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چکیده

مثنوی معنوی از جمله متنهایی است که مؤلف-راوی آن با بههکهاریریی
مداوم فیازبان ،سطوحی از حاشره را همسو با متن بهه وجهود آورده اسهت
به طوری که در قراس با سایی متن ههای کالسهر

فارسهی ،حاشهره پهیدازی

مذکور به لحاظ کمرت و کرفرت ،متنوع و بیجسهته اسهت .حاشهره پهیدازی
مثنوی عمدتاً به قصد ایضها سهامان یافتهه اسهت ،امها کهارکید «ههدایتی-

بازدارنده» ای که کنش ایضا به همیاه دارد ،سبب شده است کهه مثنهوی

به مثابۀ متنی اقتدارییا ،و تعامل مؤلف-راوی آن با مخاطب یکسویه فیض

شود .چنهرن تلقهی ای حاصهل شهتا زدیهی در تبرهرن سهاتتار و کهارکید

حاشره ،نرزکم تهوجیی بهه عوامهل بیسهازند آن در مثنهوی اسهت .در ایهن
نوشههتار ،پهه

از طبقهههبنههدی مصههدا هههای حاشههره در مثنههوی ،وجههوه

اقتههدارییایی یهها اقتههداریییزی منتسههب بههه آن ،پشههتوانههههای ایههن وجههوه،
 .1شناسه دیجرتال (10.22051/jml.2018.21708.1582 :)DOI

 .2دانشرار ییوه زبان و ادبرات فارسی دانشگاه کیدستان ،کیدستان ،اییانp.yaghoobi@uok.ac.ir .
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صورت بندی و تفسری شده است .نترجه نشان میدهد کهه سهب

ایضهاحی

مثنههوی ،تههود دو سههط اقتدارییایانههه و اقتههداریییز دارد .در سههط اول،

مؤلف-راوی با وجوهی همچون مقدمه نویسی ،مثل یویی ،یزارش تولرد،

تههداوم و پایههان قصهههههها ،پاسههخ بههه پیسههشهههای مقههدر ،تفسههری نمادههها و

اصطالحات ،انواع نترجه یریی و غریه که بیآمهده از جبهی آموزشهی و نرهز

نظهام تعلرمهی مکتههبتانههای-فقههاهتی اسهت ،معنها را بههه شهکلی قطعههی و

یکسویه به دست مخاطب میرساند .در سطحی دیگی ،با ییایش بهه انهواع
یرومهههورزی و ارجههاع بههه مههتنههها و کسههان ،همچنههرن بهها تأسههی بههه تلقههی

«کسههب»باورانههه در مقههام پشههتوانۀ معیفههتشناسههی فنهها کههه همههیاه بهها
عاملرت یییزی سوژه است ،اقتدار مؤلف-راوی را به تعلرق درمی آورد .بها
این وصف ،اوالً همهۀ حاشهره پهیدازی ههای مثنهوی و سهب

ایضهاحی آن

اقتدارییایانههه نرسههت ،ثانرههاً آن مقههدار هههم کههه هسههت ،لزومههاً حاصههل

معیفتشناسی عیفانی نرست.

واژههااای یدیاادی :مولههوی ،مثنههوی معنههوی ،حاشههرهپههیدازی ،سههب
ایضاحی ،اقتدارییایی.

 .1مقدمه
یکی از ویژییهای متنهای کالسر

فارسی ،بهکاریریی انهواع حاشهره و ایضها در مهتن

است .این رویکید بهویژه در متنهای حکمی و عیفانی بنا به جنبۀ کارکیدییایانه و تعلرمهی
بسرار چشمگری است .در این دسته از متنها ،مؤلف-راویان بهجای نقهل صهیر روایهت ،بهه

شکلی مداتلهجویانه انواع افزود تفسریی به موضوع سهخن مهیافزاینهد .ایهن روش کهه بهه

دالیل مختلف صورت می پذیید ،دارای پرامدهای یونایون از جمله انتسا اقتدارییایی به

متنهای مذکور است .از مران متنهای عیفانی کالسر

فارسی ،مثنهوی مولهوی از معهدود

متنهایی است کاربید حاشره در آن بهلحاظ کمرت ،کرفرهت و کهارکید ،بیجسهته و متمهایز

است .بی همرن اساس ،منطق حاشره در مثنوی ،هم از نگاه فیمالرسهتی محه

ایدئولوژی

و ههم از منظهی

قابلتأمل است .ایضا و حاشرهپیدازی مؤلف-راوی مثنوی که عموماً به قصد

روشنشدن معنا با روشهای مختلف انجهام ییفتهه اسهت ،در یه

نگهاه مهدام مخاطهب را
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کنتیل میکند و سبب میشود که معنا به شکلی تکرن و قطعی به دست وی بیسد .این رویهه
در کنار سایی نگاه های سطحی در با عیفان به نوعی تصور مبتنی بی اقتهدارییایی در بها

معیفتشناسی عیفانی از جمله دربهار عیفهان مولهوی دامهن زده اسهت .ایهن نوشهتار منطهق

حاشره در مثنوی را از منظی ساتتار ،کارکید و پشتوانههای معیفتی آن ،بهه شهرو توصهرفی-

تحلرلی طبقهبندی و تفسری میکند و به سه پیسش پاسهخ مهیدههد :وجهوه حاشهرهپهیدازی و
ایضا در مثنوی کدام است؟ بنا بهه جیهتمنهدی و موضه یرهیی نیفتهه در ایضها  ،مهوارد
مذکور چهه نسهبتی بها اقتهدارییایی یها اقتهداریییزی دارد؟ پشهتوانهههای معیفتهی هیکهدام

چرست؟

 .2پیشینه و ضرورت تحقیق
بیای نوشتار حاضی می توان چند دسته پرشرنه درنظهی ییفهت .دسهتۀ اول شهامل کتها ههایی
است که عیفان را کامالً اقتدارییایانه و به دور از منطق مکالمۀ فاصهله دانسهتهانهد :مختهاری

( ،)146-133 :1394احمههدی ( ،)116-109 :1376رهبههانی ( ،)38-35 :1379قاضههیمههیادی

( .)258-257 :1380دستۀ دوم شامل نوشتارهایی است که دربار ساتتار روایتهای مثنوی
و حتی کارکید ارتباطی-تعلرمی آن ،بدون اشاره به جنبۀ اقتدارییایی یا اقتدارسترزی سهخن

یفتهاند :زرینکهو ( 1372و  ،)1373پورنامهداریان ( 250 :1380بهه بعهد) .دسهتۀ سهوم بها
روشهای مختلف سعی کیدهاند اشکالی از اقتدارسترزی و ییایش به دیالوگ را در مثنهوی
معیفی کنند :پژوهنده ( ،)1384قبادی و همکاران ( ،)1389توکلی (.)199-123 :1389
نوشتههای دستۀ اول با تمیکز بی بخشی از عیفان آن هم با نگاه بیونمتنی ،سهس

تعمهرم

آن بی همۀ عیفان قضاوت کیدهاند .در دستۀ دوم ،نویسندیان قصد نداشتهاند تا تفسری تهود
را از فیم به ایدئولوژی آن هم از نوعی اجتماعی سهو دهنهد .نوشهتهههای سهوم ههم بحه

دیالوگ و اقتداریییزی را در داللتهای سطو مختلهف مهتن جویها شهدهانهد .در نوشهتار

حاضی ،فقط مصدا های حاشره پیدازی ،کارکید و پشتوانههای آن به قصهد پاسهخگویی بهه
بیتی ابیامهای تفسریی بیرسی میشود .بی همرن اساس ،ضهمن بیهیهیرهیی از نوشهتارهای
پرشرن ،منظی و تفسری متفاوتی در پرش ییفته شده است.
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 .3مبانی نظری
ایضا در لغت بهمعنای روشنکیدن و در اصطال ادبی بهمثابۀ شکلی از اطنها اسهت کهه

