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تجربۀ عرفانی در «موقعیّتهای مرزی» و بازتاب آن در داستان طوطی و بازرگان

چکیده
مثنوی معنوی مولانا ،چنانکه از محتوای آن برمیآید و اطّلاعات تاریخی مربوط بهه قدهد و
غرض گویندۀ آن نیز مؤیّد آن است ،متنی «تعلیمهی» اسهت و ههر مهتع تعلیمهی در در ه
نخست ،محدول اطّلاعات ،دانش و تراوشات ذهنیِ فرد گوینده و نویسنده و در در

دوم

برآمده از «هوشیاری و آگاهیِ پیشینی» مؤلّف اسهت .بها و هود ایهع ،در مثنهوی ،هم هون
غزلیّات شمس که گوینهدۀ آن بیشهتر در سهیررۀ ناهوشهیاری و قهرار گهرفتع در کشهف و
شهودهای ناب عرفانی است ،لوههایی از «تجارب و کشف و شهودهای عرفانی» را مهی-
توان سراغ گرفت؛ بهعبارتدیگر ،مولانا در پارهای از تمثیلات مثنوی ،با خلق موقعیّتهایی،
شخدیّتهای داستانی خود را در معرض «تجربههای عرفانی و کشف و شهود» قرار مهی-
دهد .موقعیّتهایی که ایهع شخدهیّتهها وارد تجربه عرفهانی مهیشهوند ،بهیشهباهت بها
«موقعیّتهای مرزی/حدّی» ( )Boundary Situationمدّ نظهر فلاسهۀ اگزیستانسیالیسهت
نیست .به نظر فلاسۀ مذکور ،آدمی در موقعیّتهای خاصّی مستعدّ ایجاد تحوّل بنیهادیع در
و ود خویش و استعلایافتگی است .ایع موقعیّتها میتوانند در اثر بحهرانههای روحهی و
روانی ،عجز و ناتوانی اساسی ،موا هه با پرسشهای لاینحل ،برخورد بها افهرادی شهگۀت،
فربهشدگی بیشازحد در یک وضعیّت معرفتی و عوامل دیگر به و ود آیند .داستان طوطی
و بازرگانِ مثنوی ،یکی از تمثیلات پی یدۀ عرفانی است .در ایع داستان ،یکهی از قهرمانهان
اصلی آن ،یعنی بازرگان ،بعد از موا هه با «مرگ تدنّعی» طوطی خود و از دست دادن آن،
بهعنوان بزرگتریع تعلّق ذهنی خود ،در موقعیّت مرزی قرار میگیرد و همهیع موقعیّهت او
را برای ورود به عالم تجارب عرفانی مهیّا میکند .بازرگان ،ضمع از سهر گذرانهدن تجربه
عرفانی دچار استحال شخدیّتی (تولّد مجدّد) و استعلای شخدیّتی مهیشهود .در خوانشهی
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دیگر ،بازرگانِ ایع تمثیل ،بازنمودِ بخشی از و ودِ مولانا و منعکسکننهدۀ تجهارب عرفهانی
خود اوست که در موا هه با شمس تبریزی ،دچار تحوّل و استعلای شخدیّتی شده اسهت.
به ایع دلیل ،در قسمتی از داستان ،مولانا (راوی) با شخدیّت داستانی خود (بازرگان) چنان
در هم ادغام میشوند که به نۀس واحدی تبدیل میشوند.
کلیدواژهها :مولانا لالالدیع ،مثنوی معنوی ،تجرب عرفانی ،اگزیستانسیالیسهم ،موقعیّهت-
های مرزی ،استعلای شخدیّتی.
مقدّمه

