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چکیده
مثنوی معنوی از جمله متنهایی است که مؤلف-راوی آن با بهکارگیری مداوم فرازبان ،سطوحی از
حاشیه را همسو با متن بهوجود آورده است؛ بهطوریکه در قیاس با سایر متنهای کالسیک فارسی،
حاشیهپردازی مذکور بهلحاظ کمیت و کیفیت ،متنوع و برجسته است .حاشیهپردازی مثنوی عمدتاً به
قصد ایضاح سامان یافته است ،اما کارکرد «هدایتی-بازدارنده» ای که کنش ایضاح بههمراه دارد،
سبب شده است که مثنوی بهمثابۀ متنی اقتدارگرا ،و تعامل مؤلف-راوی آن با مخاطب یکسویه فرض
شود .چنین تلقیای حاصل شتابزدگی در تبیین ساختار است .همچنین کارکرد حاشیه ،کمتوجهی
به پشتوانۀ آن در مثنوی است .در این نوشتار ،پس از طبقهبندی مصداقهای حاشیه در مثنوی ،وجوه
اقتدارگرایی یا اقتدارگریزی منتسب به آن ،پشتوانههای این وجوه ،صورتبندی و تفسیر میشود.
مطابق نتایج ،سبک ایضاحی مثنوی ،خود دو سطح اقتدارگرایانه و اقتدارگریز دارد .در سطح اول،

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایرانp.yaghoobi@uok.ac.ir .
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مؤلف-راوی با وجوهی همچون مقدمهنویسی ،مثلگویی ،گزارش تولید ،تداوم و پایان قصهها ،پاسخ
به پرسشهای مقدر ،تفسیر نمادها و اصطالحات ،انواع نتیجهگیری و ...که برآمده از جبر آموزشی و
نیز نظام تعلیمی مکتبخانهای-فقاهتی است ،معنا را به شکلی قطعی و یکسویه به دست مخاطب
میرساند .در سطحی دیگر ،با گرایش به انواع گیومهورزی و ارجاع به متنها و کسان ،همچنین با
تأسی به تلقی کسبباورانه در مقام پشتوانۀ معرفتشناسی فنا که همراه با عاملیتگریزی سوژه است،
اقتدار مؤلف-راوی را به تعلیق درمیآورد .با این وصف ،اوالً همۀ حاشیهپردازیهای مثنوی و سبک
ایضاحی آن اقتدارگرایانه نیست ،ثانیاً آن مقدار هم که هست ،لزوماً حاصل معرفتشناسی عرفانی
نیست.
واژههای کلیدی :مثنوی معنوی ،حاشیهپردازی ،سبک ایضاحی ،اقتدارگرایی.

