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چكيده
در مثنوي معنوي ،تمثيالت موالنا تنها ايدهها را آشكار نميكند؛ بلكه خود آبشخور تداعيها ،مضمونها و
تصويرهاست .از اينرو شناختِ ساز و كار تمثيل در مثنوي ،ميتواند اوّالً بهگونهاي جغرافياي تداعيهاي ذهنيِ
موالنا را دستِ كم ملموستر و عينيتر نشان دهد و ثانياً به ما كمك كند تا چگونگي شكلگيري ساختار عمودي
مثنوي را بيشتر درك كنيم.
تمثيلها ،الگوهايي ساختاري هستند كه موالنا براي ايجاد حركت روايي از آن بسيار استفاده كرده است .به بيان ديگر،
تمثيلهاي مثنوي ،برآمده از ايدههاي مثنوياند .بنابراين عينيّات تمثيلي مثنوي معنوي ،بهگونهاي شناختِ ذهنيات و
ايدههاي موالناست .با بررسي كاركرد ،و ساز و كار تمثيل ،ميتوان به اين اصل ساختاري در مثنوي پي برد كه
چگونه تمثيلها با روايتها و تأويلها پيوند ميخورند و جهانِ متنِ چندساحتي مثنوي را ميسازند.
اين مقاله بهروش ساختاري ،ابتدا به بررسي خاستگاه ،كاركرد ،عينيّت و ساختارِ روايي تمثيل ميپردازد و سپس
ساختارآفريني تمثيل را در مثنوي موالنا نشان ميدهد .به اين معني كه چگونه موالنا با قصّهپردازي و
تمثيلآفرينيهاي خلقالسّاعه و ارتجالي ،ساختار عموديِ گسسته و پيوستهي مثنوي را شكل ميدهد.
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مقدّمه
تمثيل1شكلي از بيان است كه در حوزههاي مختلف ادبي ،هنري ،منطقي ،خطابه و حتّي در بيان روزمره كاربرد دارد.
بنابراين پيش از آن كه يك اصطالح ادبي باشد ،شكلي از استدالل است كه زبان براي اقناع ،توضيح ،قاببندي،
تجسم و عينّيتبخشي و حتي پنهانكاري از آن استفاده ميكند .در منطق ،تمثيل به استدالل تمثيلي ،تحويل ميشود و
بهمثابه حجّتي است كه بر وجه اشتراك يا شباهت دو چيز تأكيد دارد و از اينرو دربردارنده نوعي قياس2است[.]1
آنچه كه ساختارِ رواييِ مثنوي را ميسازد و كاركردهاي تأويلي پچيدهاي مييابد ،تمثيل است .تمثيل هم بر بدنه و
برونه روايت مثنوي مؤثر است و آن را شكل ميدهد و هم درونه انديشگاني و تجربي -شهودي ِمثنوي را برميسازد.
مثنوي معنوي ،رهاورد تفكّري است كه در دلِ گفتمان عرفاني شكل گرفته است.
اگرچه موالنا در آفرينش اين اثر عظيم ،ساختارهاي ويژهاي آفريده است ،چنانكه ميتوان گفت مثنوي معنوي ،در
مقايسه با آثار بزرگي چون حديقه سنايي و منطقالطّير عطار ،الگوي يگانهاي دارد؛ اما در ژرفساختها ،تحت تأثير
همان گفتماني است كه انديشمنداني چون سنايي و عطار ،آثار عظيم خود را در آن خلق كردهاند .تفكّر تمثيلي در
واقع يكي از وجوه مشترك اين آثار عرفاني است .تمثيل به اين آثار كمك كرده است تا تجربههاي عرفاني كه بهدليل
وابستگي به امرِ قدسي ساختار مبهمي دارند ،بهسادگي تبديل به تجربههاي زباني شوند؛ بنابراين فراواني تمثيالت در
آثار عرفاني بهعنوان يك الگوي تصادفي نيست .تمثيلآفريني ،وابسته به تفكّر تمثيلي است .ريشههاي اين تفكّر را
اگرچه ميتوان در آثار تعليمي ايران به فراواني مشاهده كرد ،اما در آثار عرفاني همچون رسانهاي براي انتقال
تجربههاي انتزاعي ،شهودي و معنوي است.
موالنا بهوسيله تمثيل هم دامنه سخن خود را ميگستراند و هم به تداعيهاي ناب دست مييابد و همچنين ارتباط
آسانتري با مردم عادّي پيدا ميكند .بنابراين شناخت تمثيالت موالنا ،در واقع واكاوي انديشه موالنا است .تمثيل،
متن و روايت را در جهات مختلف ميگستراند و ژرفا ميدهد .در نتيجه مخاطبان به حسَبِ نوع مواجهه در جهات و
سطوح و اليههاي مختلف حركت ميكنند .گروهي به فراخور استعداد ،فهم و قرائت ،روايت را در زنجيره
پيرفتهاي خطي 3و صوري پي ميگيرند (گله مولوي غالباً از اين دسته است)؛ گروهي به جهان تمثيلها پا
ميگشايند و خطِ روايت ظاهري را رها و خطوط گريز را دنبال ميكنند .اين خطوط گريز كه بازتابِ جهان متكثّر و
غير محافظهكار مولوي است ،در جهات مختلف سطحي و عمقي و متقارن و نامتقارن خود را ميگسترانند و از
همينجا تمثيلپردازيِ پوياي مولوي ،از تمثيالت ايستاي ديگر شعرا و عرفا ،جدا ميشود همچنانكه نحوه مواجهه و
فهم مخاطبان متفاوت ميشود.
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پيشينه تحقيق
درباره تمثيالت و انديشههاي تمثيلي موالنا ،كتابهاي فراواني نوشته شده است؛ چنانكه بهجرأت ميتوان گفت هر
كتابي كه درباره موالنا نوشته شده است ،بهگونهاي به تمثيالت روايي و تصويرهاي تمثيلي موالنا اشاره كرده است.
كتابهاي معتبري چون «سرّنی» و «بحر در کوزه»ي استاد زرينكوب ،كتابهايي كه در شرح مثنوي نوشته شده
مثل «شرح مثنوی شریف» استاد فروزانفر و استاد جعفر شهيد« ،شرح جامع مثنوی» كريم زماني ،شرح مثنوي
نيكلسون و شرح مثنوی استاد استعالمي و  ...همه اين شرحها بهگونهاي به تأويل و رمزگشايي تمثيالت پرداختهاند.
همچنين در تحقيقات اخير سعي شده است ،رويكرد فلسفيتري نسبت به تمثيلهاي موالنا داشته باشند (قائمي:
 )1386و به ديرينهشناسي و جلوههاي مثالي و كهنالگويي آن بپردازند (قائمی)1389 :؛ امّا كمتر به اين مسئله توجّه
شده كه ساز و كار تمثيل در مثنوي ،چگونه ساختارِ عمودي مثنوي را شكل داده است.
مثنوي تحشيهاي بر گفتمانِ عرفاني نيست؛ بلكه خود گفتماني است كه ميخواهد كلّ گفتمان عرفاني را در بر گيرد.
اگرچه موالنا با تمثيلپردازي در جستجوي راهي براي خالصهكردنِ گفتمان مسلّط عصر خويش است؛ اما ميخواهد
راهي را از ميان پوسته باز كند تا حقيقت ديگري را رقم زند« .تلخيصِ گفتماني» موالنا ،همراه با تأويل است .چيزي
كه كلّ اين گفتمان را رؤيت ميكند ،تداعيهاي خلّاقانه اوست .اين تلخيص و تأويلِ گفتماني ،داراي ساز و كاري
است كه با ساختآفريني تمثيل در مثنوي ارتباط دارد .بازي تداعي ،تمثيل ،تأويل و روايت در اين كتاب عظيم ،بازيِ
پيچيدهاي است .بنابراين آنچه كه قواعدِ اين بازي را شكل ميدهد ،ساختآفريني تمثيل در مثنوي است.