داستان طوطی و بازرگان مثنوی ،چنانکه بدیعالزّمان فروزانۀهر در «مآخهذ قدهو و تمثیلهات مثنهوی»
(فروزانۀر )50-11 :1999 ،و محمّدرضا شهۀیعی کهدکنی در تعلیتهات «اسهرارنامه» (عرّهار نیشهابوری،
 )979-975 :1911نشان دادهاند 1،از روایتهای مشهور در نزد ملهل شهرقی (هنهدی -ایرانهی -عربهی)
بوده و مولانا آن را از مآخذ پیش از خود اخذ و مانند بسیاری از داستانهای دیگر ،بهرای بیهان اندیشهه-
های عرفانی و تجارب معنوی خود «بازآفرینی» کرده اسهت 5.درواقهع ،یکهی از امتیهازات بهزرگ هنهر
مولوی ایع است که برای خلق روایتهای دید و طرح اندیشههای عارفان خود به میهرا فرهنگهی
و ادبی ایران و هان اسلام ر وع میکند و مبتکرانه و گاه سهاختشهکنانه روایهتههای مو هود را در
خدمت طرحهای روائی و اندیشههای معرفتشناسان خود قرار میدههد .حکایهت طهوطی و بازرگهان
نیز از ایع قاعده مستثنی نیست .حکایت مذکور نیز مانند بسیاری از حکایات تمثیلهی دیگهر مثنهوی ،بها
تو ّه به قدد مولوی در تبییع نظریّهای معیّع که پیش از نتل آن بیهان شهده اسهت ،دارای یهک معنهای
اصلی (مرکزی) است و در برع خود ،بدون تو ّه به قددی که مؤلّف داشهته ،معهانی متکثّهر دیگهری
میتواند داشته باشد 9.عموم شارحان مثنوی ،بدون تو ّه به قدد مؤلّف کهه پهیش از آغهاز حکایهت و

هم نیع پایان آن بهصراحت بیان شده است ،حکایت را بر اساس نظریّه «مرر اتتیراری را مرر ِ
پیش از مر » تۀسیر کردهاند .معنای مرکزی حکایت را باید با تو ّه به ابیهات زیهر کهه پهیش از آغهاز
داستان آمده ،دریافت .لازم به توضیح است که ابیات مذکور بهعنوان نتیج نههایی آشهنایی و نشسهت و
برخاست فرد با «اهل ان» و خواندن قدو قرآنی که حکایت حال اولیا و انبیهای الههی اسهت ،بیهان
شده است .ایع حشر و نشر با اهل ان و آگاهی از احوال اولیا و انبیا ،رهایی «روح» را بهه دنبهال دارد.

سال پنجاه و دوم

تجرب عرفانی در «موقعیّت های مرزی» و...

91

ایع رهایی به نظر مولانا تنها از طریق «رستع از اشتهار و تو ّه خلق» ممکهع مهیشهود( .ر .ک .مثنهوی،
)1251-1250/1
هم نیع ،در قسمت پایانی داستان ،طوطی که خود را مرده میسازد و بعد از بیهرون انداختهه شهدن
از سوی بازرگان ،در واب سؤال بازرگان دلیل تظاهر بهه مهرگ را بهصهراحت بیهان کهرده اسهت .در
واب طوطی نیز میتوان معنای مرکزی داستان را مشاهده کرد .طوطی دلیهل اسهارت خهود را عرضه
هنر به دیگران و تو ّه خلق به ایع هنرها میداند و میگوید برای رهایی باید همهه را کتمهان کهرد و از
اشتهار خلق گریخت.
گۀههت طههوطی کههو بههه فعلههم پنههد داد

کهههههه رهههههها کهههههع لرهههههف آواز و وداد

زآنکهههه آوازت تهههو را در بنهههد کهههرد

خویشهههتع مهههرده پهههیِ ایهههع پنهههد کهههرد

یعنی ای مرهرب شهده بها خهاع و عهام

مههرده شههو چههون مههع کههه تهها یههابی خلههاع

دانههههه باشههههی مرغکانههههت برچِننههههد

غن ههههه باشههههی کودکانههههت بههههر کننههههد

دانهههه پنههههان کهههع بکلّهههی دام شهههود

غن ههههه پنهههههان کههههع گیههههاه بههههام شههههو

هههر کههه داد او حسههع خههود را در مههزاد

صههههد قبههههای بههههد سههههوی او رو نهههههاد

حیلهههههههها و خشهههمهههها و رشهههکهههها

بهههر سهههر

ریهههزد چهههو آب از مشهههکهههها

دشهههمنان او را ز غیهههرت مهههیدرنهههد

دوسههههتان هههههم روزگههههار

مههههیبرنههههد

(مثنوی)1197-1190 /1 ،
در پایان داستان نیز ،که در موارد متعدّدی از تمثیلات ،مولوی بر همهیع شهیوه عمهل کهرده اسهت،
قدد و نیّت مؤلف از طرح حکایت با تدریح بیشتر آمده است .حتّی عنوانی که مولانا بهه ایهع قسهمت
از ابیات میدهد؛ یعنی «مبرّت تعظیم خلق و انگشتنمای شهدن» در راسهتای همهان معنهای مرکهزیِ
مورد نظر اوست.
تع قۀس شکل است تع شهد خهار هان