 .1مقدمه
یکی از ویژگیهای متنهای کالسیک فارسی ،بهکارگیری انواع حاشیه و ایضاح در متن است .این رویکرد بهویژه در
متنهای حکمی و عرفانی بنا به جنبۀ کارکردگرایانه و تعلیمی بسیار چشمگیر است .در این دسته از متنها ،مؤلف-راویان
بجای نقل صرف روایت ،به شکلی مداخله جویانه انواع افزودۀ تفسیری به موضوع سخن میافزایند .این روش که به
دالیل مختلف صورت می پذیرد ،دارای پیامدهای گوناگون از جمله انتساب اقتدارگرایی به متنهای مذکور است .از
میان متنهای عرفانی کالسیک فارسی ،مثنوی مولوی از معدود متنهایی است کاربرد حاشیه در آن بهلحاظ کمیت،
کیفیت و کارکرد ،برجسته و متمایز است .بر همین اساس ،منطق حاشیه در مثنوی ،هم از نگاه فرمالیستی محض و هم از
منظر ایدئولوژیک قابلتأمل است .ایضاح و حاشیهپردازی مؤلف-راوی مثنوی که عموماً به قصد روشنشدن معنا با
روشهای مختلف انجام گرفته است ،در یک نگاه مدام مخاطب را کنترل میکند و سبب میشود که معنا به شکلی
تکین و قطعی به دست وی برسد .این رویه در کنار سایر نگاههای سطحی در باب عرفان به نوعی تصور مبتنی بر
اقتدارگرایی در باب معرفتشناسی عرفانی از جمله دربارۀ عرفان مولوی دامن زده است .این نوشتار منطق حاشیه در
مثنوی را از منظر ساختار ،کارکرد و پشتوانههای معرفتی آن ،به شیوۀ توصیفی-تحلیلی طبقهبندی و تفسیر میکند و به
سه پرسش پاسخ میدهد :وجوه حاشیهپردازی و ایضاح در مثنوی کدام است؟ بنا به جهتمندی و موضعگیری نهفته در
ایضاح ،موارد مذکور چه نسبتی با اقتدارگرایی یا اقتدارگریزی دارد؟ پشتوانههای معرفتی هرکدام چیست؟
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 .2پیشینه و ضرورت تحقیق
برای نوشتار حاضر می توان چند دسته پیشینه درنظر گرفت .دستۀ اول شامل کتابهایی است که عرفان را کامالً
اقتدارگرایانه و به دور از منطق مکالمۀ فاصله دانستهاند :مختاری (بیتا ،)701-711 :احمدی ( ،)771-749 :7111رهبانی
( ،)13-10 :7119قاضیمرادی ( .)903-901 :7134دستۀ دوم شامل نوشتارهایی است که دربارۀ ساختار روایتهای
مثنوی و حتی کارکرد ارتباطی-تعلیمی آن ،بدون اشاره به جنبۀ اقتدارگرایی یا اقتدارستیزی سخن گفتهاند :زرینکوب
( 7119و  ،)7111پورنامداریان ( 904 :7134به بعد) .دستۀ سوم با روشهای مختلف سعی کردهاند اشکالی از اقتدارستیزی
و گرایش به دیالوگ را در مثنوی معرفی کنند :پژوهنده ( ،)7130قبادی و همکاران ( ،)7139توکلی (.)799-791 :7139
نوشتههای دستۀ اول با تمرکز بر بخشی از عرفان آن هم با نگاه برونمتنی ،سپس تعمیم آن بر همۀ عرفان قضاوت کردهاند.
در دستۀ دوم ،نویسندگان قصد نداشته اند تا تفسیر خود را از فرم به ایدئولوژی آن هم از نوعی اجتماعی سوق دهند.
نوشتههای سوم هم بحث دیالوگ و اقتدارگریزی را در داللتهای سطوح مختلف متن جویا شدهاند .در نوشتار حاضر،
فقط مصداقهای حاشیهپردازی ،کارکرد و پشتوانههای آن به قصد پاسخگویی به برخی ابهامهای تفسیری بررسی می-
شود .بر همین اساس ،ضمن بهرهگیری از نوشتارهای پیشین ،منظر و تفسیر متفاوتی در پیش گرفته شده است.
 .3مبانی نظری
ایضاح در لغت بهمعنای روشنکردن و در اصطالح ادبی بهمثابۀ شکلی از اطناب است که در قالب افزودهای توضیحی و
به قصد ابهامگشایی از سخن ذکر میشود (همایی .)711 :7111 ،در تعبیر امروزی ،ایضاح شامل تمامی توضیحات
فرازبانی مندرج در متنهاست که در نسبت با بدنۀ اصلی روایت ،فرعی یا حاشیه مینماید؛ هرچند بهلحاظ کارکرد از
اصل قصه هم مهمتر باشد .ایضاح با توجه به الگوی یاکوبسن ،بهکارگیری فرازبان است که در آن گفتار حول رمزگان
تمرکز مییابد (یاکوبسن .)7137 ،به عبارت دیگر ،زبانی است که زبانی دیگر را ابژه یا موضوع بحث خود قرار میدهد
و به ایجاد مراتب و سطوح روایی در متن منجر میشود (وو .)77 :7194 ،از منظر زمان روایی ،زمان دربردارندۀ
حاشیهپردازی و ایضاح برآمده از آن را باید «زمان حال روایی» نامید؛ چرا که سوژۀ سخنگو اعم از مؤلف-راوی ،راوی
یا راوی-کنشگر ،گویی در همان لحظه و رودررو با مخاطب سخن میگوید .همسو با این تلقی ،واالس مارتین زمان
دربردارندۀ کلیگوییهای راوی را زمان «حال اخالقی» مینامد (.)97 :7139
حاشیه و ایضاح ،کم وبیش ،آشکار و پنهان ،دانسته و نادانسته در هر نظم نشانگانی و هر شکل از ارتباط وجود دارد؛
بهطوریکه یکی از واژههای کلیدی دانش سایبرنتیک و نظریۀ اطالعات است؛ حاشیه و آنتروپی دو مفهوم اساسی
دانشهای مذکورند که برای توصیف بار اطالعاتی بهکار میروند .در تلقی آنها ،در هر پیامی مقداری بار اطالعاتی
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پیشبینیناپذیر و مقداری بار اطالعاتی پیشبینیپذیر وجود دارد که بهترتیب آنتروپی و حاشیهاند (سمننکو.)14 :7190 ،
با این وصف ،در هر شکل از ارتباط بهویژه گفتاری و نوشتاری ،حاشیه و حاشیهورزی گریزناپذیر است؛ منتهی آنچه
باقی میماند ،تبیین وجوه ،کارکرد و پشتوانههای آن است .در این بخش صورتبندیای از کارکرد حاشیه و ایضاح
مطرح میشود .سپس برمبنای آن ،وجوه حاشیهپردازی و پشتوانههای آن در مثنوی معنوی تبیین خواهد شد.
کارکرد اصلی حاشیه و ایضاح ،انسجام متن و کمک به خوانش آن است .جرالد پرینس از حاشیه با نام «نشانههای
فراروایتی» یاد میکند و آنها را از عوامل انسجام متن و اطالعات خوانش میداند ( .)703-791 :7197اطالعات خوانش
حاشیهها ،همۀ آن مواردی است که با نوعی فاصلهسازی اعم از زبانی ،بصری و ...خواننده را درگیر میکند (ژوو:7190 ،
 .) 799افزون بر کارکرد اصلی ،حاشیه دو کارکرد افزوده هم دارد :اول آنکه حاشیه و ایضاح در مقام کارکرد ثانویه و
اختیاری مؤلف-راوی و بنا به جنبۀ هدایتی-بازدارندهای (لینتولت )94 :7194 ،که بههمراه دارد ،سبب میشود تا پیام
و معنا با نوعی تکینبودگی و قطعیت به دست مخاطب برسد و همین امر بهمثابۀ اقتدار متن و مؤلف-راوی آن باشد.
کارکرد دوم آن است که بهرغم اقتدارگرایی مندرج در بخشی از آن ،حاشیهپردازی و ایضاح میتواند با انواع
گیومهورزی و پیوند بینامتنی ،اعم از بینامفهومی ،بیناژانری و بینارسانهای نیز اظهارات عاملیتگریز متن را به دیالوگ و
چندصدایی سوق دهد.
 .5منطق حاشیه در مثنوی
حاشیهپردازی و ایضاح میتواند به دو شکل اقتدارگرایانه و اقتدارگریز نمود یابد .هرگاه مؤلف-راوی با اظهار عاملیت و
رویۀای هدایتی-بازدارنده ،درصدد تکین شدگی و قطعیت معنا باشد ایضاح اقتدارگرایانه ،و هرگاه با وجوهی از پیوند و
عاملیتگریزی از موضع قبلی پرهیز کند ،اقتدارگریز خواهد بود.