ذهنِ قصّهمدار
ذهن انسان ماهيتاً قصهمدار 1است؛ يعني بر اين اساس ،ادراكِ تجربياتِ روزمرّه ،در قالب خُرد داستانها( 2ميسّر
ميشود و سامان ميگيرد (افراشي و نعيمي .)2 :1389 ،خُردداستانها كه خود از تجربه محيطي و بافت ملموس
سرچشمه ميگيرند ،با ساز و كارهاي فرافكنی 3و تلفيق 4به روايتها و داستانهاي گستردهتر و انتزاعيتر راه
مييابند .ميتوان ريشههاي اوّليه خانواده تمثيل ،استعاره و مجاز را در همين «فرافكني قصّهمدار» بازجُست .از همين
رو ،تفكّر تمثيلي نخستين شكل تفكّر است و پيش درآمد تفكّر انتزاعي است و براي توضيح ،تأويل و تفسيرِ تفكّر
انتزاعي از تفكّر تمثيلي كمك ميگيرند« .نخستين استداللهاي كودكان از راه تمثيل است» (خوانساري.)140 :1361 ،
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شايد به همين علّت باشد كه تمثيل در دسترسترين شكل بياني براي تفكّر شهودی و اسطورهای 1است .اگرچه
تمثيلهاي بينشِ اسطورهاي ،همراه با استعاره ،رمز و سمبل است و از اين جهت اسطوره را كهنتر از تمثيل
دانستهاند .چرا كه تمثيل را ميسازند ،اما اسطوره غالباً بهصورت ساخته شده ،به ما ميرسد .تفكّر شهودي و بينش
اسطورهاي از آنجا كه هنوز مفاهيمِ انتزاعي زبان را شكل ندادهاند ،با طيف متنوّعي از تمثيل ،تجربيات و ادراكات
خود را بيان ميكند« .بنابراين تمثيل ،اسطورهاي است كه از مرحله ناخودآگاه به جهان خودآگاه آمده است .اما
اسطورهسازي تنها كار بشر نخستين نيست و در روزگار ما نيز ،شاعر زير و بمهاي روان را به اشياء بيروح انتقال
ميدهد و با اين كار بهطور خودآگاه اسطوره مي سازد .ضمناً بايد يادآور شد كه اسطوره در تماس با تاريخ ،مُدام از
حالتِ خويش خارج ميشود و به مرتبه تمثيل ميرسد و يكي از خصوصيات تفكّر آدمي در عصر جديد است»
(حاكمي.)29 :1351 ،
جان مككوئين درباره خاستگاه تمثيل ميگويد« :خاستگاه تمثيل بيشتر فلسفه و كالم است تا ادبيات .تمثيلها اغلب
مذهبياند .اما تمثيل از آغاز نسبت نزديكي با روايت داشته است .همه اديان ابراهيمي و بسياري از اديان شرقي
كاملترين بيان خود را در قصّه يافتهاند  -يا بهعبارت ديگر در روايت ،يا مجموعهاي از رواياتي كه در خدمت تبيين
واقعيتهاي عمومي مؤثر در زندگي فرد باورمند قرار ميگيرند ،مثل زمان ،فصلها ،محصول ،قبيله ،شهر ،ملّت ،تولّد،
ازدوا ج ،مرگ ،اصول اخالقي ،احساس كمبود و ناكامي ،و احساس وجود امكان  -كه اين دو تاي آخري اكثريت
آدميان را شامل ميشوند» (مك كوئين.)3 :1389 ،

عينيّت تمثيل
تمثيل معطوف به ذهن مخاطب است .سادگي ،پيچيدگي ،پنهانكاري و نمادسازي تمثيل ،از يكسو وابسته به
انگيزههاي گوينده است و از سوي ديگر ،وابسته به مقدار دانش ،هدفمندي و آگاهي شنونده يا گيرنده .تمثيل
كوشش ميكند ،بخشي از آگاهي را ملموس كند .ساختار هر تمثيل دو بخشي است« :بخش اوّل هر تمثيل شامل
شيء يا مفهوم آشنا است .اين شيء يا مفهوم آشنا با شيء يا مفهوم آشناي ديگري مقايسه ميشود .بخش دوّم تمثيل
نيز رابطهاي است كه بين اين دو شيء يا دو مفهوم آشنا برقرار است .با استفاده از اين رابطه ،قاعدهاي كلّي ساخته
ميشود كه ميتوان از آن براي كمك به درككردن شيء ديگر استفاده كرد .و سرانجام ،رابطه با آن شيء يا مفهوم
جديد يا ناآشنا به همان صورتي كه رابطه با آن شيء يا مفهوم آشنا شرح داده است ،بيان ميشود» (براون و استيوارت
.)193 :1392
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در ادبيات تعليمي ،تمثيل ،پند و اندرز و تنبيه را از شكل گفتن ،به شكل نمايشدادن در ميآورد .در ادبيات عرفاني
بهدليل پيچيدهبودن انديشه ،شاعر يا نويسنده آن را با تمثيل نمايان ميكند .اگرچه نمايشيشدن انديشه ،گاهي همراه با
تأويل ها گوناگون خواهد شد .به همين دليل است كه منطقيان به استدالل تمثيلي كمتر اعتنا ميكنند .نايجل واربرتن
در نقد استدالل تمثيلي ميگويد« :استداللي كه مبناي آن مقايسه بين دو چيز است كه ادّعا ميشود با هم شباهت
دارند .استداللهاي تمثيلي بر اين اصل مبتنياند كه اگر دو چيز وجوه تشابه شناخته شدهاي داشته باشند ،احتماالً
وجوه تشابه ديگري هم دارند ،حتّي اگر شباهتهاي دسته دوّم قابل مشاهده نباشد .اين اصل ،كه مبناي آن استقراء
است ،در خوشبينانهترين حالت هم معموالً چيزي بيش از نتيجههاي احتمالي فراهم نميآورد .اين اصل به ندرت
اثبات قطعي به دست مي دهد؛ زيرا چنين نيست كه شباهت بين دو چيز در برخي وجوه ،همواره بهنحو اتّكاپذيري
نشاندهنده شباهت در وجوه ديگر باشد .استثناي اين قاعده هنگامي است كه شباهت مورد بحث ،شباهت در صورت
منطقي باشد .در اين مورد اگر استداللي معتبر باشد ،آنگاه هر استدالل ديگري همان صورت منطقي را داشته باشد
نيز قاعدتاً معتبر است» (واربرتن.)19 -18 :1388 ،