در قالب افزودهای توضرحی و به قصد ابیامیشایی از سخن ذکهی مهیشهود (همهایی:1373 ،
 .)133در تعبری امیوزی ،ایضا شامل تمامی توضرحات فیازبانی مندرج در متنهاسهت کهه
در نسبت با بدنۀ اصلی روایت ،فیعی یا حاشره مینماید هیچند بههلحهاظ کهارکید از اصهل

قصه هم میمتی باشد .ایضا با توجه به الگوی یاکوبسن ،بهکاریریی فیازبهان اسهت کهه در

آن یفتار حول رمزیان تمیکز مییابد (یاکوبسن .)1381 ،به عبارت دیگی ،زبانی است کهه

زبانی دیگی را ابژه یا موضوع بح

تود قیار میدهد و به ایجاد میاتب و سطو روایهی در

متن منجی میشود (وو .)11 :1390 ،از منظی زمان روایی ،زمان دربیدارند حاشهرهپهیدازی و

ایضا بیآمده از آن را باید «زمان حال روایی» نامرد چیا که سوژ سخنگو اعم از مؤلهف-

راوی ،راوی یا راوی-کنشگی ،یویی در همان لحظه و رودررو با مخاطب سخن مییویهد.
همسو با این تلقی ،واالس مارترن زمهان دربیدارنهد کلهییهوییههای راوی را زمهان «حهال

اتالقی» مینامد (.)91 :1382

حاشره و ایضا  ،کم وبرش ،آشکار و پنیان ،دانسته و نادانسته در هی نظم نشانگانی و ههی

شکل از ارتباط وجود دارد بهطوریکه یکی از واژههای کلردی دانش سایبینتر

و نظییهۀ

اطالعات است حاشره و آنتیوپی دو مفیوم اساسی دانشهای مذکورند که بهیای توصهرف

بههار اطالعههاتی بهههکههار مههیرونههد .در تلقههی آنههها ،در هههی پرههامی مقههداری بههار اطالعههاتی
پرشبرنیناپذیی و مقداری بار اطالعاتی پرشبرنیپذیی وجهود دارد کهه بههتیترهب آنتیوپهی و

حاشره نامرده میشوند (سمننکو .)30 :1395 ،با این وصف ،در هی شهکل از ارتبهاط بههویهژه
یفتاری و نوشتاری ،حاشره و حاشرهورزی یییزناپذیی اسهت منتیهی آنچهه بهاقی مهیمانهد،

تبررن وجوه ،کارکید و پشتوانههای آن اسهت .در ایهن بخهش صهورتبنهدیای از کهارکید

حاشره و ایضا مطی میشود .سس

در مثنوی معنوی تبررن تواهد شد.

پیین

بیمبنای آن ،وجوه حاشهرهپهیدازی و پشهتوانهههای آن

کارکید اصلی حاشره و ایضها  ،انسهجام مهتن و کمه

بهه تهوانش آن اسهت .جیالهد

از حاشره با نام «نشانههای فیاروایتی» یاد میکند و آنها را از عوامهل انسهجام مهتن و

اطالعات توانش میداند ( .)148-123 :1391اطالعات توانش حاشرهها ،همۀ آن مهواردی
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است که با نوعی فاصلهسازی اعم از زبهانی ،بصهیی و ...تواننهده را دریرهی مهیکنهد (ژوو،
 .)192 :1394افزون بی کارکید اصلی ،حاشره دو کارکید افزوده هم دارد :اول آنکه حاشهره

و ایضا در مقام کارکید ثانویه و اتتراری مؤلف-راوی و بنا به جنبۀ ههدایتی-بازدارنهدهای

(لرنتولت )20 :1390 ،که بههمیاه دارد ،سبب میشود تا پرام و معنا با نوعی تکرنبودیی و

قطعرت به دست مخاطب بیسد و همرن امهی بههمثابهۀ اقتهدار مهتن و مؤلهف-راوی آن باشهد.

کارکید دوم آن است که بهرغهم اقتهدارییایی منهدرج در بخشهی از آن ،حاشهرهپهیدازی و
ایضا مهیتوانهد بها انهواع یرومههورزی و پرونهد برنهامتنی ،اعهم از برنهامفیومی ،برنهاژانیی و
برنارسانهای نرز اظیارات عاملرتیییز متن را به دیالوگ و چندصدایی سو دهد.

 .5منطق حاشیه در مثنوی
حاشرهپیدازی و ایضا میتواند به دو شکل اقتدارییایانه و اقتهداریییز نمهود یابهد .هییهاه
مؤلههف-راوی بهها اظیههار عاملرههت و بهههکههاریریی رویههۀای هههدایتی-بازدارنههده ،درصههدد

تکرن شدیی و قطعرت معنا باشد ایضا اقتدارییایانه ،و هییاه با وجوهی از پرونهد برنهامتنی
و عاملرتیییزی از موض قبلی پیهرز کند ،اقتداریییز تواهد بود.

 .5-1حاشیه ،ایضاح و اقتدار مؤلف-راوی مثنوی
در بسراری از حاشرهپیدازیهای مثنهوی ،مؤلهف-روای ضهمن افشهای تودآیاهانهۀ فیاینهد
تولرد ،تهداوم و پایهانبنهدی روایهتهها بهه شهکل پرشهرنی و پسهرنی ،پرهامهها و معناهها را نرهز

صورتبندی یا تفسری میکند و به شکل قطعی بهه دسهت مخاطهب مهیرسهاند .عمهدهتهیین

وجوه حاشره پیدازی که حاکی از اقتدار مؤلف-راوی اسهت ،در ده دسهتۀ زیهی بها فیوعهات

هیکدام طبقهبندی شده است.

 .5-1-1مقدمهنویسی
بهههلحهههاظ سهههاتتار و تیترههب مثنهههوی ،اولههرن شههکل حاشهههرهپهههیدازی و ایضههها در آن،
مقدمهنویسیهای مؤلف-راوی بی شش دفتی است .این مقدمهها شامل یزارشهایی در بها

هستیشناسی و معیفتشناسی کتا  ،قابلرتهای الزم بیای توانش آن بههمیاه توضهرحاتی
در با تیترب دفتیها اعم از اقدام به سیایش یها دالیهل تهأتری اسهت .یهزارهههای ایضهاحی
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مندرج در مقدمهها ،آنجا که دربار ماهرت و معیفتشناسی مثنوی سخن مییویهد ،حهاوی

نوعی صورتبندی پرشرنی از کشف یا بیساتت معناست که مؤلف-راوی انجام میدههد و
با آنها سعی میکند توانش مخاطب را سامان دهد یا به عبهارتی کنتهیل کنهد توضهرحاتی

همچون «هذا کتا المثنوی و هو اصولُ اصولِ اصولِ الدّین( »...دفتی اول) یا «الحِکَم جنهود

اهلل یقوّی بیا اروا المییدین ینزّه علمیم عن شایبه الجیل( »...دفتی سوم) یا «این مجلد پنجم
اسههت از دفتیهههای مثنههوی و تبرههان معنههوی در برهان آنکههه شههییعت همچههو شههمعی اسههت ره

مینماید و بیآنکه شم بهدست آوری راه رفته نشود( »...دفتی پهنجم) .مطالهب مقدمههههای

مذکور ،با پرشنیادهای مؤلف-راوی در با قابلرتهای الزم بهیای تهوانش مهتن  -کهه در
مقدمه دفتی ششم پرش مینید  -تکمرل و تشدید میشود« :مجلد ششم از دفتیهای مثنهوی و

برّنات معنوی که مصبا را به ح

حروانی ادراک نتهوانکهیدن زیهیا مقهام حرهوانی اسهفل

سافلرن است» (دفتی ششم) .با این وصف ،مقدمهنویسی مؤلف-راوی را باید نوعی بوطرقهای
ضمنی توانش مثنوی فیض کید.