 .5-1حاشیه ،ایضاح و اقتدار مؤلف-راوی مثنوی
در بسیاری از حاشیهپردازیهای مثنوی ،مؤلف-روای ضمن افشای خودآگاهانۀ فرایند تولید ،تداوم و پایانبندی
روایتها به شکل پیشینی و پسینی نیز پیامها و معناها را صورتبندی یا تفسیر میکند و به شکل قطعی به دست مخاطب
میرساند .عمدهترین وجوه حاشیهپردازی که حاکی از اقتدار مؤلف-راوی است ،در ده دستۀ زیر با فروعات هرکدام
طبقهبندی شده است.
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 .5-1-1مقدمهنویسی
بهلحاظ ساختار و ترتیب مثنوی ،اولین شکل حاشیهپردازی و ایضاح در آن ،مقدمهنویسیهای مؤلف-راوی بر شش دفتر
است .این مقدمهها شامل گزارشهایی در باب هستیشناسی و معرفتشناسی کتاب ،قابلیتهای الزم برای خوانش آن
بههمراه توضیحاتی در باب ترتیب دفترها اعم از اقدام به سرایش یا دالیل تأخیر است .گزارههای ایضاحی مندرج در
مقدمهها ،آنجا که دربارۀ ماهیت و معرفتشناسی مثنوی سخن میگوید ،حاوی نوعی صورتبندی پیشینی از کشف یا
برساخت معناست که مؤلف–راوی انجام میدهد و با آنها سعی میکند خوانش مخاطب را سامان دهد یا به عبارتی
کنترل کند؛ توضیحاتی همچون «هذا کتاب المثنوی و هو اصولُ اصولُ اصول الدّین( »...دفتر اول) یا «الحِکَم جنود اهلل
یقوّی بها ارواح المریدین ینزّه علمهم عن شایبه الجهل( »...دفتر سوم) یا «این مجلد پنجم است از دفترهای مثنوی و تبیان
معنوی در بیان آنکه شریعت همچو شمعی است ره مینماید و بیآنکه شمع بهدست آوری راه رفته نشود( »...دفتر پنجم).
مطالب مقدمههای مذکور ،با پیشنهادهای مؤلف-راوی در باب قابلیتهای الزم برای خوانش متن  -که در مقدمه دفتر
ششم پیش مینهد  -تکمیل و تشدید میشود« :مجلد ششم از دفترهای مثنوی و بیّنات معنوی که مصباح را به حس
حیوانی ادراک نتوانکردن؛ زیرا مقام حیوانی اسفل سافلین است» (دفتر ششم) .با این وصف ،مقدمهنویسی مؤلف-راوی
را باید نوعی بوطیقای ضمنی خوانش مثنوی فرض کرد.
 .5-1-2مثلگویی
معموالً این تصور وجود دارد که بازنمایی میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در بازنمایی مستقیم ،جنبۀ ارجاعی زبان
بیشتر است و بازنمایی غیرمستقیم شامل زبان نمادین و تمثیلی میشود .بهرغم تلقی مذکور ،بازنمایی مستقیم وجود ندارد.
هر شکلی از بازنمایی بنا به رابطۀ دال و مدلول بر منطق جانشینی استوار است .بر همین اساس ،بازنمایی عموماً غیرمستقیم
و در مواردی دیگر همچون انواع نمادین و تمثیلی ،به شکلی مضاعف غیرمستقیم است .تمثیل در مقام بازنمایی مضاعف،
عموماً به قصد تبیین مفاهیم یا به زبانی قابلفهم بهکار میرود ،اما همانقدر که در خدمت تبیین موضوع قرار میگیرد،
میتواند با ایجاد ابهام به تحریف یا مغالطه نیز بینجامد (نک :لوبالن993 :7190 ،؛ براون .)790 :7199 ،از جنبۀ تحریفی
تمثیل که بگذریم ،کار تمثیل ،قطعیتبخشی به معنا یا حداقل همسوکردن مخاطب با پیام یا معنای ارسال از طرف
فرستنده است .در این رویه ،کار تمثیل آن است که «از آنچه هست برای مداخله در چیزی که نیست ،بهره ببرد» (لو،
)709؛ همین نکته در خدمت اقتدار تمثیلساز یا تمثیلگوست .در مثنوی معنوی میتوان دو دسته تمثیل در معنای عام
مشاهده کرد :دستۀ اول را باید گزارهای یا غیرداستانی نامید که در آن ،مؤلف-راوی برای تبیین بحث پیشین یا سخن در
حال روایت ،به مثل یا شبهمثلی اشاره میکند؛ برای مثال در داستان پادشاه و کنیزک ،وقتی شاه با بهدستآوردن کنیزک
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احساس کامیابی میکند و بهناگاه کنیزک بیمار میشود ،مؤلف-راوی برای صورتبندی بحث که نوعی نتیجهگیری
درونی هم هست ،میگوید:
آن یکی خر داشت پاالنش نبود

یافت پاالن گرگ خر را درربود

کوزه بودش آب مینامد به دست

آب چون یافت خود کوزه شکست
(دفتر اول)09-07 ،

این شکل از ایضاح ،در مثنوی فراوان به چشم میخورد .دستۀ دیگر تمثیل از نوع حکایتمحور است .در نوع اخیر،
مؤلف-راوی بهجای استناد به مثل یا شبهمثل به ذکر حکایت یا حکایتهای موازی یا تودرتو میپردازد که از منظر
پیوستار ،گاهی تا هشت مورد هم تداوم مییابد (نک :آغاز دفتر دوم) .این حکایتها اگرچه عالوه بر تبیین پیام ،پیامها
و معناهای جدیدی هم فراهم میآورند ،بهلحاظ کارکرد حاوی جنبههایی از هدایت-بازدارندگیاند:
چارپا را قدر طاقت بار نه

بر ضعیفان قدر قوت کار نه

دانۀ هر مرغ اندازۀ وی است

طعمه هر مرغ انجیری کی است
(دفتر اول)034-019 ،

 .5-1-3گزارش تولید ،تداوم و پایان قصه
یکی از آشکارترین شکل ایضاح در مثنوی ،گزارش ایضاحی مؤلف-راوی در باب روند تولید ،تداوم و پایانبندی
قصههاست .این رویکرد که میتوان آن را شکلی از خودآگاهی روایی نامید ،بهمثابۀ گفتمان توضیحی (لینتولت،
 )11 :7194کنش روایتگری را افشا میکند .خودآگاهی روایی مذکور بهاندازۀ خودافشایی روایی روایتهای
فراداستانی معاصر اعم از مدرن و پسامدرن نیست ،بلکه حاوی مداخلۀ مستقیم مؤلف-راوی و اظهار عاملیت و اقتدار وی
است (روایت فراداستانی معاصر ،داستان را بهمثابۀ برساختۀ زبانی فرض میکند و با انواع فاصلهگیری از متن ،صنعت
برساختۀ آن را توضیح میدهد (نک :وو 99 :7194 ،به بعد)).
 .5-3-1-1دعوت به شنیدن قصهای جدید
بشنوید ای دوستان این داستان

خود حقیقت نقد حال ماست آن
(دفتر اول)10 ،

یک حکایت گویمت بشنو به هوش

تا بدانی که طمع شد بند گوش
(دفتر دوم)013 ،

 .5-1-3-2اذعان به طوالنیشدن کالم و بازگشت به قصه
این سخن پایان ندارد گشت دیر

گوش کن تو قصه خرگوش و شیر
(دفتر اول)7919 ،

دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 421 /

دور ماند از جّر جرارِ کالم

باز باید گشت و کرد آن را تمام
(دفتر دوم)7019 ،

 .5-1-3-3اعالن پایان قصه
درنیابد حال پخته هیچ خام

پس سخن کوتاه باید والسالم
(دفتر اول)73 ،

قومِ دیگر ناپذیرا ترش و خام

ناقصانِ

سرمدی

تمّ

الکالم

(دفتر دوم)1374 ،

با نگاهی به مثالهای فوق میتوان به این نکته رسید که فرایند خلق و تداوم و پایانبخشی در دست مؤلف-راوی است.
او میتواند به هر شکل آن را سامان دهد و ابراز وجود کند.
 .5-1-4پاسخ به سؤالهای مقدر
در هر سخنی ،مقداری سفیدی ،خأل یا ابهام وجود دارد .این ابهام شامل تعلیق و تعویق پیام و معنا با شکلها و سطوح
مختلف ،و بهلحاظ میزان گشایش متفاوت است .همانقدر که ایضاح ،متن را بهسوی تکمعنایی و قطعیت سوق میدهد،
ابهام میتواند با چندسویگی یا ناتمامی که در نشانهها بهجای میگذارد ،از تکینبودگی معنا و اقتدار متن بکاهد .مؤلف-
راوی مثنوی در بخشی از حاشیهپردازی ،عالوه بر ایضاحهای عادی ،با پاسخ به سؤالهای مقدر ،به شکلی مؤکد از سخن
خود ابهامزدایی میکند .پاسخ به سؤالهای مقدر ،به دو شکل درونگفتاری و افزودۀ توضیحی در مثنوی دیده میشود.
خدا