ساختار روایی تمثيل
تمثيلها عموماً روايي هستند ،خصوصاً تمثيل هاي بلند .به اين معني كه هم زاويه ديد دارند و هم شخصيت و هم
زمانبندي .تمثيل مثل هر روايتي براساس توالي به جلو ميرود و زمان را قطعه قطعه ميكند .روايت سبب ميشود
ايده درون تمثيل ،تبديل به نمادهاي عيني شود .از سوي ديگر جاذبه روايت ميتواند با بسياري از مخاطبان رابطه
برقرار كند .ساختار روايي تمثيل به مخاطب فرصتي ميدهد تا از زاويههاي مختلف با ايده درون تمثيل آشنا شود.
كنش شخصيت هاي نمادين در تمثيل ،اگرچه وابسته به استراتژي گوينده است ،اما داراي فضاهاي آزاد و دموكراتيك
است؛ به اين معني كه شنونده يا مخاطب با استقالل بيشتري به ايده درون تمثيل ميانديشد .بيشتر حكايات تمثيلي
ادبيات فارسي در جهت توضيح و تغيير ايدهها و تزهاي اخالقي و عرفاني است« .در اين صورت هم ژرفساخت
تمثيل ،تشبيه است .ممكن است مشبّه ذكر نشود يا به صراحت بيان نشود ،مشبهٌبه بايد داستاني باشد كه يا آن داستان
از نوع فابل حيوانات يا داستاني رمزي است .به هرحال كار خواننده اين است كه مشبّه محذوف يا ذكرنشده يا
پراكنده در مطلب را بيابد و بين مشبهٌبه تمثيلي (استعاره تمثيلي) و مشبّه ،يعني مطلبي كه نويسنده ميخواست در
اذهان تقرير كند ،ارتباط تشبيهي برقرار كند» (شميسا.)253 :1375 ،
ساختار روايي تمثيل نه تنها به خواننده فرصت تأويل ميدهد ،بلكه به گوينده هم فرصتي ميدهد كه ايده خود را
روشنتر و عميقتر بيان كند .از اين جهت ميتوان گفت رواييبودن تمثيل ،فرصتي است براي انديشيدن .تمثيل را
بهلحاظ ساخت روايي و درونمايه و همچنين رويكرد نويسنده ،ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
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 .1تمثيلهاي كوتاه كه داراي حادثه و واقعهاي ساده و معمولياند،
 .2تمثيلهاي بلند ،پيچيده و تأويلشده ،كه عناصر سازنده و حادثه مطرح شده در آن پيچيدهاند
 .3تمثيلهاي پيچيده و تأويلنشده ،كه نويسنده يا شاعر آن را تفسير نميكند و تأويل آن را به خواننده
واميگذارد.
در مثنوي معنوي هرگاه تمثيلها بلند باشند ،مقدار تداعيها و گريزهاي موالنا هم بيشتر ميشود .اما در تمثيلهاي
كوتاه ،فقط تصويرهاي تمثيل ،مجال تداعي به شاعر ميدهند .همچنين در تمثيلهاي بلند ،تأويل داستان ممكن است
در درون تمثيل يا در پايان حكايت آورده شود .اين نوع تمثيلها را مي توان جدا از وجه تمثيلي آن ،به شكل حكايت
خواند .در مثنوي تمثيلهاي پيچيده و تأويلنشده از نوع تمثيلهاي عقل سرخ و قصةالغربة الغربيه سهروردي ،نادر
است .چرا كه در مثنوي  ،تمثيلها به اين قصد آورده ميشود كه معناي پنهان انديشه موالنا را آشكار كند .از اينرو
موالنا اكثراً به تأويل و تفسير تمثيل خود ميپردازد .در واقع گريزهاي ذهني موالنا براي يادآوري قصّهها و
حكايتها ،براساس معنايي است كه در ذهن دارد .او هر قصّهاي را كه در حافظه دارد ،بهشكل تداعي به ياد ميآورد
و آن را در خدمت معنايي قرار ميدهد كه به آن ميانديشد.

داستاناندیشی موالنا
يكي از عمدهترين عواملي كه باعث شده است كه تمثيل بهعنوان مهمترين ابزار انديشه موالنا واقع شود،
داستانانديشي موالنا است« .موالنا بيشك قصّه گوي ماهري است و ظاهراً اين كه خود وي و همچنين پدرش
بهاءولد و جدش حسين خطيبي نيز همگي اهل وعظ و تذكير بودهاند ،اين مهارت در قصّهپردازي را در نزد موالنا
جنبه يك حرفه موروثي ميدهد .معهذا اين مهارت در قصّه و اين ذوق قصّهگويي مانع از آن نيست كه بعضي اوقات
موالنا توجّه به قالب و صورت قصّه را هم مزاحم بيابد و از اين كه ضرورت توجّه به ظاهر حكايت نميگذارد
حرفش را چنان كه دلخواه اوست دنبال نمايد ،شكايت سركند» (زرينكوب.)41 :1384 ،
بنابراين ،ايده در موالنا مهم تر از روايت است و شكايت موالنا از ساخت روايي حكايت هم برخاسته از همين مسئله
است كه حكايت سبب ميشود كه معطوف به پيمانه شود و از محتوي دور افتد؛ اما شنوندگان مثنوي ،شنيدن اسرار
و حقايق معنوي را تاب نميآورند و اظهار خستگي و دلتنگي ميكنند و بيشتر مايل ميشوند تا صورت ظاهر
حكايت را بشنوند .به همين سبب ،موالنا نيز رعايت حال آنان را ميكند و موقّتاً بيان اسرار و حقايق معنوي را
متوقّف ميسازد و به نقل ظاهر داستان باز ميگردد .از اينرو تلقّي موالنا اين است كه داستان ،چيزي جز پيمانه
نيست و آنچه كه اهميت دارد ،معني است نه ظرف آن:
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ای برررادر قصّرره چررون پيمانررهای اسررت

معنرری انرردر وی مثررا دانررهایسررت

دانررره معنررری بگيررررد مررررد عقرررل

ننگرررد پيمانرره را گررر گشررت نقررل

د ،2/ابيات 3623 -3622
موالنا «در چندين مورد از مثنوي به صراحت قصّه اي را كه با آب و تاب تمام و با ذكر جزئيات و حوادث و مناظر
نقل كرده است ،در مفهوم رمزي تأويل ميكند .چنان كه داستان اعرابي و زن را كه در دفتر اوّل است ،خود وي
متضمّن رمز ميخواند و قصّه داوود و آن خوني را هم كه مدّعي مالكيت گاو گشت در دفتر سوّم ( )2504/3بر
همين اساس تأويل ميكند .اصحاب و مريدان نيز در غالب اين قصّهها به همين نظر مينگريستهاند و پسرش سلطان
ولد در ولدنامه تصريح دارد كه قصّه مثنوي در باب محمود و اياز و داستان گوهر ( )4035/5مشتمل بر رمز و كنايه
است .از اينرو جاي تعجّب نيست كه در آنچه به دنبال نينامه هم بر وجه تمثيل با عنوان «نقد حال» ما بيان ميكند،
گوينده به نقل قصّهاي كه فهم سرّ آن با تأويل رمزي مربوط باشد بپردازد» (زرينكوب.)41 :1348 ،
بنابراين ميتوان گفت آنچه به مثنوي حركت ميدهد و باعث جوششها و تداعيهاي خالقانهي ذهن موالنا
ميشود ،ذهن روايي و تأويلي موالنا است .ساخت روايي تمثيلها كمك ميكند تا مولوي به انديشههاي عميقتري
دست يابد و همچنين به موالنا فرصتي ميدهد تا تداعيها و گمانزنيهايش را آزادانه به جوالن درآورد .بسياري از
تشبيهات ،استعارات تازه موالنا ،براساس ساختار روايي شكل گرفته است .موالنا همچنين براساس همين ساختارهاي
روايي است كه از يك داستان تمثيلي به داستان تمثيلي ديگري ميرسد .و مخاطب خود را در دايره جاذبههاي روايي
محو ميكند .آنگاه ايدههايش شكل تازهتري به خود ميگيرند.
رواييبودن ساخت مثنوي به اين معنا نيست كه موالنا ميخواهد داستان بگويد؛ بلكه موالنا با اين عمل ،امر پيچيده و
رازناك را تبديل به امر حسّي ميكند .به همين دليل ميتوان گفت كه كثرت و تنوّع اين تمثيالت در عين حال
تصويري از كثرت و تنوّع معاني غير حسّي در مثنوي است و البته جز با اين طرز بيان بسياري از مواجيد موالنا از
محدوده ادراك مخاطب عام خارج ميماند و مثنوي نميتواند همچون نردبان آسمان هرگونه مخاطب را از دنياي
حس به دنياي ماوراي حس منتقل نمايد ،و البته فايده تمثيالت آن نيز در واقع در همين نكته است كه منفعت آن را
تا حدّ ممكن عام ميكند و حتّي اهل حس را هم مثال كساني كه از محدوده اقليم حس برتر گراييدهاند ،با آفاق
متعالي و نوراني دنياي عرفان آشنا ميسازد» (زرينكوب .)253 :1366 ،در واقع آنچه كه ساخت روايي و تمثيلي را
در مثنوي فراوان كرده است ،مخاطبانديشي و گفتاريبودن كالم موالنا است.