 .5-1-2مثلگویی
معموالً این تصور وجود دارد که بازنمایی میتواند مستقرم یا غریمستقرم باشهد در بازنمهایی

مستقرم ،جنبۀ ارجاعی زبان برشهتی اسهت ،ولهی بازنمهایی غریمسهتقرم شهامل زبهان نمهادین و

تمثرلی است .بهرغم تلقی مذکور ،بازنمایی مستقرم وجود ندارد .هی شکلی از بازنمایی بنا به
رابطهۀ دال و مههدلول بههی منطههق جانشهرنی اسههتوار اسههت .بههی همهرن اسههاس ،بازنمههایی عمومهاً

غریمسههتقرم و در مههواردی دیگههی همچههون انههواع نمههادین و تمثرل هی ،بههه شههکلی مضههاعف
غریمستقرم است .تمثرل در مقام بازنمایی مضاعف ،عموماً به قصد تبررن مفاهرم یها بهه زبهانی
قابلفیم بهکار میرود ،اما همانقدر که در تدمت تبررن موضوع قیار مییرید ،میتوانهد بها

ایجاد ابیام به تحییف یا مغالطه نرز برنجامد (ن

 :لوبالن 298 :1394 ،بیاون.)194 :1392 ،

از جنبۀ تحییفی تمثرل که بگذریم ،کار تمثرل ،قطعرتبخشی به معنا یا حهداقل همسهوکیدن
مخاطب با پرام یا معنای ارسالی از طیر فیستنده است .در این رویهه ،کهار تمثرهل آن اسهت

که «از آنچه هست بیای مداتله در چرزی که نرست ،بیهیه ببهید» (لهو )159 :1395 ،همهرن

نکته در تدمت اقتدار تمثرلساز یا تمثرلیوست .در مثنوی معنوی میتوان دو دسهته تمثرهل
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در معنای عام مشاهده کهید :دسهتۀ اول را بایهد یهزارهای یها غریداسهتانی نامرهد کهه در آن،
مؤلف-راوی بیای تبررن بح

پرشرن یا سخن در حال روایت ،به مثل یا شبهمثلی اشاره مهی-

کند بیای مثال در داستان پادشاه و کنرزک ،وقتی شاه با بههدسهتآوردن کنرهزک احسهاس
کامرابی میکند ،بهنایاه کنرزک برمار میشود .مؤلف-راوی بیای صورتبنهدی بحه
نوعی نترجهیریی درونی هم هست ،مییوید:
آن یک هی تههی داشههت پههاالنش نبههود

کوزه بودش آ مهی نامهد بهه دسهت

کهه

یافهههت پهههاالن یهههیگ تهههی را درربهههود
آ

را چون یافت تهود کهوزه شکسهت
(دفتههههی اول)42-41 ،

این شهکل از ایضها  ،در مثنهوی فهیاوان بهه چشهم مهیتهورد .دسهتۀ دیگهی تمثرهل ،از نهوع

حکایتمحور است .در نوع اتری ،مؤلف-راوی بهجای استناد بهه مثهل یها شهبهمثهل بهه ذکهی

حکایت یا حکایتهای موازی یا تودرتو میپیدازد کهه از منظهی پروسهتار ،یهاهی تها هشهت
مورد هم تداوم می یابد (ن

 :آغاز دفتی دوم) .این حکایتها اییچه عهالوه بهی تبرهرن پرهام،

پرامها و معناهای جدیهدی ههم فهیاهم مهیآورنهد ،بههلحهاظ کهارکید حهاوی جنبههههایی از

هدایت-بازدارندییاند:

چارپهها را قههدر طاقهههت بههار نهههه

دانههۀ هههی مههی انههداز وی اسههت

بهههی ضهههعرفان قهههدر قهههوت کهههار نهههه
طعمههه هههی مههی انجر هیی ک هی اسههت

(دفتههی اول)580-579 ،

 .5-1-3گزارش تولید ،تداوم و پایان قصه
یکی از آشکارتیین شکل ایضا در مثنوی ،یزارش ایضاحی مؤلهف-راوی در بها رونهد

تولرد ،تداوم و پایانبندی قصههاست .این رویکید که میتوان آن را شهکلی از تودآیهاهی

روایی نامرد ،به مثابۀ یفتمان توضرحی (لرنت ولهت )67 :1390 ،کهنش روایهت یهیی را افشها

می کند .تودآیاهی روایی مذکور اییچهه بهه انهداز تودافشهایی روایهت ههای فیاداسهتانی

معاصی که داستان را به مثابۀ بیساتتۀ زبانی فیض کیده با فاصله یرهیی از مهتن ،بیسهاتتگی

آن را توضر می دهد (ن

 :وو 22 :1390 ،به بعد) نرست حاوی مداتلهۀ مسهتقرم مؤلهف-

راوی و اظیار عاملرت و اقتدار وی است.
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 .5-3-1-1دعوت به شنیدن قصهای جدید
بشهههنوید ای دوسهههتان ایهههن داسهههتان

ی

تود حقرقهت نقهد حهال ماسهت آن
(دفتهههی اول)35 ،

تا بهدانی کهه طمه شهد بنهد یهوش

حکایت یویمهت بشهنو بهه ههوش

(دفتههی دوم)578 ،

 .5-1-3-2اذعان به طوالنیشدن یالم و بازگشت به قصه
این سخن پایان نهدارد یشهت دیهی

یههوش کههن تههو قصههه تییههوش و ش هری

دور مانهههد از جّهههی جهههیارِ کهههالم

بهههاز بایههد یشهههت و کهههید آن را تمهههام

 .5-1-3-3اعالن پایان قصه

(دفتههههههی اول)1262 ،

(دفتههههههههی دوم)1562 ،

سههخن کوتههاه بایههد والسههالم

درنرابههد حههال پختههه هههر تههام

پهه

قهومِ دیگههی ناپهذییا تههیش و تههام

ناقصههههانِ سههههیمدی تهههمّ الکههههالم

(دفتی اول)18 ،

(دفتی دوم)3810 ،

با نگاهی به مثال های فو می توان به این نکته رسرد که فیایند تلق و تهداوم و پایهان بخشهی

در دست مؤلف-راوی است او به هی شکل آن را سامان دهد و ابیاز وجود کند.
 .5-1-4پاسخ به سؤالهای مقدر

در هی سخنی ،مقداری سفردی ،تأل یا ابیام وجود دارد .این ابیام شامل تعلرق و تعویق پرهام

و معنا با شکلها و سطو مختلف ،و بهلحاظ مرزان یشایش متفاوت اسهت .همهانقهدر کهه

ایضا  ،متن را بهسوی ت

معنایی و قطعرت سو میدهد ،ابیام میتواند بها چندسهویگی یها

ناتمامی که در نشانهها بهجای مییذارد ،از تکرنبودیی معنا و اقتدار مهتن بکاههد .مؤلهف-

راوی مثنوی در بخشی از حاشرهپیدازی ،عالوه بی ایضا های عادی ،با پاسخ بهه سهؤالههای
مقدر ،به شکلی مؤکد از سخن تود ابیامزدایی میکند .پاسخ بهه سهؤالههای مقهدر ،بهه دو