عجز

بنمودشان

بشر

گر خدا خواهد نگفتند از بتر

پس

ترک استثنا مرادم قسوتی است

نی همین گفتن که عارض حالتی است

ای بسا ناورده استثنا به گفت

جان او با جان استثناست جفت
(دفتر اول)04-09 ،

در داستانی دیگر:
برای

انبیا

و

اولیا

گر شکال آرد کسی در گفت ما

از

کانبیا را نه که نفس کشته بود

پس چراشان دشمنان بود و حسود

گوش کن تو ای طلبکار صواب

بشنو این اشکال و شبهت را جواب

دشمن خود بودهاند آن منکران

زخم بر خود میزدند ایشان چنان
(دفتر دوم)311-194 ،
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افزون بر پاسخ به سؤالهای مقدر در درون متن حکایت یا پارهگفتارهای در حال گفتن ،در مواردی نیز مؤلف-راوی
پس از بهپایانرساندن ،افزودهای ایضاحی برای رفع شبهه ذکر میکند .در پایان حکایت پادشاه و کنیزک ،حدود 90
بیت افزودهای با بیت آغازین:
کشتن این مرد بر دست حکیم

نی پی اومید بود و نی ز بیم
(دفتر اول)901-999 ،

آمده است تا شبهۀ قتل زرگر را با نگاهی دیگر خوشایند کند؛ یا آنکه پس از پایان حکایت کرامات ابراهیم ادهم،
افزودهای با این بیت آغاز میشود:
چون یکی حس در روش بگشاد بند

مابقی حسها همه مبدل شوند
(دفتر دوم)1149-1904 ،

این افزوده توضیحی به شکل ضمنی شبهخوانش در حکایت ابراهیم ادهم و نتیجهگیری از آن را برطرف میکند.
 .5-1-5انواع تفسیر و تأویل
هر شکل از تفسیر و تأویل ،نوعی کانونیسازی ادراکی است و هر سوژۀ کانونیساز از عواملی همچون زمان ،مکان،
عاطفه و ایدئولوژی دربردارندۀ خود تأثیر میپذیرد (نک :ریمون-کنان99 :7131 ،؛ اشمید .)717 :7190 ،به عبارت
دیگر ،هر تفسیر تأویلی بر نوعی مدالیته و جهتمندی (نک :نورگارد و همکاران )949 :7190 ،استوار است که پیام یا
معنا را با شکل یا اشکالی ویژه صورتبندی میکند تا به کنترل درآورد .جنبۀ تعلیمی مثنوی سبب شده است که عالوه
بر شکلهای دیگر ایضاح ،مؤلف-راوی با تفسیر نمادها ،اصطالحات ،آیات و احادیث و سایر سخنان معنای مندرج در
آنها را یکسویه و گاهی دلخواه به دست مخاطب برساند.
 .5-1-5-1تفسیر نمادها
در داستان طوطی و بازرگان ،مؤلف-راوی پس از مردهنمایی طوطی در قفس ،بحث را به سویهای عرفانی میافکند و
طوطی را در قالب نماد تفسیر میکند:
طوطیای کآید ز وحی آواز او

پیش از آغاز وجود آغاز او

اندرون توست آن طوطی نهان

عکس او را دیده تو بر این و آن
(دفتر اول)7173-7171 ،
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یا در حکایت خلیفه و اعرابی زن و مرد را نماد فرض میکند و به رمزگشایی از آنها میپردازد:
نقل

آن مثال نفس خود میدان و عقل

ماجرای

مرد

و

زن

افتاد

این زن و مردی که نفس است و خرد

نیک بایستست بهر نیک و بد
(دفتر اول)9173-9171 ،

 .5-1-5-2تفسیر اصطالحات
مؤلف-راوی مثنوی عالوه بر تفسیر برخی از نمادها ،به تفسیر اصطالحات از جمله اصطالحات عرفانی و کالمی نیز
میپردازد .در یکی از این موارد ،اصطالح حال و مقام را با سبک ویژۀ خود در داستان رسول روم و عمر بن خطاب
صورتبندی میکند:
 ...بعد از آن گفتش سخنهای دقیق

وز صفات پاک حق نعم الرفیق

را

تا بداند او مقام و حال را

حال چون جلوهست ز آن زیبا عروس

وین مقام آن خلوت آمد با عروس

جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز

وقت خلوت نیست جز شاه عزیز...

وز

نوازشهای

حق

ابدال

(دفتر اول)7011-7011 ،

یا در بحثی دیگر ،از اصطالح کالمی جبر ،تفسیری عارفانه پیش مینهد:
لفظ جبرم عشق را بیصبر کرد

و آن که عاشق نیست حبس جبر کرد

این معیت با حق است و جبر نیست

این تجلی مه است این ابر نیست

ور بود این جبر ،جبر عامه نیست

جبر آن امارۀ خودکامه نیست
(دفتر اول)7010-7011 ،

 .5-1-5-3تفسیر آیات و احادیث
عالوه بر ارجاع بینامتنی فراوان به آیات و احادیث ،در بسیاری موارد مؤلف-راوی مثنوی به تفسیر آیات و احادیث
میپردازد:
اولیا اصحاب کهفاند ای عنود

در قیام و در تقلب هم رقود

میکشدشان بیتکلف در فعال

بیخبر ذات الیمین ذات الشمال

چیست آن ذات الیمین فعل حسن

چیست آن ذات الشمال اشغال تن
(دفتر اول)1739-1731 ،
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سوی حسی رو که نورش راکب است