مخاطب و تمثيلآوری در مثنوی
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يكي از اصليترين عوامل تمثيليشدن ساختار روايي مثنوي ،عامل مخاطب است؛ تا آنچه را كه موالنا ميگويد «در
سطح فهم و ادراك جمع مخاطب كه افراد آن بعضي احياناً منكر ،جمعي مرددّ و اكثر احتماالً معتقدند اما فهم و
ادراك آنها از حدّ عقل سوقه عامي تا علماي بيدعوي و طالب علمانِ نكتهبين پر مدّعا تفاوت و نوسان دارد ،متعادل
و ثابت نگه دارد و هرچند غالباً بحث را از طريق تمثيل و قياس و حتّي از لحاظ لفظ و تعبير در حدّ حوصله
مخاطبِ متوسّط نگه ميدارد ،گهگاه ذهن عالم و انديشه طالب علم نكتهبين را هم به تأويل وا ميدارد و از لحاظ
افكار بديع و الفاظ و اصطالحات غيرعادّي ،توجّه و شعور خود را به «حضور» آنگونه افراد در حوزه مخاطبان
خويش نشان ميدهد» (زرينكوب.)123 :1381 ،
در مثنوي شكلهاي گوناگوني از برخورد با مخاطبِ روايت ديده ميشود .رويارويي راوي با مخاطب گاه همدالنه و
مشفقانه است و گاه ستيزجويانه و قهرآميز« .از چشمانداز رويآوري به مخاطب ،ميتوان مثنوي را با قرآن مجيد
سنجيد؛ كه در قرآن نيز توجّه به مخاطب روايت به شيوههايي متنوّع و ممتاز ،متن را داراي اصولي ويژه و متمايز
ساخته است .در قرآن خطاب به آدميان ،در سطوح مختلف ديده ميشود .قرآن يك مخاطب خاص دارد و آن پيامبر
است كه تا اندازهاي متناظر با حسامالدّين است در مثنوي .از چشماندازي حتّي شكلگيري متن قرآن و مثنوي به
وجود و ظرفيت وجودي آن دو بستگي داشته است؛ اما رابطه راوي (خداوند) با پيامبر در قرآن ،بسيار بيشتر است تا
پيوندي كه ميان راوي (موالنا) و حسامالدّين مييابيم؛ هرچند بسياري از خطابهاي مبهم مثنوي ممكن است متوجّه
او باشد.
در قرآن ،خداوند در هيأت نقّالي قصّهگو ،داستانهاي پيامبران پيشين را به پيامبر باز مي گويد و زمان حال را با
گذشتههاي دور پيوند ميزند .اين توجّه به مخاطب ،ساختار گفتوگويي شگفتآفريني به قرآن و مثنوي ميبخشد؛
بهويژه آنكه اين مخاطبها متنوّعاند و در سطوح گوناگوني پديدار ميشوند و شبكه پيچيدهاي را از پيوند راوي و
روايت با مخاطبان مختلف ميسازند» (توكّلي.)82 -81 :1389 ،
مخاطب متنوّع مثنوي سبب شده است كه تمثيالت و حكايات متنوّعي در روايتهاي موالنا راه يابد .مثل حكايات
گدايان ،دلقكان ،منحرفان ،مخنثان ،نابينايان ،كران ،مارگيران ،معلّمان ،كودكان و همچنين قصّههاي قرآني ،حكايات و
داستانها انبياء و اوليا .در حكايات مثنوي حتّ ي احوال و اخالق طبقات مختلف جامعه نيز انعكاس يافته است .از
اينجهت ميتوان مثنوي را بازتاب جهاني دانست كه موالنا در آن زيسته و انديشيده است.
نوع ارتباط بينامتني مثنوي با آثاري چون كليله و دمنه ،قابوسنامه ،مرزباننامه ،سندبادنامه ،جوامع الحكايات عوفي،
بستانالعارفين ،حديقةالحقيقه سنايي ،اسرارنامه ،الهينامه ،مصيبتنامه و منطقالطير عطار ،مخزناالسرار نظامي و ...
نشان از آن دارد كه موالنا براساس مخاطبهاي گوناگون خود ،حكايات را انتخاب و تأويل ميكند .پايبندنبودن
مولوي به اصل حكايات نشان از ديگرگونه ديدن موالناست .به همين دليل تغييري را كه مولوي در ساختهاي
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روايي متون گذشته ايجاد ميكند ،نوعي ساختشكني دانستهاند (پورنامداريان .)107 :1380 ،به اين معني كه
جاللالدّين برپايه آماجهاي عرفاني خود آنها را دگرگون ساخته است.

ساخت منطقی تمثيل و نگاه موالنا به تمثيل
مولوي به پيروي از انديشه تمثيلي بزرگاني چون ابنسينا ،غزالي ،عطار و سنايي از روش تمثيل بيشترين بهره را برده
است .در توضيح انديشه تمثيلي گفتهاند« :در نگرشي تاريخي ،ادوار مختلف تكامل روابط بين مفاهمي را ميتوان
بهطور كلّي به سه دسته تقسيم كرد :مرحله اوّل ،ارتباط پندارين و غيرمعقول (آلوژيك) ،مرحله دوّم ،ماقبل منطقي
(پرلوژيك) و مرحله سوّم منطقي (لوژيك) .تمثيل به مرحله دوّم تعلق دارد .در اين مرحله ،تشابه بين عالئم خارجي
يا دروني ،شالوده قضاوت و بيان حكم قرار ميگيرد.
آثاري نظير قابوسنامه ،گلستان و بوستان ،كليله و دمنه نمونههاي آشكار تمثيل هستند .اما مثنوي معنوي برجستهترين
نمونه برهان تمثيلي عرفاني و كالمي است .چرا كه مثنوي هم جزء ادبيات تعليمي است و هم جزء ادبيات عرفاني.
جالب اين است كه آغاز مثنوي تماماً به شكل تمثيل شكل گرفته است .موالنا با تمثيل انسان به ني ،داستان جدايي
انسان را از نيزار خداوندي وصف ميكند.
مولوي به ياري تمثيل به فراسوي شناخت دست مييابد .او از روش تمثيل با آوردن داستانهاي گوناگون بهره
ميگيرد تا جهان فرا رو را شناسايي كند و ديدگاههاي پيچيده عرفاني خود را در ميان داستانها با مثال بازگو كند و
خود ميگويد:
هيچ ماهيّات اوصافِ كمال