شکل درونیفتاری و افزود توضرحی در مثنوی دیده میشود.
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یی تدا تواههد نگفتنهد از بتهی

تیک استثنا میادم قسوتی است

ای بسا ناورده اسهتثنا بهه یفهت

در داستانی دیگی:

تههههدا بنمودشههههان عجههههز بشههههی

پهه ه

نی همرن یفتن که عهارض حهالتی اسهت
جهههان او بههها جهههان استثناسهههت جفهههت

(دفتههی اول)50-49 ،

یی شکال آرد کسی در یفت ما

از بههههههههیای انبرهههههههها و اولرهههههههها

یوش کن تو ای طلبکار صهوا

بشنو این اشکال و شبیت را جهوا

کانبرا را نه کهه نفه

کشهته بهود

دشمن تود بوده انهد آن منکهیان

پ

چیاشان دشهمنان بهود و حسهود

زتم بی تود می زدنهد ایشهان چنهان

(دفتی دوم)876-790 ،

افزون بی پاسخ به سؤالهای مقدر در درون متن حکایت یا پارهیفتارهای در حال یفتن ،در
مواردی نرز مؤلف-راوی پ

از بهپایانرساندن ،افزودهای ایضهاحی بهیای رفه شهبیه ذکهی

میکند .در پایان حکایت پادشاه و کنرزک ،حدود  24برت افزودهای با برت آغازین:
کشتن این مید بهی دسهت حکهرم

نههی پههی اومرههد بههود و نههی ز بههرم
(دفتی اول 222 ،به بعد)

آمده است تا شبیۀ قتل زریی را با نگاهی دیگی توشایند کند یا آنکه پ

کیامات ابیاهرم ادهم ،افزودهای با این برت آغاز میشود:
چون یکی ح

در روش بگشاد بند

از پایان حکایت

مههابقی حهه ههها همههه مبههدل شههوند
(دفتههی دوم 3240 ،بههه بعههد)

این افزوده توضرحی به شکل ضمنی شبیۀ توانش در حکایت ابیاهرم ادههم و نترجههیرهیی
از آن را بیطیر میکند.

 .5-1-5انواع تفسیر و تأویل
هی شکل از تفسری و تأویل ،نوعی کانونی سازی ادراکهی اسهت و ههی سهوژ کهانونی سهاز از

عواملی همچون زمان ،مکان ،عاطفه و ایدئولوژی دربیدارند تهود تهأثری مهیپهذیید (نه

:

ریمون-کنان 99 :1386 ،اشمرد .)131 :1394 ،به عبهارت دیگهی ،ههی تفسهری یها تهأویلی بهی

نوعی مدالرته و جیت مندی (ن

 :نوریارد و همکاران )202 :1394 ،استوار است که پرام یا
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معنا را با شکل یا اشکالی ویژه صورت بندی کیده ،تا به کنتیل درآورد .جنبۀ تعلرمی مثنهوی

سبب شده است که عهالوه بهی شهکل ههای دیگهی ایضها  ،مؤلهف-راوی بها تفسهری نمادهها،

اصطالحات ،آیات و احادی

و سایی سخنان معنهای منهدرج در آن هها را یکسهویه و یهاهی

دلخواه به دست مخاطب بیساند.
 .5-1-5-1تفسیر نمادها

در داستان طوطی و بازریان ،مؤلف-راوی پ

از میدهنمایی طوطی در قف  ،بحه

سویهای عیفانی میافکند و طوطی را در قالب نماد تفسری میکند:
طوطیای کآیهد ز وحهی آواز او

اندرون توسهت آن طهوطی نیهان

را بهه

پهههرش از آغهههاز وجهههود آغهههاز او
او را دیهده تهو بهی ایهن و آن

عک

(دفتی اول)1718-1717 ،

یا در حکایت تلرفه و اعیابی زن و مهید را نمهاد فهیض مهیکنهد و بهه رمزیشهایی از آنهها
میپیدازد:

مههههاجیای مههههید و زن افتههههاد نقههههل
این زن و میدی که نف

است و تید

آن مثههال نف ه

نره ه

تههود مههیدان و عقههل

بایستسهههت بیهههی نره ه

و بهههد

(دفتی اول)2618-2617 ،

 .5-1-5-2تفسیر اصطالحات
مؤلههف-راوی مثنههوی عههالوه بههی تفسههری بیتههی از نمادههها ،بههه تفسهری اصههطالحات از جملههه

اصطالحات عیفانی و کالمی نرز میپیدازد .در یکی از این موارد ،اصطال حهال و مقهام را
با سب

ویژ تود در داستان رسول روم و عمی بن تطا صورتبندی میکند:

 ...بعد از آن یفتش سهخنههای دقرهق

وز صههفات پههاک حههق نعههم الیفرههق

وز نههههوازشهههههای حههههق ابههههدال را

تهههها بدانههههد او مقههههام و حههههال را

جلهههوه برنهههد شهههاه و غره هی شهههاه نره هز

وقت تلوت نرست جهز شهاه عزیهز...

حال چون جلوهست ز آن زیبا عیوس

وین مقام آن تلوت آمهد بها عهیوس

(دفتههی اول)1436-1433 ،

یا در بحثی دیگی ،از اصطال کالمی جبی ،تفسریی عارفانه پرش مینید:
لفههج جبههیم عشههق را بههیصههبی کههید

و آن که عاشق نرست حب

جبی کهید
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این معرت با حهق اسهت و جبهی نرسهت

ور بههود ای هن جبههی ،جبههی عامههه نرسههت

ای هن تجل هی مههه اسههت ای هن ابههی نرسههت

جبهههی آن امهههار تودکامهههه نرسهههت
(دفتههی اول)1465-1463 ،

 .5-1-5-3تفسیر آیات و احادیث

عالوه بی ارجاع برنامتنی فیاوان به آیات و احادی  ،در بسراری مهوارد مؤلهف-راوی مثنهوی
به تفسری آیات و احادی

میپیدازد:

اولرا اصحا کیفانهد ای عنهود

در قرهههام و در تقلهههب ههههم رقهههود

چرست آن ذات الرمرن فعل حسن

چرست آن ذات الشمال اشهغال تهن

می کشدشان بهی تکلهف در فعهال

یا:

سوی حسی رو که نورش راکب است
نههور حهه

را نههور حههق تههزیرن بههود

بههیتبههی ذات الرم هرن ذات الشههمال
(دفتی اول)3189-3187 ،

حه

را آن نههور نرکههو صههاحب اسههت

معنهههی نهههورٌ علهههی نهههور ایهههن بهههود
(دفتههههی دوم)1293-1292 ،

 .5-1-6-4تفسیر شعر شاعران پیشین
فیاتی از نقلقول از شاعیان پرشرن ،شاعی در مواردی ابتدا به شعیی ارجاع میدههد و سهس
آن را تفسری میکند بیای مثال در مرانۀ روایت طوطی و بازریان ،ذیل ی

عنوان این تعبری

آمده است« :تفسری قول فییدالدین العطار قدس اهلل سیه» .پ

از آن برتی از غزل عطار ذکهی

(دفتی اول .)1614-1603 ،باز در مرانۀ حکایت مهذکور ،یه

برهت از غزلهی از سهنایی زیهی

شده و سس

حدود دوازده برت در قالب تفسری به یفتویو با آن شعی پیداتته شهده اسهت

عنوان «تفسری قول حکرم» آمده و سس
است (دفتی اول.)1813-1763 ،

بالغ بی چند ده برت بهمثابۀ تفسری آن برت ذکی شهده

 .5-1-7موضعگیری نسبت به شخصیتهای داستانی
یکی از روش های اقتدارییایی درون متنی ،ییایش به پرش داوری و موض یریی نسهبت بهه