حس را آن نور نیکو صاحب است

نور حس را نور حق تزیین بود

معنی نورٌ علی نورِ این بود
(دفتر دوم)7991-7999 ،

 .5-1-6-4تفسیر شعر شاعران پیشین
فراتر از نقلقول از شاعران پیشین ،شاعر در مواردی ابتدا به شعری ارجاع میدهد و سپس آن را تفسیر میکند؛ برای مثال
در میانۀ روایت طوطی و بازرگان ،ذیل یک عنوان این تعبیر آمده است« :تفسیر قول فریدالدین العطار قدس اهلل سره».
پس از آن بیتی از غزل عطار ذکر شده و سپس حدود دوازده بیت در قالب تفسیر به گفتوگو با آن شعر پرداخته شده
است (دفتر اول .)7170-7141 ،باز در میانۀ حکایت مذکور ،یک بیت از غزلی از سنایی زیر عنوان «تفسیر قول حکیم»
آمده و سپس بالغ بر چند ده بیت بهمثابۀ تفسیر آن بیت ذکر شده است (دفتر اول.)7371-7111 ،
 .5-1-7موضعگیری نسبت به شخصیتهای داستانی
یکی از روشهای اقتدارگرایی درونمتنی ،گرایش به پیشداوری و موضعگیری نسبت به شخصیتهای داستانی است؛
در حالی که یکی از ضرورتها و اصول دیالوگ ،تعلیق قضاوت نسبت به دیگری یا موضوع سخن (بوهم)90 :7137 ،
یا رهاشدن از طبقهبندیهای مألوف دوقطبی (برونو به نقل از شریفزاده )01-04 :7191 ،است .در روایتهایی که به
شکلی اقتدارگریز تولید شده است ،مؤلف-راوی یا روای به جانبداری از کسی یا طرد کسی دیگر برنمیخیزد ،بلکه
کنشها و وضعیت افراد را به نمایش میگذارد تا خواننده در مواجهه با متن و خواندن کامل آن به شناخت برسد .موارد
زیادی در مثنوی وجود دارد که مؤلف-راوی بهجای گزارش به قضاوت میپردازد و از همان آغاز ،موضعگیری وی
اعم از دفاع یا طرد آشکار میشود:
آن جهود سگ ببین چه رأی کرد

پهلوی آتش بتی بر پای کرد

کان که این بت را سجود آرد برست

ور نیارد در دل آتش نشست
(دفتر اول)114-119 ،

یا در رد حکمای طبیعی و فالسفه ،با تمسخر از آنها یاد میکند:
چون حکیمک اعتقادی کرده است

کاسمان بیضه زمین چون زرده است
(دفتر اول)9039 ،

در داستان شیر ،گرگ و روباه هم کنش شیر مبنی بر قتل مرگ را با ستایش بازنمایی میکند:
گرگ را برکند سر ،آن سرفراز

تا نماند دو سری و امتیاز
(دفتر اول)1749 ،
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 .5-1-8اظهار نظریههای زبان-معناشناختی یا بوطیقایی
دستهای دیگر از حاشیهپردازیها یا ایضاح مؤلف-راوی مثنوی ،بر برخی از نظریههای زبان-معناشناختی یا بوطیقایی
استوار است .این شکل از اظهارات ،نوعی دیگر از گفتمان توضیحی است که در قالب نظریهای موضوع سخن را تأیید
میکند و بدان مشروعیت میبخشد .مشروعیتبخشی مذکور بهصورت ضمنی حاکی از احساس اقتدار گوینده است.
راه هموار است و زیرش دامها
لفظها

و

نامها

چون

دامهاست

قحط

معنی

در

میان

نامها

لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست
(دفتر اول)7417-7414 ،

معنی اندر شعر جز با خبط نیست

چون فالسنگ است اندر ضبط نیست
(دفتر اول)7093 ،

چه تعلق آن معانی را به جسم

چه تعلق فهم اشیا را به رسم

لفظ چون ذکر است و معنی طایر است

جسم جوی و روح آب سایر است
(دفتر دوم)1999-1997 ،

 .5-1-9افشای پیش از موعد پایان داستانها
از دیگر نشانههای اقتدارگرایی ،اظهار دانایی یا تظاهر به آن است .در رویکردهای گفتوگویی یا دیالوگمحور ،هیچیک
از طرفین از پایان کار مطلع نیست (گادامر .)7119 ،فراتر از براعت استهالل یا زاویۀ دید پیشنگر که گوشهای از آینده
را مطرح میکند ،در برخی موارد مؤلف-راوی مثنوی بنا به جنبۀ دانای کلیای که دارد ،جانبدارانه و بهدلخواه پایان برخی
از قصهها را افشا کرده است .در داستان خلیفه و اعرابی که مؤلف-راوی کامالً طرفدار جایگاه و نقش مرد است و در
همین داستان مرد را نماد عقل و زن را نماد نفس فرض کرده است ،با طعنه به رفتار زن ،پایان داستان را تقریباً افشا میکند:
زن نمیدانست کانجا بر گذر

جوی جیحون است شیرین چون شکر
(دفتر اول)9171 ،

و صریحتر از آن به هنگام بازنمایی داستان نخجیران ،از موضع قدرت با مخاطب سخن میگوید و پایان داستان را پیش
از موعد بیان میکند:
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

کائن سخن را درنیابد گوش خر

رو تو روبه بازی خرگوش بین

ب ین

شیرگیریسازی

خرگوش

(دفتر اول)7499-7493 ،
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 .5-1-11نتیجهگیری از قصهها
کنش نتیجهگیری ،نوعی هنجارسازی و تجویز است که به آشکارترین وجه میتواند عالوه بر یکسویهنمایی تعامل ،راه
را بر چندصدایی ببندد و به قطعیت معنا بینجامد .بر همین اساس ،نتیجهگیری حاوی نوعی اقتدارگرایی است و بهلحاظ
ساختاری میتواند بهصورت درونی و در قالب انواع دستورالعمل در البهالی بحث نمود یابد یا در پایان سخن به شکل
صورتبندی نهایی ظاهر شود .تقریباً همۀ حکایتهای مثنوی دارای نتیجهگیری درونی و پایانی است .مؤلف-راوی
مثنوی به هر بهانهای در البهالی متن دستورالعمل صادر کرده و درنهایت با فرازبان به صورتبندی بحث در قالب
نتیجهگیری نهایی پرداخته است؛ برای مثال ،در پایان مالقات طبیب الهی با کنیزک ،نتیجهگیری درونی با تعبیر زیر انجام
شده است:
وعدهها
وعدۀ

باشد
اهل

حقیقی
کرم

نقد

دلپذیر

وعدهها باشد مجازی تاسه گیر

روان

وعدۀ نااهل شد رنج روان
(دفتر اول)737-734 ،

یا در میانۀ حکایت شیر و گرگ و روباه ،از زبان شیر چنین نتیجهگیری میکند:
کل شیء هالکُ جز وجه او

چون نهای در وجه او هستی مجو

هر که او بر در من و ما میزند

ردّ باب است او و بر ال میتند
(دفتر اول)1400-1400 ،

همۀ مواردی که در ذیل بحث مثلگویی از نوع گزارهای گفته شد ،نوعی نتیجهگیری درونی است .نتیجهگیری پایانی هم
در همۀ حکایتها به چشم میخورد .در پایان اولین حکایت داستانی مثنوی آمده است:
 ...زآنک عشق مردگان پاینده نیست

زآنک مرده سوی ما آینده نیست...