كس نداند جز آثار و مثال
د ،3/ب 3636

مولوي در آثار ديگر خود نيز به اين مسئله پرداخته است .و بارها تأكيد كرده است كه آنچه ميگويد مثال است و
مِثل نيست .او در فيه ما فيه ميگويد« :هر چه گويم مثال است ،مثل نيست؛ مثال ديگرست و مثل ديگر .حق تعالي
نور خويشتن را به مصباح تشبيه كرده است .جهت مثال و وجود اولياء را به زجاجه .اين مثال است نور او در كون و
مكان نگنجد ،در زجاجه و مصباح كي گنجد؟ مشارقاالنوار حقّ جلّ جالله در دل كي گنجد؟ اِالّ چون طالب آن
باشي آن را در دل يابي نه از روي ظرفيّت كه آن نور در آنجاست بلكه آن را آنجا يابي همچنان كه نقش خود را در
آينه يابي و مع هذا نقش تو در آينه نيست ،اِالّ چون در آينه نظر كني ،خود را ببيني چيزهايي كه نامعقول نمايد چون
آن سخن را مثال گويند ،معقول گردد و چون معقول گردد ،محسوس شود .همچنان كه بگويي كه چون يك چشم به
هم مينهد چيزهاي عجيب ميبيند و صور و اشكال محسوس مشاهده ميكند و چون چشم ميگشايد هيچ نميبيند.
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اين را هيچ كس معقول نداند و باور نكند اِالّ چون مثال بگويي معلوم شود و اين چون باشد؟ همچون كسي در
خواب صدهزار چيز مي بيند كه در بيداري از آن ممكن نيست كه يك چيز ببيند و چون مهندس كه در باطن خانه
تصوّر كرد عرض و طول و شكل آن را .كسي را اين معقول ننمايد اِالّ چون آن را بركاغذ نگارد ،ظاهر شود و چون
معيّ ن كند ،كيفيت آن را معقول گردد و بعد از آن چون معقول شود ،خانه بنا كند بر آن نسق محسوس شود .پس
معلوم شد كه جمله نامعقوالت به مثال معقول و محسوس گردد» (موالنا.)166 -165 :1369 ،
بنابراين در نگاه موالنا تمثيل روشي براي بازنمايي حقيقت است« .همه كوشش او در راه رسايي و كمال و
نزديك شدن به روان به رازگاه و رسيدن به حقيقت از راه عشق و سخن عشق تنها به تمثيل و رمز بايد گفت به گفته
عينالقضات در تمهيدات :از عشق نيز بيان نتوان كرد جز به رمز و مثالي كه از عشق گفته شود و اگر نه از عشق چه
گويند و چه شايد گفت؟» (نجمآبادي .)225 :1386 ،در عرفان اسالمي تمثيل نه حكايت است و نه مجاز؛ بلكه
«تمثيل خود نوعي تأويل واقعه نفساني است» (كُربن .)130 ،1387 ،نوعي فهم عميق و شناخت باطني از آنچه كه در
واقعيت رخ ميدهد و يا در درون انسان آشكار ميشود.

اسلوب قصّهدرقصه مثنوی و خلق تمثيلهای تو در تو
يكي از مهمترين عواملي كه تمثيلهاي موالنا را تو در تو و پيچيده ميكند ،جدا از ايدهاي كه در آنها پنهان است،
درهمآميزي تمثيلها با اسلوب قصّهدرقصّهاي است كه موالنا در مثنوي خود بهكار ميگيرد .موالنا بهعنوان راوي در
سراسر مثنوي كوشيده است كه «اوّالً هر قصّه از دلِ قصّه ديگر بجوشد ،حال يا از ميانه قصّه يا از پايان آن؛ ثانياً هيچ
كجاي روايت با همه گريزها ،بيرون از قصّه نباشد و حتّي در غالب لحظههاي روايت ،مخاطب خود را در فضاي دو
و گاه سه قصّه سرگردان ميبيند .پيوستن پايان هر قصّه به آغاز قصّه بعدي به سائقه تداعي شكل ميگيرد؛ اما گاهي
به نظر ميآيد كه اين در حقيقت شگرد تداعينمايي راوي است .در آخر بيشتر قصّهها ،واژههايي پديدار ميشود كه
ممكن است ،درون يك تصوير يا تمثيل باشند و با قصّه بعدي تناسب بسيار دارند .گويي قصّه بعدي بر پايه اين
واژهها تداعي شده است» (توكّلي.)491 :1389 ،
حركت مثنوي بهوسيله قصّهدرقصّه ،هميشه با تأويل همراه ميشود كه همين امر ،قصّه را از داستانبودن در ميآورد و
تبديل به تمثيل ميكند .يعني اگرچه در ابتدا موالنا قصّه را ميآورد ،اما پس از تأويل قصّه ،مخاطب متوجّه ميشود
كه نبايد به ظاهر داستان بسنده كند .چرا كه در نگاه موالنا ،قصّه بهانهاي است براي رفتن به اعماق و گشودن
گرههاي رازانگيز معاني .به همين دليل است كه موالنا برخي از قصّهها را ناتمام رها ميكند؛ زيرا آنچه كه بايد تمثيل
آن انتزاع ميشد ،برايش بسنده است« .در غالب قصّههاي مثنوي بر نقطه فرجام تأكيد نميشود .بهخصوص شيوه
پيوستار روايت و گريزهايي كه در آخر قصّه پديدار ميشوند ،آن حالت پايان معمول قصّههاي كهن را به مخاطب
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القا نميكند .قصّه «دقوقي» با حيرت قهرمان پايان ميگيرد .در قصّه نخستين (شاه و كنيزك) ماجرا با قتل زرگر تمام
ميشود و توضيحي درباره شاه و كنيزك پس از آن نميآيد .قصّه وكيل صدر جهان با به هوشآمدن قهرمان عاشق در
ميان ستايش شورمندانه معشوق توسّط او پايان ميگيرد .بهويژه قصّه پاياني ،خود پاياني ندارد و حتّي آخرين قصّه
درونهاي آن نيز به انجام نميرسد؛ به قول خود راوي« :مثنوي را نيست پاياني اميد» ( .)6/2247فرجام هر قصّه
بيدرنگ به قصّه بعدي يا ادامه قصّهاي كه در زماني است رها شده ميپيوندد .حتّي آخر دفترها نيز رنگ پايان ندارد.
در انجام دفتر سوّم ،ادامه حكايت به دفتر چهارم واگذار ميشود.
اي اخي در دفتر چارم بجو

گر تو خواهي باقي اين گفتوگو

قصّههايي كه از پي يكديگر ميآيند ،گاه رابطهاي فراتر از يك تداعينمايي ساختگي دارند» (همان).
بنابراين آنچه كه تمثيلهاي مثنوي را تو در تو ميكند ،غير از پيروي از اسلوب قصّهدرقصّه ،تبديلكردن روايتها به
تمثيل است؛ به تعبير ديگر همسازكردن روايت با تأويل .گويي وقتي موالنا قصّه را تبديل به تمثيل ميكند ،مقصودش
برآورده ميشود تا بتواند انديشهاش را در پي آن يا همساز با آن ،به راحتي بيان كند .تبديلشدن قصّههاي مثنوي به
تمثيلهاي بلند ،كوتاه و خُرد ،در واقع نشان ميدهد كه قصّه براساس تمثيلشدن به ياد آورده ميشود؛ نه اينكه
قصّهها براي قصّه ها به ياد بيايند .از اين نظر موالنا مثل عطار و حتي سنايي داستانگويي نميكند تا به يك تمثيلِ
بزرگ دست يابد .اين ويژگي نه تنها زبان و نگاه موالنا را در مثنوي رنگارنگ كرده است؛ بلكه انديشههاي متفاوتي
را بازنمايي كرده است كه گاهي فراروي از ساختارهاي خود بسنده است؛ چنان كه منتقداني چون ادوارد براون،
ويليام چيتيك ،آنماري شيمل ،يانريپكا و  ...در ساختاري بودن مثنوي ترديد كردهاند.
«آنماري شيمل كه كتابهاي بسياري درباره موالنا و آثار او نگاشته ،درباره مثنوي مينويسد :اين كتاب براساس يك
سيستم سروده نشده است .مثنوي هيچ ساختاري ندارد ،ابيات پيدرپي ميآيند و اغلب انديشههاي ناهمگون با
استفاده از واژههاي رابط و ريسمانهاي ناپايدار داستاني با يكديگر در هم تنيدهاند» (صفوي .)20 :1388 ،و يا ادوارد
براون ميگويد« :مثنوي شامل حكايتها و ضربالمثلهاي نامربوط بسياري درباره شخصيتهاي بسيار گوناگون -
برخي ارجمند و واال و برخي پوچ و مسخره و حتّي (در نظر ما) منفور  -است كه در بين آنها بهطور پراكنده،
مطالب نامربوط عرفاني و كالمي درباره شخصيتهاي بسيار مرموز بيان شده كه با بخشهاي روايي تفاوت فراوان
دارد و اگرچه شامل ويژگي خاصّي در بيان است ،ليكن بهطور كلّي با زباني ساده و بدون تكلّف بيان شده است»
(همان.)19 :
اما فرانكلين لوئيس1در بررسي مقاالت ريتر ميگويد« :ريتر نشان ميدهد كه چگونگي موالنا براي ارتباط داستانها،
تمثيلها ،نصايح اخالقي و فلسفه تعليمي از قرآن كريم الگو گرفته و اگرچه اينها در نگاه اوّل بيارتباط با يكديگر