شخصرت های داستانی است در حالی کهه یکهی از ضهیورت هها و اصهول دیهالوگ ،تعلرهق

 / 152منطق حاشیه در مثنوی :سبک ایضاحی و اقتدار مؤلف-راوی

قضههاوت دربههار دیگههیی یهها دربهها موضههوع سههخن (بههوهم )24 :1381 ،و یهها رهاشههدن از

طبقهبندیههای مهألور دوقطبهی (بیونهو بهه نقهل از شهییفزاده )46-40 :1397 ،اسهت .در

روایت هایی که به شکلی اقتداریییز تولرد شده است ،مؤلف-راوی یها روای بهه جانبهداری

از کسی یا طید کسهی دیگهی بینمهیترهزد ،بلکهه کهنش هها و وضهعرت افهیاد را بهه نمهایش

می یذارد تا تواننده در مواجیۀ با متن و تواندن کامل آن به شناتت بیسد .مهوارد زیهادی

در مثنوی وجود دارد که مؤلف-راوی بهجای یهزارش بهه قضهاوت مهی پهیدازد و از همهان

آغاز ،موض یریی وی اعم از دفاع یا طید آشکار میشود:
آن جیود سه

ببهرن چهه رأی کهید

کان که این بت را سجود آرد بیست

پیلههوی آتههش بتههی بههی پههای کههید
ور نرهههارد در دل آتههههش نشسههههت
(دفتی اول)770-769 ،

یا در رد حکمای طبرعی و فالسفه ،با تمسخی از آنها یاد میکند:
چون حکرمه

اعتقهادی کهیده اسهت

کاسمان برضه ،زمرن چهون زرده اسهت
(دفتهههههی اول)2482 ،

در داستان شری ،ییگ و روباه هم کنش شهری مبنهی بهی قتهل مهیگ را بها سهتایش بازنمهایی
میکند:

ییگ را بیکند سهی ،آن سهیفیاز

تهههها نمانههههد دو سههههیی و امترههههاز
(دفتهههی اول)3102 ،

 .5-1-8اظهار نظریههای زبان-معناشناختی یا بوطیقایی
دستهای دیگی از حاشرهپیدازیها یا ایضها مؤلهف-راوی مثنهوی ،بهی بیتهی از نظییههههای

زبان-معناشناتتی یا بوطرقایی استوار است .این شکل از اظیهارات ،نهوعی دیگهی از یفتمهان

توضرحی است که در قالب نظییههای موضهوع سهخن را تأیرهد مهیکنهد و بهدان مشهیوعرت
میبخشد .مشیوعرتبخشی مذکور بهصورت ضمنی حاکی از احساس اقتدار یوینده است.
راه همهههوار اسهههت و زیهههیش دامهههها

لفههجههها و نههامههها چههون دامهاسههت
معن هی انههدر شههعی جههز بهها تههبط نرسههت

قحهههههط معنههه هی در مرههه هان نهههههامهههههها
لفههج شههریین ریهه

چون فالسن

آ عمههی ماسههت

(دفتهههههی اول)1061-1060 ،

اسهت انهدر ضهبط نرسهت
(دفتههههههههی اول)1528 ،
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چهههه تعلهههق فیهههم اشهههرا را بهههه رسهههم

چهههه تعلهههق آن معهههانی را بهههه جسهههم

جسهههم جهههوی و رو آ سهههایی اسهههت

لفج چون ذکی است و معنی طایی است

(دفتهههههی دوم)3292-3291 ،

 .5-1-9افشای پیش از موعد پایان داستانها
از دیگی نشانههای اقتدارییایی ،اظیار دانایی یا تظاهی به آن اسهت .در رویکیدههای یفهت-
ویویی یا دیالوگمحور ،هر ی

از طهیفرن از پایهان کهار مطله نرسهت (یهادامی.)1379 ،

فیاتی از بیاعت استیالل یا زاویۀ دید پرشنگی که یوشهای از آینهده را مطهی مهیکنهد ،در

بیتی موارد مؤلف-راوی مثنوی بنا به جنبۀ دانای کلیای که دارد ،جانبدارانهه و بههدلخهواه

پایان بیتی از قصهها را افشا کیده است .در داستان تلرفه و اعیابی که مؤلف-راوی کهامالً

طیفدار جایگاه و نقش مید است و در همرن داستان مهید را نمهاد عقهل و زن را نمهاد نفه
فیض کیده است ،با طعنه به رفتار زن ،پایان داستان را تقییباً افشا میکند:

جوی جرحون است شریین چون شکی

زن نمیدانسهت کانجها بهی یهذر

(دفتههههههی اول)2716 ،

و صیی تی از آن به هنگام بازنمایی داستان نخجرهیان ،از موضه قهدرت بها مخاطهب سهخن
مییوید و پایان داستان را پرش از موعد بران میکند:
یوش تی بفهیوش و دیگهی یهوش تهی

رو تهههو روبهههه بهههازی تییهههوش بهههرن

کههاین سههخن را درنرابههد یههوش تههی
شهههرییرییسهههازی تییهههوش بهههرن

(دفتههههی اول)1029-1028 ،

 .5-1-10نتیجهگیری از قصهها
کنش نترجهیریی ،نوعی هنجارسازی و تجویز است که به آشکارتیین وجه میتواند عهالوه

بی یکسویهنمایی تعامل ،راه را بهی چندصهدایی ببنهدد و بهه قطعرهت معنها برنجامهد .بهی همهرن

اساس ،نترجهیریی حاوی نوعی اقتدارییایی است و بهلحاظ ساتتاری میتوانهد بههصهورت

درونی و در قالب انواع دستورالعمل در البهالی بح

نمود یابد یا در پایان سهخن بهه شهکل

صورتبندی نیایی ظاهی شود .تقییباً همۀ حکایتهای مثنوی دارای نترجههیرهیی درونهی و

پایانی است .مؤلف-راوی مثنوی به هی بیانهای در البهالی متن دستورالعمل صهادر کهیده و

درنیایت با فیازبان به صورتبندی بح

در قالب نترجهیریی نیهایی پیداتتهه اسهت بهیای
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مثال ،در پایان مالقات طبرب الیی با کنرزک ،نترجهیریی درونهی بها تعبرهی زیهی انجهام شهده
است:

وعههدهههها باشههد حقرق هی دلسههذیی
وعهههد اههههل کهههیم نقهههد روان

وعههدهههها باشههد مجههازی تاسههه یر هی
وعههههد نااهههههل شههههد رنهه ه روان

(دفتههی اول)181-180 ،

یا در مرانۀ حکایت شری و ییگ و روباه ،از زبان شری چنرن نترجهیریی میکند:
کههل ش هیء هال ه

ج جههز وجههه او

هی که او بی در من و مها مهیزنهد

همۀ مواردی که در ذیل بح

چههون نهههای در وجههه او هسههتی مجههو

ردّ بههها اسهههت او و بهههی ال مهههیتنهههد
(دفتههههی اول)3055-3054 ،

مثلیویی از نهوع یهزارهای یفتهه شهد ،نهوعی نترجههیرهیی

درونی است .نترجهیریی پایانی هم در همۀ حکایتها به چشهم مهیتهورد .در پایهان اولهرن

حکایت داستانی مثنوی آمده است:
 ...زآن

عشق میدیان پاینده نرست

عشق آن زنده یزین کهو بهاقی اسهت

تههو مگ هو مهها را بههدان شههه بههار نرسههت

یا در پایان حکایهت اعیابهی ریه
میکند:

زآن

کز شیا

میده سوی مها آینهده نرسهت...

جان فزایهت سهاقی اسهت...