عشق آن زنده گزین کو باقی است

کز شراب جانفزایت ساقی است...

تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست
(دفتر اول)997-971 ،

یا در پایان حکایت اعرابی ریگدرجوال و فیلسوف مالمتگوی ،چنین نتیجهگیری میکند:
گر تو خواهی کی شقاوت کم شود

جهد کن تا از تو حکمت کم شود

حکمتی کز طبع زاید و خیال

حکمتی بی فیض نور ذوالجالل

حکمت دنیا فزاید ظن و شک

حکمت دینی برد فوق فلک...

فکر آن باشد که بگشاید رهی

راه آن باشد که پیش آید شهی
(دفتر دوم)1941-1947 ،
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با این وصف ،مؤلف-راوی با وجوه ایضاح و فروع آنها که ذکر شد ،چنان مینمایاند که نهتنها کنش تولید ،تداوم و
پایانبندی روایتها در دست اوست ،قطعیت معنای برساخته نیز وابسته به اوست .به عبارت دیگر ،مؤلف-راوی مثنوی
در این سطح از ایضاح« ،ضمیر «من» را که مکان اجارهای سوژهها بوده و بهصورت اختصاصی به کسی تعلق ندارد»
(هولکوییست ،)03 :7190 ،با تکیۀ مفرط بر آن جایگاه که در قالب انواع «ایضاح-اقتدارنمایی» اتفاق افتاده است،
بهصورت نمادین به ملک انحصاری خود مبدل کرده است .تمامی این ایضاحها که بهظاهر برای انسجام متن و هدایت
خواننده انجام شده است ،بنا به قطعیتبخشی به پیام و معنا حاوی بازدارندگی مخاطب و نمایش اقتدار مؤلف-راوی
است .البته ناگفته نماند اقتدار نهفته در این وجوه از بازنمایی ایضاحی متأثر از جبر زبان و مقداری هم حاصل جنبۀ تعلیمی
متن بهویژه حاصل نظام آموزشی منبری است (نک :زرینکوب .)797-714 :7111 ،این نظام آموزشی در تعبیر ژوزف
ژاکوتو به نظام تبیینگر مشهور است؛ گفتمانی که منطق آن مبنای اسطورۀ تربیت است و در آن ،افسانهای با نام تقابل
ذهن دانایان و نادانان رواج دارد .در چنین نظامی ،همیشه فاصلهای خیالی میان فرستنده و گیرنده یا معلم و شاگرد وجود
دارد و مخاطب یا شاگرد فقط باید چیزی را که برای وی انتخاب و تبیین کردهاند ،بیاموزد (نک :رانسیر-70 :7190 ،
 .)10این نظام ارتباطی-آموزشی اگرچه در تصوف مدرسی بهکار گرفته شده است ،لزوماً با معرفتشناسی عرفانی بهویژه
عاشقانه-قلندری نسبتی ندارد .به بیان دیگر ،وجوه ایضاحی برشمردهشده که مبنای اقتدار مؤلف-راوی مثنوی شده است،
برآمده از معرفتشناسی عرفانی نیست.
 .5-2حاشیه ،ایضاح و اقتدارگریزی مؤلف-راوی مثنوی
اگر سویۀ اقتدارگرایانه ایضاح بر اظهار عاملیت مؤلف-راوی و تکینشدگی و قطعیت معنا استوار است ،سطح اقتدارگریز
آن حاصل رخنهبرداشتن عاملیت مؤلف-راوی و تردید در ارادۀ اوست .برای تبیین وجوه اقتدارگریزانۀ ایضاح در مثنوی،
به دو منظر بینامتنی و کسبباوری استناد خواهد شد که در هرکدام به روشهایی ویژه ،عاملیت مؤلف-راوی به تعویق
افتاده یا مطلقبودگی آن به همحضوری با دیگران تغییر کرده است.
 .5-2-1گفتوگو با متنهای دیگر و تعلیق عاملیت
بحث گفتوگوی متنها یا بینامتنیت در معنای عام شامل ارتباط متنها با هم یا ارجاع یکی به دیگری در سطوح مختلف
و با مصداقهای گوناگون است .در جهان معاصر ،از بحث هیبریداسیون یا چندرگهبودگی باختین ،اصل دوسویگی
کریستوا ،وجهی از ترامتنیت ژنت تا بحث اضطراب تأثیر هارولد بلوم و ...هرکدام مفهوم مذکور را به شکلهای مختلف
صورتبندی کردهاند؛ افزون بر اینکه پیوند متنها در جهان قدیم نیز در قالب انواع نقلقول ،ارجاع یا سرقت مطرح بوده
است.

 / 431منطق حاشیه در مثنوی :سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی

برخی همچون ژولیا کریستوا بینامتنیت را از بحث نقد منابع متمایز کردهاند (نامور مطلق )791 :7194 ،یا ژرار ژنت آن را
بهمثابۀ یکی از اشکال ترامتنیت سامان داده و به چهار مصداق نقلقول ،ارجاع ،سرقت و تلمیح محدود کرده است (نامور
مطلق .)04 :7190 ،برخی دیگر دایرۀ بحث را عامتر گرفتهاند و مصداقهای دیگری نیز بر آن افزودهاند؛ فراتر از همۀ
بحثهای ساختاری مذکور ،بینامتنیت بنا به گیومهورزی  -در معنای اصطالحی  -مندرج در آن ،نسبتی تام با بحث
اقتدارگریزی دارد .گیومهورزی در معنای اصطالحی شامل هرگونه پیوند آشکار و پنهان متنی است که گاه برای نمایش
آن از گیومه  -نشانۀ بصری  -استفاده میشود و گاه نمیشود .آنچه مهم است ،جنبۀ پیوندی موضوع است و مهمتر از
آن این است که گیومه در معنای اصطالحی خود چنین اعالم میکند که« :سخنی که میگویم از آن من نیست ،بلکه به
دیگری تعلق دارد» (ومک .)19 :7191 ،همین نکته اساس تعویق و تعلیق عاملیت مؤلف-راوی است و بر همین اساس
است که بحث مرگ مؤلف بارت با بینامتنیت گره میخورد .بارت در تبیین مرگ مؤلف ،متن را بافتهای از نقلقولهای
برگرفته از مراکز بیشمار فرهنگی میداند (آلن)741 :7134 ،؛ یا ونسان ژوو به هنگام تبیین جنبههای گفتمانی رمان که
مبنای دیالوگی و بینامتنی دارد ،از تعبیر «شبه فاعل» استفاده میکند (ژوو )791 :7190 ،که حاکی از منتسبنبودن عاملیت
مطلق به مؤلف-راوی رمان است.
سطوح و وجوه بینامتنیت در مثنوی معنوی متنوع و فراوان است .در این بخش ذکر دو نکته ضروری است :اوالً به آن
موارد وجوه بینامتنی که در قالب فرازبان و بهصورت حاشیه مطرح شده است ،توجه خواهد شد .ثانیاً بدون توجه به تمایز
ساختاری آنها و فقط بنا به جنبۀ ارجاع دهی آنها ذیل عنوان ارجاع بررسی میشود .با این مقدمه ،مهمترین وجوه
بینامتنی-ارجاعی مثنوی معنوی را به شرح زیر میتوان طبقهبندی کرد:
 .5-2-1-1ارجاع مجهول
همۀ نقلقولهای گزارهای یا حکایتمحوری که بدون ذکر نام نویسنده یا اسم کتاب در مثنوی آمده است ،ارجاع مجهول
تلقی میشود و در ذیل این عنوان قرار میگیرد .با نگاهی به کتاب مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی نوشتۀ بدیعالزمان
فروزانفر میتوان به گسترۀ ارجاع مجهول در مثنوی پی برد؛ برای مثال ،با نگاهی به مآخذ اولین حکایت مثنوی یعنی
پادشاه و کنیزک میتوان این داستان یا بخشهایی از آن را در فردوسالحکمه ،چهارمقاله و ذخیرۀ خوارزمشاهی مشاهده
کرد ،اگرچه گویی مأخذ اصلی مؤلف-راوی مثنوی چهارمقالۀ عروضی بوده است (فروزانفر .)0-1 :7114 ،این مسئله
در باب نقلقولهای گزارهای هم که به امثال و احادیث ارجاع داده است ،مصداق دارد.
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 .5-2-1-2ارجاع معلوم
ارجاع معلوم شامل همۀ موارد ارجاع اعم از گزارهای یا حکایتمحور است که مؤلف-راوی در ارجاع خود به نام منبع
یا اسم مؤلف سخن اشاره میکند .مهمترین موارد ارجاع معلوم در مثنوی عبارت است از:
 ارجاع به قرآن کریمیک شه دیگر ز نسل آن جهود