1- Franklin Lewis
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به نظر ميرسند ،اگر با دقّت بيشتر مورد مطالعه قرار گيرند ،آشكار ميشود كه همچون يك فرش ايراني داراي طرح
و الگويي پيچيدهاند» (همان.)21 :
تمثيلهاي تودرتو يكي از مهمترين عوامل ساختار بخش مثنوي است .اين تمثيلها كه با ساز و كار تداعي شكل
گرفتهاند ،در واقع سبب شدهاند تا موالنا به ساختار گسسته  -پيوسته دست يابد؛ ساختاري كه هماهنگ با گريزها،
تداعيهاي ذهني ،زباني و انديشگاني موالنا است.

شكلهای تمثيل از لحاظ کميّت در مثنوی
ساختار كمّي تمثيلهاي موالنا را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد:
الف .تمثيلهاي روايي بلند؛ ب .تمثيلهاي روايي متوسط يا تقريباَ كوتاه؛ ج .خرده تمثيلها.
 -1تمثيلهای روایی بلند :اين نوع قصّه ها چه به شكل گسسته و چه به شكل پيوسته ،ابيات فراواني را به خود
اختصاص داده اند كه داراي طرح داستاني تقريباً پيچيده و ساخت توالي بلندي هستند كه معموالً موالنا براي درگير
كردن مخاطب با توجّه به اصل لذّت داستاني ،اين نوع حكايتها را از متون ديگر استخراج كرده ،سپس آن را با
تمثيلهاي متوسط يا كوتاه همراه كرده است .مثل نخستين داستان مثنوي (پادشاه و كنيزك) .موالنا در اين روايتها
گاهي در ميانه و گاهي در پايان داستان تأويل خود را ميآورد و از داستان رازگشايي ميكند.
 -2تمثيلهای روایی متوسّط یا تقریباً کوتاه :تمثيلهايي هستند كه تداعيشان معموالً وابسته به تمثيلهاي بلند است.
اگرچه اين نوع تمثيلها بدون وابستگي به تمثيلهاي بلند ،آورده ميشوند .اين تمثيلها گاهي در دل تمثيلهاي بلند
هم قرار ميگيرند .يكي از بارزترين ويژگي تمثيلهاي موالنا ارتجاليبودن آنهاست .اما تأويلي كه موالنا ارائه ميدهد
از روي دقّت ،آگاهي و استدالل است.
 -3خرده تمثيلها :تمثيلهاي نمونهاي ،غيرروايي و گاهي بياني هستند .خرده تمثيلها معموالً در خدمت تأويل و
تفسير قرار دارند؛ يعني موالنا براي تأويل تمثيلهاي بلند يا متوسّط از خردهتمثيل استفاده ميكند .اين نوع تمثيلها
اگر بهشكلي تكرار شوند ،شكل نمادين به خود مي گيرند؛ مثل تمثيل آب در آغاز دفتر پنجم .برخي از تمثيلهاي
موالنا استعاره تمثيلي هستند كه به شكل نماد در آمدهاند .اگر گفته شود كه سراسر شش دفتر موالنا براساس برخي از
تمثيليهاي نمادين اساسي و بنيادين شكل گرفته است ،شايد بيراه نباشد .چنانكه تمثيل انسان به ني در  18بيت
آغازين مثنوي براساس يك تمثيل بنيادي شكل گرفته است .به همين دليل است كه اين  18بيت را براعت استهالل
مثنوي ميدانند؛ چرا كه سفر روحاني انسان يا به تعبير دكتر زرينكوب «اديسه روح» را بازتاب ميدهد.
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دكتر زرينكوب ميگويد« :تمام اين شش دفتر نيز كه طرز آغاز و انجام آن به هيچ اثر عظيم ديگر در تمام ادب
عرفاني ايران شباهت ندارد ،تفسير گونهاي بر همان ابيات مستقل هجدهگانه دفتر اوّل است كه از قديم «نينامه» نام
دارد ،و موالنا جاللالدّين كه آن نينامه را به صرافت طبع و بيآنكه از اوّل قصد «تطويل» و تفصيل آن را داشته
باشد ،ساخته بوده است .در طي آن ،زبان حال ني و حكايت شكايت هايي كه ني در زبان رمز از حال خود وي
ترجماني مي كند ،با همان شور و اشتياقي كه هر عارف كامل براي بازگشت به مبدأ خويش و به آنچه زبان «ني» در
اينجا از آن تعبير به «نيستان» كرده است ،نشان ميدهد ،به بيان ميآورد» (زرينكوب.)18 :1381 ،