بههها کییمهههان کارهههها دشهههوار نرسهههت

(دفتههههی اول)221-217 ،

درجهوال و فرلسهور مالمهتیهوی ،چنهرن نترجههیرهیی

یی تو تواهی کی شقاوت کهم شهود

جید کن تا از تو حکمت کهم شهود

حکمته هی کهههز طبه ه زایه هد و تره هال

حکمت هی ب هی ف هر

فکههی آن باشههد کههه بگشههاید رهههی

راه آن باشههد کههه پ هرش آی هد شههیی

حکمههت دنرهها فزایههد ظههن و شهه

نههور ذوالجههالل

حکمههت دینههی بههید فههو فلهه

...

(دفتی دوم)3207-3201 ،

با این وصف ،مؤلف-راوی با وجوهی از ایضا و زییمجموعههههای آنهها کهه ذکهی شهد،

چنان مینمایاند که نهتنیا کهنش تولرهد ،تهداوم و پایهانبنهدی روایهتهها در دسهت اوسهت،

قطعرت معنای بیساتته نرز وابسته به اوست .به عبهارت دیگهی ،مؤلهف-راوی مثنهوی در ایهن
سط از ایضا « ،ضمری «من» را که مکان اجارهای سوژهها بوده و بهصهورت اتتصاصهی بهه
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کسی تعلق ندارد» (هولکویرست ،)48 :1395 ،با تکرۀ مفیط بی آن جایگاه که در قالب انواع
«ایضا -اقتدارنمایی» اتفا افتاده است ،بهصورت نمادین بهه مله

انحصهاری تهود مبهدل

کیده است .تمامی این ایضا ها که بهظاهی بیای انسجام متن و هدایت تواننده انجهام شهده

است ،بنا به قطعرتبخشی به پرام و معنا حاوی بازدارندیی مخاطب و نمایش اقتدار مؤلهف-
راوی است .البته نایفته نماند اقتدار نیفته در این وجهوه از بازنمهایی ایضهاحی متهأثی از جبهی

زبان و مقداری هم حاصل جنبۀ تعلرمی متن بهویژه حاصل نظام آموزشی منبیی است (ن

:

زریههنکههو  .)121-170 :1373 ،ای هن نظههام آموزشههی در تعبر هی ژوزر ژاکوتههو بههه نظههام
«تبرهرنیهی» مشهیور اسهت یفتمهانی کههه منطهق آن مبنهای اسهطور تیبرهت اسههت و در آن،

افسانهای با نام تقابل ذهن دانایهان و نادانهان رواج دارد .در چنهرن نظهامی ،همرشهه فاصهلهای

ترالی مران فیستنده و یرینده یا معلم و شایید وجود دارد و مخاطب یها شهایید فقهط بایهد
چرزی را که بیای وی انتخا و تبررن کیدهاند ،براموزد (ن

 :رانسهری .)34-15 :1395 ،ایهن

نظام ارتباطی-آموزشهی اییچهه در تصهور مدرسهی بههکهار ییفتهه شهده اسهت ،لزومهاً بها

معیفتشناسی عیفانی بهویژه عاشقانه-قلندری نسبتی ندارد .به برهان دیگهی ،وجهوه ایضهاحی

بیشمیدهشده که مبنای اقتدار مؤلف-راوی مثنهوی شهده اسهت ،بیآمهده از معیفهتشناسهی

عیفانی نرست.

 .5-2حاشیه ،ایضاح و اقتدارگریزی مؤلف-راوی مثنوی
ایی سویۀ اقتدارییایانه ایضا بی اظیار عاملرت مؤلف-راوی و تکرنشدیی و قطعرهت معنها
استوار است ،سط اقتداریییز آن حاصل رتنهبیداشتن عاملرهت مؤلهف-راوی و تیدیهد در

اراد اوسههت .بههیای تبرههرن وجههوه اقتداریییزانهۀ ایضهها در مثنههوی ،بههه دو منظههی برنههامتنی و

کسبباوری استناد تواهد شد که در هیکدام به روشهایی ویژه ،عاملرت مؤلهف-راوی بهه

تعویق افتاده یا مطلقبودیی آن به همحضوری با دیگیی تغرری کیده است.

 .5-2-1گفتوگو با متنهای دیگر و تعدیق عامدیت
بح یفتویوی متنها یا برنامتنرت در معنای عام شامل ارتباط متنها با هم یا ارجاع یکهی
به دیگیی در سطو مختلف و با مصدا های یونایون اسهت .در جیهان معاصهی ،از بحه
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«هربییداسرون» یا چندریهبودیی باتترن ،اصل «دوسهویگی» کییسهتوا ،وجیهی از تیامتنرهت

ژنت تا بح

«اضطیا تأثری» هارولهد بلهوم و ...هیکهدام مفیهوم مهذکور را بهه شهکلههای

مختلف صورتبندی کیدهاند افزون بی اینکه پروند متنها در جیان قدیم نرز در قالب انواع

نقلقول ،ارجاع یا سیقت مطی بوده است.

بیتی همچون ژولرا کییستوا برنامتنرهت را از بحه

نقهد منهاب متمهایز کهیدهانهد (نهامور

مطلق )126 :1390 ،یا ژرار ژنت آن را بههمثابهۀ یکهی از اشهکال تیامتنرهت سهامان داده و بهه

چیار مصدا نقلقول ،ارجاع ،سیقت و تلمهر محهدود کهیده اسهت (نهامور مطلهق:1395 ،
 .)40بیتی دیگی دایی بح را عامتی ییفتهاند و مصدا های دیگیی نرز بی آن افهزودهانهد

فیاتههی از همههۀ بحه هههای سههاتتاری مههذکور ،برنامتنرهت بنهها بههه «یرومهههورزی»  -در معنههای

اصطالحی -مندرج در آن ،نسبتی تام بها بحه اقتهداریییزی دارد .یرومههورزی در معنهای

اصطالحی شامل هییونه پروند آشکار و پنیان متنی است که یاه بیای نمایش آن از یرومهه

 -نشانۀ بصیی  -استفاده میشود و یاه نمیشود .آنچه میهم اسهت ،جنبهۀ پرونهدی موضهوع

است و میمتی از آن این است که یرومه در معنای اصطالحی تود چنرن اعالم میکند کهه:
«سخنی که مییویم از آن مهن نرسهت ،بلکهه بهه دیگهیی تعلهق دارد» (ومه

.)62 :1397 ،

همرن نکته اساس تعویق و تعلرق عاملرت مؤلهف-راوی اسهت و بهی همهرن اسهاس اسهت کهه
بح

میگ مؤلف بارت با برنامتنرت ییه میتورد .بهارت در تبرهرن مهیگ مؤلهف ،مهتن را

بافتهای از نقلقولهای بیییفته از میاکز بیشمار فیهنگی مهیدانهد (آلهن )106 :1380 ،یها
ونسان ژوو به هنگام تبررن جنبههای یفتمانی رمهان کهه مبنهای دیهالویی و برنهامتنی دارد ،از

تعبری «شبه فاعل» استفاده میکنهد (ژوو )126 :1394 ،کهه حهاکی از منتسهبنبهودن عاملرهت
مطلق به مؤلف-راوی رمان است.