در هالک قوم عیسی رو نمود

گر خبر خواهی از این دیگر خروج

سوره برخوان ،والسماء ذات البروج
(دفتر اول)107-104 ،

و در حکایت ساختن مسجد ضرار به دست منافقان چنین به قرآن ارجاع میدهد:
کژروی

شاید ار از نقل قرآن بشنوی

یک

این چنین کژ بازیای در جفت و طاق

با نبی میباختند اهل نفاق

احمدی

مسجدی سازیم و بود آن مرتدی

کز

مثال
برای

دیگر
عزّ

اندر
دین

(دفتر دوم)9390-9390 ،

 ارجاع به پیامبر (ص)کالمستشار

مؤتمن

گفت پیغمبر بکن ای رایزن

مشورت

گفت پیغمبر که زن بر عاقالن

غالب آید سخت و بر صاحبدالن

باز بر زن جاهالن چیره شوند

کاندر ایشان تندی حیوان است بند

(دفتر اول)7400 ،

(دفتر اول)9010-9011 ،

ارجاع به شاعران پیشینعالوه بر تفسیر شعر شاعرانی که نامشان در ابیات مثنوی نیامده است ،در مواردی هم ارجاع با ذکر نام شاعران در البهالی
اشعار اتفاق افتاده است .در دو مورد زیر با ذکر اسم یا لقب به سنایی ارجاع داده شده است:
بشنو این پند از حکیم غزنوی

تا بیابی در تن کهنه نوی

ناز را رویی بباید همچو ورد

چون نداری گرد بدخویی مگرد
(دفتر اول)7941-7940 ،

بشنو

الفاظ حکیم

پردهای

سر همانجا نه که باده خوردهای
(دفتر اول)1091 ،
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ارجاعهای مجهول و معلوم بنا به رویکرد گیومهورزانۀ آنها مانع شکلگیری اقتدار برای مؤلف-راوی است .در این رویه،
معموالً مؤلف-راوی بهمثابۀ مجرا عمل میکند .در دقیقترین وجه ،او مالک سخن نیست ،بلکه در تداومبخشی به سخن
تولیدشده مشارکت میکند.
 .5-2-2کسبباوری و تعلیق عاملیت
تجربۀ فنا دو بعد معرفتی و ارادی سالک را دربرمیگیرد .جنبۀ معرفتی فنا حالتی است که تجربهگر از امر پیشینی مرزبندی
که در نظام نشانهها وجود داشته و در فرهنگ تثبیت شده است ،درمیگذرد .در این رویه ،هرگونه ابژهسازی و تفکیک
سوژه و ابژه با شکل مألوف متوقف میشود .بخش دوم تعریف کالبادی از اصطالح فنا یعنی تعبیر «اسقاط تمییز» همین
نکته را میرساند« :فنا یعنی آنکه حظهای آدمی فانی شود و برای آدمی چیزی از این لذت باقی نماند و تمییز وی ساقط
گردد» (.)791 :7117
سویۀ دیگر بعد اراده است .در این سطح ،همسو با تعلیق مرزبندی و ابژهسازی معرفتی ،اراده و عاملیت منتسب به شخص
تجربهگر به تعویق درمیآید .بحث فنا از منظر اخیر ،با هر مبنایی که در عرفان جهان شروع شده باشد ،به هنگام بازتولید
و رواج در فرهنگ اسالمی-ایرانی بر بستر کالم اشعری و موارد مشابه همچون ماتریدیه رشد کرده و مبنای آن نظریۀ
«کسب» است .نظریۀ کسب بهلحاظ تاریخی در سه دورۀ پیشااشعری ،دورۀ اشعری ،باقالنی و جوینی و دورۀ پسااشعری،
شامل نظریهپردازانی مثل غزالی یا ماتریدی و طرفداران مکتب وی همچون نسفی ،سامان یافته است (نک :ولفسن:7113 ،
 .)111-171بهرغم تفاوتهای جزئی که در تعریفها ،شکل انتساب قدرت و میزان آن به فرد و مواردی از این دست
میان نظریه پردازان بحث کسب وجود دارد ،معنای آن تقریباً در نظر آنان مشترک است .کسب یعنی اینکه در انجام هر
کاری ،خداوند خالق افعال انسان و انسان کاسب آنهاست .اشعری در باب آن چنین آورده است« :کسب عبارت است
از تعلق قدرت و ارادۀ بنده به فعل مقدوری که از جانب خداوند حادث میشود .خالق افعال بندگان خداست و بنده در
افعال خویش جز اکتساب آن دخالتی ندارد (اشعری .)199 :7091 ،با این وصف ،عاملیت انسان در مقام سوژه ،دستدوم
و فرعی فرض شده و از اقتدار تکین برخوردار نیست.
مثنوی معنوی مشحون از این موتیف در قالب گزارهای و حکایتمحور است؛ هر جا که بحث ارادۀ انسان مطرح میشود،
فنای اراده با پشتوانۀ بحث کسب بازنمایی شده و نتیجۀ آن تعویق ارادۀ سوژههاست .یکی از مهمترین مصداقها که با
توجه به بحث کسب و فنا به تعلیق درآمده است ،ارادۀ به کنش روایتگری است .در این نوشتار بهمثابۀ شکلی از
اقتدارگریزی مؤلف-راوی حاشیهپرداز مطرح میشود.
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همانطور که در بخش اقتدارگریزی مبتنی بر بینامتنیت ،فقط به موارد حاشیهپردازانه و ایضاحی پرداخته شد ،در این بخش
به آن دسته از اقتدارگریزی کسبباورانۀ مؤلف-راوی پرداخته خواهد شد که بهصورت حاشیه در باب کنش و ارادۀ
روایتگری آمده است .از آنجا که در کسبباوری ،سوژۀ سخنگو در مقام کاسب و یک دیگری  -خدا یا معشوق -
خالق و فاعل اصلی سخن او فرض میشود ،کنش ایضاحی مؤلف-راوی مثنوی در قالب دو عنوان «روایت-کسب»
ضمنی و آشکار معرفی میشود.
 .5-2-2-1روایت-کسب ضمنی
روایت-کسب ضمنی شامل آن دسته از اظهارات مؤلف-راوی در باب کنش روایتگری است که در آن ،بدون اشاره
به دیگری خالق یا فاعل اصلی روایت ،از ادامهدادن سخن امتناع یا اظهار عجز میکند .همین امر خواه بنا به ضعف اراده
و خواه بهدلیل تردید معرفتی باشد ،اقتدار و مرکزیت وی را متزلزل میکند:
با لب دمساز خود گر جفتمی