سازوکار تمثيل در مثنوی
ساختار معنايي مثنوي ،در دريايي از تمثيل هاي كوچك و بزرگ شكل گرفته است .اين تمثيلها بهوسيله شبكهاي از
تداعي معانيها به هم وصل ميشود و ساختار روايي و حتّي عمودي مثنوي را ميسازد .آنچه اين تمثيلها را احضار
مي كند ،ذهنِ خالقِ موالناست كه چه چيزي را در چه زماني به ياد آورد .بيگمان نوع رابطه موالنا با مخاطبان ،خود
بسياري از اين تداعيها را كنترل ميكند؛ اما آن چه مشخص است ،موالنا براي خلق ساختار مثنوي داراي طرح و
برنامه مكتوب نيست .آنچه كه مثالً ميتوان در حديقه سنائي يا منطقالطّير عطار سراغ گرفت .بنابراين يكي از
راههايي كه كمك ميكند تا بتوان به ژرفساخت انديشه موالنا رسيد ،ساختآفريني تمثيل در مثنوي است.
نبايد فراموش كرد كه شكل ظهور مثنوي برعكس آثار مكتوب ديگر اين گفتمان ،گفتاري است .ذهن خالق موالنا در
آفرينش تمثيلها به شكل پيچيدهاي چندساحتي است .به اين معني كه نبايد رابطهي ملموس خود را با مخاطب قطع
كند؛ با روايت هايي كه در گذشته خوانده يا شنيده ارتباط برقرار كند و آنها را همزمان در محيطي ويژه تأويل كند و
همچنين از ژرفساختهاي معنايي مثنوي فاصله نگيرد .از اينرو ميتوان گفت ساز و كار تداعي در مثنوي بسيار
پيچيده است .اگرچه بخشي از تداعيهاي در مثنوي را ميتوان از طريق نشانهشناسي كشف كرد؛ اما بخش عظيمي از
ساز و كار تداعي در مثنوي از دسترس خواننده امروز خارج است .اين امر بيشتر بهخاطر گفتاريبودن مثنوي است
و حتّي ميتوان گفت بخشي از تداعيهاي مثنوي وابسته به مخاطباني باشد كه نشانههاي كمرنگي از آنها باقي مانده
است.
تأمل مولوي بر قصّه ،حكايت از اين مسئله دارد كه مولوي در همان زمان كه روايت را به پيش ميبرد ،به معناهاي
نهفته و رازانگيز روايت هم توجّه دارد .در واقع هجوم ايدهها براي رازگشايي و حتّي فوران ارتجالي و معناها از
انديشه موالنا به او اجازه نميدهد به رغم بيتابي مخاطبان عامي براي شنيدن قصّه ،حكايتها و قصّههايش را به
پايان خود نزديك كند .از اينجهت اگر موالنا را با عطار مقايسه كنيم ،اين مسئله آشكارتر ميشود« .عطار برخالف
مولوي در خالل داستان به ذكر مطالب عرفاني و تعليمي نميپردازد؛ بلكه با توجّه به هدفي كه از طرح حكايت دارد،
رموز و دقايق تصوّف را در نتيجه داستان ذكر ميكند و اين روش را در همه منظومههاي خود معمول ميدارد .در
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اين مورد هم عطار شيوه نظم داستانهاي حديقهالحقيقه را برگزيده و از سنايي پيروي كرده است؛ اما از نظر
داستانسرايي ،عطار چيرهدستتر از سنايي است» (صنعتينيا.)15 :1369 ،
اما موالنا با هر تداعي ،ممكن است حركت روايت را متوقّف سازد و گريزهاي ذهنياش را آشكار كند .اين مسئله
باعث ميشود كه حكايات و داستانهاي مثنوي در همان ابتدا براي خواننده همچون تمثيل فرض شود .اين امر جدا
از اين كه قصّهها را با قصّههاي ديگر ميآميزد ،تمثيلها را تودرتو ميكند ،به موالنا امكاني ميدهد تا به ساختاري
ديگر دست يابد .به اين معني كه تداعيهاي آزاد موالنا ،قصّهها و تمثيلهاي متنوّعي را با هم قفل ميكند و خواننده
با انبوهي از تمثيلها مواجه ميشود .در اينجاست كه خواننده مطمئناً بايد به عقب برگردد تا به تمثيل آغازين توجّه
كند كه چگونه يك تمثيل بزرگ ،باعث خلق تمثيلهاي كوچكتر مي شود .اگر بخواهيم ساز و كار تمثيل را در
مثنوي به شكل نمودار نشان دهيم ،اينگونه خواهد بود:

تركيب و پيوندخوردن قصّهها ،تمثيلها با تأويلها ،حركت روايي متن مثنوي و خوانش مثنوي را گاهي تند و گاهي
كُند ميكند .به اين معني كه وقتي تمثيلهاي بزرگ بهوسيله تمثيلهاي متوسّط با اصل تداعي شكسته ميشود،
تمثيلهاي متوسّط و خردهتمثيلها حركت روايي مثنوي را كند ميكنند تا مولوي بتواند تأويلهاي خود را به مخاطب
بيان كند .تمثيلهاي روايي متوسّط هم گريزهاي مثنوي را آشكار ميكند و هم تأويلهايش را .در واقع تمثيلهاي
متوسّط را با تمثيلهاي بزرگ مرتبط دانست .اگرچه گاهي تمثيلهاي متوسّط بدون ارتباط با تمثيلهاي بزرگ ،شكل
ميگيرند .اما بايد توجّه داشت كه حتماً تداعيهاي مولوي با واژه ،تصوير يا استعارهاي صورت گرفته است .اما خرده
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تمثيلها خود را در يك يا چند بيت آشكار ميكنند؛ در واقع كوششي هستند براي فهم تمثيلهاي بزرگ يا تمثيلهاي
روايي متوسّط.
اكنون براي تبيين ساز و كار تمثيل و حركت روايي مثنوي ،اوّلين داستان دفتر پنجم را كه در واقع اوّلين تمثيل روايي
بلند اين دفتر است ،براي نمونه مورد بررسي قرار ميدهم كه چگونه تمثيل روايي بلند با خردهتمثيلها تأويل
ميشود :موالنا در ابتداي دفتر پنجم با واژه ها و مفاهيمي چون لقمه ،حلق ،آب ،روغن ،حرص ،شهوت جنسي و با
خرده تمثيلهاي مختلف ،سرانجام در بيت  62و  63به اين مفهوم ميرسد:

نی

مروت،

دین و د

ثواب

تا خوری زشت و بری زشت از شتاب

نی

تانی،

نی

باریك و الغر ،زفت بطن

الجرم کافر خورد در هفت بطن

د ،5/ب 63 -62
با اين دو بيت كه در آن به كافر ،خوردن ،الغر ،زفت بطن تأكيد شده است به داستان مهمانيدادن پيامبر به كافران
ميرسد:
كافران مهمان پيغمبر شدند

وقت شام ايشان به مسجد آمدند
د ،5/ب 64

پس از سرودن سه بيت به اين بيت ميرسد:
كه شما پر از من و خوي منايد

گفت :اي ياران من قسمت كنيد

د ،5/ب 67
اين بيت منشأ تمثيل براي موالنا ميشود چنان كه در تبيين بيت پيشين اين چنين ميسرآيد:
زآن زنندي تيغ بر اعداي جاه

پر بوَد اجسام هر لشكر ز شاه

د ،5/ب 68
بعد از سرودن چهار بيت ،تمثيل آب براي موالنا برجسته ميشود .اين تمثيل منشأ بسياري از تأويالت موالنا ميگردد
كه بعدها در بيت دويست آشكار ميشود.
تا چنان شد كاب را رد كرد حس ...

آب ،چون ،پيكار كرد و شد نجس
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د ،5/ب 200
اما قبل از تأويل آب ،موالنا تا بيت  133داستان پيامبر را ادامه ميدهد با اين بيت  133كه چگونه پيامبر كافر پشيمان
را ساكت ميكند:
ديدهاش بگشاد و داد اشناختنش

ساكنش كرد و بسي بنواختش

د ،5/ب 133
دوباره به خردهتمثيلهاي ديگر ميرسد:
تا

نگرد

که

بگریم

ابر،

کی

خندد

چمن؟

طفل

کی

جوشد

لبن؟

تا نگرید

تا

رسد

دایهی

شفيق

طفل یك روز همی داند طریق

د135 -134 ،5/
اين تمثيلها به شكل شبكهاي از تشبيهات ظاهر ميشوند و به موالنا كمك ميكنند تا داستان را تأويل كند .دامنه
خرده تمثيلها تا بيت  168كشيده ميشود .تا اينكه موالنا دوباره به داستان بر ميگردد:
مانند از الطافِ آن شه در عجب

اين سخن پايان ندارد ،آن عرب

د ،5/ب 168
موالنا پس از چند بيت براي روايت داستان ،باز به تأويالت و خرده تمثيلهاي ديگر ميرسد .تا اين كه سرانجام به
بيت دويست ميرسد و تمثيالت عجيب و شگفتي از آب را هويدا ميكند .مفهومسازي و تمثيلآوري براي آب كه
چون پيامبران است ،با تعبيرات بسياري همراه ميگردد تا اينكه موالنا در بيت  261دوباره به داستان بر ميگردد.
عرضه كرد ايمان و پذرفت آن فتي

اين سخن پايان ندارد مصطفي

د ،5/ب 261
موالنا از بيت  283دوباره تأويل خود را آغاز ميكند:
اژدها از قوت مـــوري سير شد

حرص و وهم كافري سرزير شد

لوتِّ ايمانيش لمْتر كرد و زّفت

آن گدا چشمي كفر از وي برفت

همچـو مريم ميوه جنّت بديد

آنكــه از جــوع البقر او ميطپيـد
د ،5/ب 285 -283
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در اين تأويالت همچنان خردهتمثيلها آشكار ميشوند با تداعيهاي مختلف:
مر كه را باشد چنين حلواي خوب؟!