سطو و وجوه برنامتنرت در مثنوی معنوی متنوع و فیاوان است .در این بخهش ذکهی دو

نکته ضیوری است :اوالً به آن موارد وجوه برنامتنی که در قالب فیازبان و بهصورت حاشهره
مطی شده است ،توجه تواهد شد .ثانراً بدون توجه به تمایز ساتتاری آنهها و فقهط بنها بهه

جنبۀ ارجاع دهی آنها ذیل عنوان ارجاع بیرسی میشود .بها ایهن مقدمهه ،میهمتهیین وجهوه
برنامتنی-ارجاعی مثنوی معنوی را به شی زیی میتوان طبقهبندی کید:
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 .5-2-1-1ارجاع مجهول
همۀ نقلقولهای یزارهای یا حکایتمحوری که بدون ذکی نام نویسهنده یها اسهم کتها در

مثنوی آمده است ،ارجاع مجیول تلقی میشود و در ذیل این عنوان قیار مییرید .با نگاهی
به کتا مآتذ قصص و تمثرالت مثنوی نوشهتۀ بهدی الزمهان فیوزانفهی مهیتهوان بهه یسهتی

ارجاع مجیول در مثنوی پی بید بیای مثال ،با نگاهی به مآتذ اولرن حکایهت مثنهوی یعنهی

پادشاه و کنرزک میتوان این داستان یا بخشهایی از آن را در فیدوسالحکمهه ،چیارمقالهه

و ذتری توارزمشهاهی مشهاهده کهید ،اییچهه یهویی مأتهذ اصهلی مؤلهف-راوی مثنهوی

چیارمقالۀ عیوضی بوده است (فیوزانفهی .)5-3 :1370 ،ایهن مسهلله در بها نقهلقهولههای
یزارهای هم که به امثال و احادی

ارجاع داده است ،مصدا دارد.

 .5-2-1-2ارجاع معدوم
ارجاع معلوم شامل همۀ موارد ارجاع اعم از یزارهای یا حکایهتمحهور اسهت کهه مؤلهف-

راوی در ارجاع تود به نام منب یا اسم مؤلف سخن اشاره میکند .میمتهیین مهوارد ارجهاع
معلوم در مثنوی عبارت است از:

 ارجاع به قرآن یریمیهه

شههه دیگههی ز نسههل آن جیههود

یی تبی تواهی از این دیگهی تهیوج

در هههالک قههوم عرسههی رو نمههود

سوره بیتوان ،والسماء ذات البیوج

(دفتی اول)741-740 ،

و در حکایت ساتتن مسجد ضیار به دست منافقان چنرن به قیآن ارجاع میدهد:
مثهههال دیگهههی انهههدر کهههژروی

شهههاید ار از نقهههل قهههیآن بشهههنوی

یههه

کههههز بههههیای عههههزّ دیههههن احمههههدی

مسهجدی سهازیم و بهود آن میتهدی

این چنرن کژ بازیای در جفهت و طها

 -ارجاع به پیامبر (ص)

یفهههت پرغمبهههی بکهههن ای رایهههزن

بههها نبه هی مهههیباتتنهههد اههههل نفههها

(دفتی دوم)2825-2825 ،

مشههههورت کالمستشههههار مههههؤتمن
(دفتهههی اول)1044 ،
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یفههت پرغمبههی کههه زن بههی عههاقالن
بههاز بههی زن جههاهالن چرههیه شههوند

غالب آید سخت و بهی صهاحبدالن

کاندر ایشان تندی حروان است بند
(دفتی اول)2434-2433 ،

ارجاع به شاعران پیشینعالوه بی تفسری شعی شاعیانی که نامشان در ابرات مثنوی نرامده است ،در مواردی هم ارجاع

با ذکی نام شاعیان در البهالی اشعار اتفا افتاده است .در دو مورد زیی با ذکی اسهم یها لقهب
به سنایی ارجاع داده شده است:

بشهنو ایهن پنهد از حکهرم غزنههوی

نههاز را رویههی ببایههد همچههو ورد

بشهههنو الفهههاظ حکهههرم پهههیدهای

تههها بره هابی در تهههن کینهههه نهههوی

چون نداری یید بدتویی مگهید
(دفتی اول)1906-1905 ،

سی همانجا نه که باده تهوردهای
(دفتههی اول)3426 ،

ارجاعهای مجیول و معلوم بنا به رویکید یرومهورزانۀ آنها مان شهکلیرهیی اقتهدار بهیای
مؤلف-راوی است .در این رویهه ،معمهوالً مؤلهف-راوی بههمثابهۀ مجهیا عمهل مهیکنهد .در

دقرقتیین وجه ،او مال
میکند.

سخن نرست ،بلکه در تداومبخشی بهه سهخن تولردشهده مشهارکت

 .5-2-2یسبباوری و تعدیق عامدیت
تجیبۀ فنا دو بعد معیفتی و ارادی سال را دربیمییرید .جنبۀ معیفتی فنا حهالتی اسهت کهه
تجیبهیی از امی پرشرنی میزبندی که در نظام نشانهها وجود داشته و در فیهنه
است ،درمییذرد .در این رویه ،هییونه ابژهسازی و تفکر

تثبرهت شهده

سوژه و ابژه با شهکل مهألور

متوقف می شود .بخش دوم تعییف کالبادی از اصطال فنا یعنی تعبری «اسقاط تمررز» همهرن

نکته را میرساند« :فنا یعنی آنکه حجهای آدمی فانی شود و بیای آدمی چرزی از این لهذت

باقی نماند و تمررز وی ساقط ییدد» (.)123 :1371

سویۀ دیگی بعد اراده است .در این سط  ،همسو با تعلرق میزبندی و ابژهسهازی معیفتهی،

اراده و عاملرت منتسب به شخص تجیبهیی به تعویق درمیآید .بح

فنا از منظی اتری ،با ههی

مبنایی که در عیفان جیان شیوع شده باشد ،به هنگام بازتولرد و رواج در فیهن

اسهالمی-
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اییانی بی بستی کالم اشعیی و موارد مشابه همچون ماتییدیه رشهد کهیده و مبنهای آن نظییهۀ

«کسب» است .نظییۀ کسب بهلحاظ تاریخی در سه دور پرشااشعیی ،دور اشعیی ،بهاقالنی

و جوینی و دور پسااشعیی ،شامل نظییهپیدازانی مثل غزالی یا ماتییدی و طیفداران مکتب
وی همچون نسفی ،سامان یافته است (ن

 :ولفسن .)776-716 :1368 ،بهرغم تفهاوتههای

جزئی که در تعییفها ،شکل انتسا قدرت و مرهزان آن بهه فهید و مهواردی از ایهن دسهت

مران نظییه پیدازان بح کسب وجود دارد ،معنای آن تقییبهاً در نظهی آنهان مشهتیک اسهت.

کسب یعنی اینکه در انجام هی کاری ،تداوند تالق افعال انسان و انسان کاسهب آنهاسهت.

اشعیی در با آن چنرن آورده است« :کسب عبارت است از تعلهق قهدرت و اراد بنهده بهه
فعل مقدوری که از جانب تداوند حادث میشود .تالق افعال بنهدیان تداسهت و بنهده در
افعال تویش جز اکتسا آن دتالتی ندارد (اشعیی .)322 :1426 ،با این وصهف ،عاملرهت

انسان در مقام سوژه ،دستدوم و فیعی فیض شده و از اقتدار تکرن بیتوردار نرست.

مثنوی معنوی مشحون از این موترف در قالب یزارهای و حکایتمحهور اسهت ههی جها

که بح

اراد انسان مطی میشود ،فنای اراده با پشتوانۀ بح

کسب بازنمایی شده و نترجۀ

آن تعویق اراد سوژههاست .یکی از میمتیین مصدا ها که با توجه به بح کسب و فنا بهه

تعلرق درآمده است ،اراد به کنش روایتییی است که در ایهن نوشهتار بههمثابهۀ شهکلی از

اقتداریییزی مؤلف-راوی حاشرهپیداز مطی میشود.