همچو نی من گفتنیها گفتمی

هرکه او از هم زبانی شد جدا

بیزبان شد گرچه دارد صد نوا
(دفتر اول)93-91 ،

یا در داستان پادشاهی که دو غالم خریده بود ،پس از ارائۀ بخشی از روایت ،بهیکباره از ادامهدادن بحث امتناع میکند:
شاه با او در سخن اینجا رسید

تا بدید از وی نشانی ناپدید

گر بدید آن شاه جویا دور نیست

لیک ما را ذکر آن دستور نیست
(دفتر دوم)7440-7441 ،

 .5-2-2-2روایت-کسب آشکار
در روایت-کسب آشکار ،سوژۀ سخنگو در مقام کاسب به دیگری خالق یا فاعل روایت هم اشاره میکند .این دیگری
که با اسامی و القاب مختلف بازنمایی میشود ،گاهی به روایتگر اجازه سخن گفتن نمیدهد:
من تمام این نیارم گفت از آن

منع میآید ز صاحب مرکزان
(دفتر اول)7134 ،

کی گذارد آنک رشک روشنی است

تا بگویم آنچه فرض و گفتنی است
(دفتر اول)790 ،

در جایی دیگر ،اجازۀ سخنگفتن صادر میکند و بر همین اساس ،مؤلف-راوی به سخن ادامه میدهد:
از ملولی یار خامش کردمی

گر همو مهلت بدادی یکدمی

لیک میگوید بگو هین عیب نیست

جز تقاضای قضای غیب نیست
(دفتر اول)7990-7991 ،
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با این وصف ،کسبباوری در مقام پشتوانۀ کالمی بحث فنا ،شکلی از روایت با نام روایت-کسب را فراهم میآورد که
اقتدار و مرکزیت مؤلف-راوی را با قراردادن وی در مرتبۀ کاسب روایت به تعلیق درمیآورد.
 .6نتیجهگیری
بخش عمدهای از روایتپردازی مثنوی در قالب فرازبان و بهصورت حاشیه در خدمت ایضاح مطالب نقل شده یا در حال
نقل است؛ بدینصورت که مؤلف-راوی مثنوی با تکیه بر زمان حال روایی ،خواه برای انسجام متن و خواه هدایت-
بازداشت مخاطب ،به صورتبندی مجدد مفاهیم پرداخته است .صورتبندی مذکور بنا بر دربردارندگی مدالیته و
جهتمندی ،سبب انتساب اقتدارگرایی به متن مثنوی ،مؤلف-راوی نیز معرفتشناسی عرفانی آن شده است؛ در حالی
که منطق حاشیه در مثنوی را به دو سطح میتوان تقسیم کرد :در یک سطح ،حاشیهپردازی و سبک ایضاحی برآمده از
آن با وجوهی همچون مقدمهنویسی ،مثلگویی ،گزارش تولید ،تداوم و پایان قصهها ،پاسخ به سؤالهای مقدر ،تفسیر
نمادها ،اصطالحات ،آیات و احادیث و سخنان شاعران پیشین ،موضعگیری نسبت به شخصیتهای داستانی ،اظهار
نظریههای زبان-معناشناختی یا بوطیقایی ،افشای پیش از موعد پایان داستانها و نتیجهگیری از قصهها به اقتدار مؤلف-
راوی انجامیده است .در این سطح ،نهتنها عاملیت و اقتدار مؤلف-راوی با بهدستگرفتن فرایند تولید ،تداوم و پایانبندی
قصهها و افشای خودآگاهانۀ آنها به شکلی متورم به چشم میآید .وجوهی دیگر مانند انواع تفسیر و نتیجهگیری نیز با
قطعیتبخشی و تکیننمایی پیام و معنا بر اقتدار مذکور میافزاید .این سطح از ایضاح ،بیشتر از آنکه برآمده از
معرفتشناسی عرفانی باشد ،حاصل جبر آموزشی و نظام تعلیمی تبیینگر مکتبخانهای-فقاهتی است که مؤلف-راوی
در آن سنت انضباطی ،ورزیده شده است .در سطحی دیگر ،حاشیهپردازی و ایضاح با گرایش به شکلهایی از
گیومهورزی و بینامتنیت ،چه در قالب ارجاع مجهول و چه ارجاع معلوم به قرآن ،پیامبر (ص) و شاعران پیشین نیز انواع
کسبباوری بهمثابۀ پشتوانۀ معرفتشناسی عرفانی (فنا) در دو دسته روایت-کسب ضمنی و آشکار ،عاملیت مؤلف-
راوی را به تعلیق و تعویق درآورده است .با این وصف ،نهتنها همۀ سطوح ایضاح در مثنوی اقتدارگرایانه نیست ،آن
مقدار هم که در خدمت اقتدارگرایی است ،حاصل معرفتشناسی عرفانی نیست .افزون بر این ،اقتدارگرایی سطح اول
در کنار سطح دوم تعدیل و کمرنگ شده است.
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