين مشبّ (Allegory)تمثيل »در اصطالح ادبي، تمثيل نوعي تشبيه است. 

 Extended Metaphor گسترده استعاره ه شويم .درواقع تمثيل،ه مشبّبه ذكر شود و از آن متوجّههم اصل بر اين است كه فقط مشبّ

اند، مَثَل كساني است كه در ه هم ذكر شود )مثل تشبيه تمثيل(: مَثَل كساني كه فقط به دنيا چسبيدهاست. اما گاهي ممكن است، مشبّ

كساني كه به امور حقير و ناپايدار كنيم: تري را استنباط مييبه امر كلّهه و هم از مشبّسازند. در اين صورت هم از مشبّ يارهگذر سيل خانه

دانند، اما هاي استعاره ميرشيق تمثيل را از شاخهابن (.237: 1385)شميسا، « برنداي نميبينند، از كار خود بهرهرا نمي مشغولند و عاقبت

 (.78: 1370اند )شفيعي، اثير، تشبيه و تمثيل را مترادف دانستهزمخشري و ابن

مي هم پنهان باشد، بنابراين تصوير )ايماژ( يا داستاني است كه پشت معناي لفظي يا ظاهري آن، معناي مشخص دوّ»توان گفت تمثيل مي

ليه آن به تمثيل، و معناي اوّ ليه، معناي استعاري و ثانويه؛ و خواننده بايد از تأمل در رويهمعناي ظاهري و اوّ :هر تمثيل معنايي دوگانه دارد

معناي ثانوي تمثيل قراردادي و از پيش انديشيده است و بر مبناي آن چيزي  .بير الفونتن، روح تمثيل راه يابدمعناي ثانوي يا به تع

پرداز با آن، عامدانه، مفاهيم عقلي و انتزاعي، كه تمثيل اي استآيد. پس، تمثيل شيوهر ميصورت محسوس دنامحسوس به زبان تصوير به

 (.404: 1381)انوشه، « كندي و ملموس بيان ميادّشناختي يا روحي را به زبان مروان
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