همانطور که در بخش اقتداریییزی مبتنی بی برنامتنرت ،فقط به موارد حاشهرهپیدازانهه و

ایضاحی پیداتته شد ،در این بخش به آن دسته از اقتداریییزی کسبباورانۀ مؤلهف-راوی
پیداتته تواهد شد که بهصورت حاشره در با کنش و اراد روایتیهیی آمهده اسهت .از

آنجا که در کسبباوری ،سوژ سخنگو در مقام کاسب و ی

دیگیی  -تدا یها معشهو -

تالق و فاعل اصلی سخن او فیض میشود ،کنش ایضهاحی مؤلهف-راوی مثنهوی در قالهب
دو عنوان «روایت-کسب» ضمنی و آشکار معیفی میشود.

 .5-2-2-1روایت-یسب ضمنی
روایت-کسب ضمنی شامل آن دسته از اظیارات مؤلف-راوی در با کنش روایهتیهیی

است که در آن ،بدون اشاره به دیگیی تالق یها فاعهل اصهلی روایهت ،از ادامههدادن سهخن
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امتناع یا اظیار عجز میکند .همرن امی تواه بنا به ضعف اراده و تواه بهدلرل تیدیهد معیفتهی

باشد ،اقتدار و میکزیت وی را متزلزل میکند:
بهها لههب دمسههاز تههود یههی جفتمههی

هیکههه او از هههم زبهههانی شههد جهههدا

یا در داستان پادشاهی که دو غالم تییده بود ،پ

ادامهدادن بح

امتناع میکند:

شههاه بههها او در سهههخن اینجههها رسههرد

یههی بدی هد آن شههاه جوی ها دور نرسههت

همچههو ن هی مههن یفتنههیههها یفتم هی

بههیزبههان شههد ییچههه دارد صههد نههوا

(دفتههی اول)28-27 ،

از ارائۀ بخشهی از روایهت ،بههیکبهاره از
تههها بدیهههد از وی نشهههانی ناپدیهههد

لر

مها را ذکهی آن دسهتور نرسهت
(دفتی دوم)1004-1003 ،

 .5-2-2-2روایت-یسب آشکار
در روایت-کسب آشکار ،سوژ سخنگو در مقام کاسب به دیگیی تهالق یها فاعهل روایهت

هم اشاره میکند .این دیگیی که با اسامی و القا مختلهف بازنمهایی مهیشهود ،یهاهی بهه
روایتیی اجازه سخن یفتن نمیدهد:

مههن تمههام ایههن نرههارم یفهههت از آن

منهه مههیآیههد ز صههاحب میکههزان

روشنی است

تا بگویم آنچه فیض و یفتنی اسهت

کی یذارد آن

رش

(دفتهههههههی اول)1680 ،
(دفتهههههههی اول)194 ،

در جایی دیگی ،اجاز سخنیفتن صادر میکند و بی همرن اسهاس ،مؤلهف-راوی بهه سهخن

ادامه میدهد:

از ملهههولی یهههار تهههامش کیدمهههی
لر

مییوید بگو هرن عرهب نرسهت

یههی همههو میلههت بههدادی یکههدمی

جههز تقاضههای قضههای غر هب نرسههت

با این وصف ،کسبباوری در مقام پشهتوانۀ کالمهی بحه

(دفتی اول)1994-1993 ،

فنها ،شهکلی از روایهت را بها نهام

روایت-کسب را فهیاهم مهیآورد کهه بیمبنهای آن ،اقتهدار و میکزیهت مؤلهف-راوی را بها

فیوکاستن وی به میتبۀ کاسب روایت – و نه تالق آن -به تعلرق درمیآورد.
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 .6نتیجهگیری
بخش عمدهای از روایت پیدازی مثنوی در قالهب فیازبهان و بههصهورت حاشهره در تهدمت

ایضا مطالب نقل شده یا در حال نقل است بدینصورت که مؤلف-راوی مثنوی بها تکرهه

بهی زمههان حههال روایهی ،تههواه بههیای انسهجام مههتن و تههواه ههدایت-بازداشههت مخاطههب ،بههه

صورتبندی مجدد مفاهرم پیداتته است .صورتبندی مذکور بنا بی دربیدارنهدیی مدالرتهه

و جیتمنهدی یه

جانبهه  ،سهبب انتسها اقتهدارییایی بهه مهتن مثنهوی ،مؤلهف-راوی نرهز

معیفتشناسی عیفانی آن شده است در حالی که منطهق حاشهره در مثنهوی را بهه دو سهط
سهط  ،حاشهره پهیدازی و سهب

ایضهاحی بیآمهده از آن بها

میتوان تقسهرم کهید :در یه

سؤال های مقدر ،تفسری نمادهها ،اصهطالحات ،آیهات و احادیه

و سهخنان شهاعیان پرشهرن،

وجوهی همچون مقدمهنویسی ،مثلیویی ،یزارش تولرد ،تداوم و پایان قصهههها ،پاسهخ بهه

موض یرهیی نسهبت بهه شخصهرتههای داسهتانی ،اظیهار نظییههههای زبهان-معناشهناتتی یها

بوطرقایی ،افشای پرش از موعد پایان داستانها و نترجهیرهیی از قصهههها بهه اقتهدار مؤلهف-

راوی انجامرده است .در این سط  ،نهتنیا عاملرت و اقتدار مؤلف-راوی بها بههدسهتیهیفتن
فیایند تولرد ،تداوم و پایانبندی قصهها و افشای تودآیاهانۀ آنها به شکلی متورم به چشهم

میآید ،وجوهی دیگی مانند انواع تفسری و نترجهیریی نرز با قطعرتبخشی و تکرننمایی پرام
و معنهها بههی اقتههدار مههذکور مههیافزایههد .ایههن سههط از ایضهها  ،برشههتی از آنکههه بیآمههده از

معیفتشناسی عیفانی باشد ،حاصل جبی آموزشی و نظام تعلرمی تبرهرنیهی مکتهبتانههای-

فقاهتی است که مؤلف-راوی در آن سنت انضباطی ،ورزیده شده است .در سطحی دیگهی،

حاشرهپیدازی و ایضا با ییایش به شکلههایی از یرومههورزی و برنامتنرهت ،چهه در قالهب
ارجههاع مجیههول و چههه ارجههاع معلههوم بههه قههیآن ،پرههامبی (ص) و شههاعیان پرشههرن نرههز انههواع

کسبباوری بهمثابۀ پشتوانۀ معیفتشناسی عیفانی (فنا) در دو دسته روایت-کسب ضهمنی و
آشکار ،عاملرت مؤلف-راوی را به تعلرق و تعویق درآورده است .با این وصف ،نهتنیا همهۀ
سطو ایضا در مثنوی اقتدارییایانه نرسهت ،آن مقهدار ههم کهه در تهدمت اقتهدارییایی

است ،حاصل معیفتشناسی عیفانی نرست افزون بی این ،اقتدارییایی مندرج در سط اول
به کم

سط دوم تعدیل و کمرن

شده است.
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 ولفسن ،هیی اوستیین .)1368( .فلسفۀ علم کهالم .تیجمهۀ احمهد آرام .انتشهارات الیهدی.
تییان.

 وم

 ،پرتی .)1396( .دیالوگ .تیجمۀ مژده ثامنی .سرنا .تییان.

 وو ،پتییشرا .)1389( .فیاداستان .تیجمۀ شیییار وقفیپور .چشمه .تییان.

 همایی ،جاللالدین .)1373( .معانی و بران .به کوشش ماهدتتبانو همایی ،هما .تییان.

 هولکویرست ،مایکل ( .)1395مکالمه ییایی :مرخایرهل بهاتترن و جیهانش .تیجمهۀ میهدی
امریتانلو .نرلوفی .تییان.
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