در ميان چوب ،گويد كرم چوب

در جهـــــان نقلي نداند جـــز خَبَث

كــرم سرگين در ميان آن حَدَث
د ،5/ب 304 -303

تمثيلهاي مولوي روايت خطّي را بسانِ ساختوكار تداعي ،به روايت شبكهاي و تصويرگري خوشهاي بدل ميكند.
درنگها ،بُرشها و پاساژوارههاي روايي كه پيامد سيَالنِ جان بيتاب و بيان چاالك مولوي است ،در دلِ
كالنروايتها ،روايتهاي خوشهاي و اقماري را طرح ميريزد .گاهي قدرت اين روايتهاي فرعي و تمثيلهاي
بهظاهر جانبي و اقماري چنان است كه براي خود مولوي هم جاذبه سير اكتشافي دارد ،تا چه رسد به مخاطباني كه
تازه به جهان روايت و تمثيل چشم گشودهاند .سرِّ اينكه مولوي ،بارها چنين مضموني را تكرار ميكند (خطاب به
حسامالدّين)
ميكشي آن سوي كه دانستهاي

گردن اين مثنوي را بستهاي

ناپديد از جاهلي كش نيست ديد

مثنوي پويان كَشنده ناپديد

گر فزون گردد ،تواش افزودهاي ...

مثنوي را چون تو مبدأ بودهاي

د ،4/ب 5 - 3
همين نسبت و سير ديالكتيكي روايت و تمثيل در مثنوي است.

نتيجهگيری
مثنوي معنوي موالنا جاللالدّين رومي اگرچه شاهكاري يگانه ،چه در صورتبندي موضوعات عرفاني و چه در ارائه
تجربه هاي عالي عرفاني است؛ اما به شكلي ثمره توفيق و اشراف موالنا بر آثار عرفاني و حتّي تعليمي پيش از خود
اوست .مثنوي موالنا به شكل بينامتني وابسته به آثار بسياري است؛ چنانكه ميتوان گفت موالنا تجربههاي فردي و
انديشگاني خود را با قرائت متون ديگر بازنمايي كرده است .نوع تأويالت ،قصّهپردازيها و تمثيلآفرينيهاي موالنا
خلقالسّ اعه و ارتجالي است .همچنين نقش مخاطب در تداعي و يادآوري اين قصّهها بسيار تأثيرگذار بوده است .در
واقع ساختار گسسته و پيوستهاي كه كلّ مثنوي موالنا را شكل داده ،برآمده از ارتباطي است كه موالنا با مخاطب
خود داشته است.
اگر چه موالنا ،بسياري از تمثيلها را براساس ايدههاي خود از متون ديگر گرفته است ،اما تأويالت ويژه موالنا اصل
داستان را تغيير داده است .موالنا داستانها را بهگونهاي در ميآورد كه با ايدههاي او همساز باشد .به همين دليل
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است كه داستانهاي تمثيلي موالنا نه تنها كاركرد اوّليه خود را از دست ميدهند ،بلكه موضوعيت ويژهاي مييابند.
اگرچه موالنا تأكيد ميكند كه تمثي ل تنها يك ظرف يا يك رسانه است تا بتواند محتواي غني و بيانناپذير را آشكار
كند ،اما با توجّه به كاركرد تمثيل در مثنوي ،آشكار ميشود كه بخش فراواني از تداعيها ،تصويرها و آفرينش
ايدههاي ناب موالنا ،برآمده از همين تمثيلهاست.
در مثنوي ،روايت صرفاً بسترسازِ ورود تمثيل نيست يا تمثيل از پيش آماده و مهيا براي خود روايتي دست و پا نمي-
كند؛ بلكه روايت ،تمثيل را به حركت درميآورد و تمثيل نيز در جرياني زنده و تپنده ،فرمهاي روايي را رقم ميزند.
هيچيك از اين دو ،از پيش طرحي تامّ و تمام ندارند تا ديگري را قالبگيري كنند .اين جريان طرفيني و تعاملي آن-
هاست كه زايشهايي ناگهاني را براي هر دو تمهيد ميكند .از اين منظر و با اين تحليل ،ميدانهاي «تداعي ،تمثيل و
روايت» جهان متكثّر و باز متن را شكل ميدهند.

پینوشت
[ .]1تمثيل منطقي حكم به جزئي است از روي حكم جزئي ديگر كه در معني جامعي با آن موافق است .مثالً از اين كه كره مريخ مانند
زمين داراي آب و هواست ،حكم ميكنيم كه مانند زمين داراي موجودات زنده نيز هست .يا اينكه مثالً فالن دارو بر روي ميمون اثري
نيكو داشته است ،حكم ميكنيم كه بر روي انسان هم اثر نيكو دارد» (خوانساري .)136 :1361 ،منطقيان از اقسام استدالل مخصوصاً به
قياس (برهان) اهميت خاصّي ميدهند و براي دو نوع ديگر آن ،خاصّه براي تمثيل كه نتايجش ،احتمالي است نه قطعي ،ارزشي قائل
نيستند؛ اما روانشناس ،چون روش ذهن را هنگام استدالل بررسي ميكند ،نسبت به همه اقسام استدالل يك نظر دارد .زيرا در هر سه
مورد ،مراد ذهن يافتن متوسّط يا يك ميانجي است كه بتواند او را به نتيجه مطلوب برساند و حتّي روانشناس به تمثيل توجّه بيشتري
ميكند؛ زيرا ميداند كه افراد ،آن را بيش از قياس و استقرار به كار ميبرند ،مخصوصاً كودكان و مردم عامي.
در اصطالح ادبي ،تمثيل نوعي تشبيه است« .تمثيل ) (Allegoryهم حاصل ارتباط دوگانه بين مشبّه و مشبّهبه (= ممثّل) است .در تمثيل
هم اصل بر اين است كه فقط مشبّهبه ذكر شود و از آن متوجّه مشبّه شويم .درواقع تمثيل ،استعاره گسترده Extended Metaphor
است .اما گاهي ممكن است ،مشبّه هم ذكر شود (مثل تشبيه تمثيل) :مَثَل كساني كه فقط به دنيا چسبيدهاند ،مَثَل كساني است كه در
رهگذر سيل خانهاي سازند .در اين صورت هم از مشبّه و هم از مشبّهبه امر كلّيتري را استنباط ميكنيم :كساني كه به امور حقير و ناپايدار
مشغولند و عاقبت را نميبينند ،از كار خود بهرهاي نميبرند» (شميسا .)237 :1385 ،ابنرشيق تمثيل را از شاخههاي استعاره ميدانند ،اما
زمخشري و ابناثير ،تشبيه و تمثيل را مترادف دانستهاند (شفيعي.)78 :1370 ،
ميتوان گفت تمثيل «تصوير (ايماژ) يا داستاني است كه پشت معناي لفظي يا ظاهري آن ،معناي مشخص دوّمي هم پنهان باشد ،بنابراين
هر تمثيل معنايي دوگانه دارد :معناي ظاهري و اوّليه ،معناي استعاري و ثانويه؛ و خواننده بايد از تأمل در رويه تمثيل ،و معناي اوّليه آن به
معناي ثانوي يا به تعبير الفونتن ،روح تمثيل راه يابد .معناي ثانوي تمثيل قراردادي و از پيش انديشيده است و بر مبناي آن چيزي
نامحسوس به زبان تصوير بهصورت محسوس در ميآيد .پس ،تمثيل شيوهاي است كه تمثيلپرداز با آن ،عامدانه ،مفاهيم عقلي و انتزاعي،
روانشناختي يا روحي را به زبان مادّي و ملموس بيان ميكند» (انوشه.)404 :1381 ،
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