در فریهههههها داخلههههههان و خار ههههههان

ایههنش گویههد مههع شههوم همههراز تههو

وآنههههش گویههههد نههههی مههههنم انبههههاز تههههو

اینش گویهد نیسهت چهون تهو در و هود

در مهههال و فبهههل و در احسهههان و هههود

آنههش گویههد هههر دو عههالم آنِ توسههت

ملههه ههانهامههان طۀیههل ههان توسههت

او چههو بینههد خلههق را سرمسههت خههویش

از تکبّههههر مههههیرود از دسههههت خههههویش
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او ندانههههد کههههه هههههزاران را چههههو او

دیهههههو افکندسهههههت انهههههدر آب هههههو

لرفو سالوس هان خو لتمهای اسهت

کمتههر

خههور کههان پههرآتش لتمهههایاسههت...

از وفهههور مهههدحهههها فرعهههون شهههد

کههههع ذلیههههل الههههنّۀسِ هونهههها لاتسههههد

تهها تههوانی بنههده شههو سههلران مبهها

زخهم کههش چههون گهوی شههو چوگههان مبهها
(مثنوی)1111 -1153/1 ،

چنانکه گۀتیم اغلا شارحان ،عموما داستان را با رهیافتی کاملا عرفانی و بیارتباط بها قدهد مؤلّهف
که پیش از آغاز و انجام داستان بیان کرده است ،تۀسیر کردهاند .بهعنوان نمونه ،در شهرح کبیهر انتهروی،
داستان بر مبنای نظریّ «لزوم رستن روح از کالبدِ ترن» تۀسهیر شهده اسهت 5.ادوارد ژوزف داسهتان را
سرگذشت انسان نوعی و روح گرفتار در قۀس تع دانسهته و مهیگویهد« :طهوطی محبهوس در قۀهس
اشاره است به مردمی که بندی قۀس تع و اسیر زندان طبایع گشتهاند .برای رههایی از ایهع بنهد بایهد از
راه تزکی نۀس با نیرویی عظیم سم و تع را کشت و آن بند گران طبایع را که سخت بر آدمی پی یهده
است ،از هم گسست تا سیر عالم علوی دست دههد ،بهه سهان انبیها و اولیها کهه ارواح رسهته از قۀهس
هستند» (ژوزف.)12 :1911 ،
علاوه بر بیاعتنایی عموم شارحان به قدد مؤلّف در بیان ایهع داسهتان تمثیلهی ،رابره حکایهت بها
تجارب شخدی مولانا نیز کمتر مور تو ّه پژوهشهگران قهرار گرفتهه اسهت .زرّیهعکهوب در «بحهر در
کوزه» به ارتباط محتوای کلّی داستان طوطی و بازرگان با زندگی و مهنش (رویکهرد عرفهانی) مولانها بها
تو ّه به حکایتی که افلاکی نتل کرده و در آن گۀتگویی بیع مولانها و قرهاالهدّیع شهیرازی درگرفتهه،
اشاره کرده است (ر .ک .زرّیعکوب .)552 :1911 ،اصل گۀتگوی مولانها بها قرهاالهدّیع شهیرازی کهه
افلاکی نتل کرده ایعگونه است« :روزی خدمت مولانا قراالدّیع شیرازی رحمه اللهه علیهه بهه زیهارت
مولانا آمده بود و حبرتش به معارف پدر کریم خود گرم شهده بهود؛ از ناگهاه گردونهی از در مدرسهه
میگذشت ،ماعتی نگران آن شدند؛ مولانا فرمود که آواز گردون است یا فعل گردون؟ همهشهان سهر
نهادند .بعد از آن خدمت قراالدّیع سؤال کرد که راه شما چیست؟ فرمود که راه ما مردن و نتهد خهود
به آسمان بردن ،تا نمیری نرسی ،چنانکه صدر هان گۀت :تها نمهردی نبهردی» (افلهاکی.)171 :1915 ،
افلاکی چنانکه شیوۀ معهود اوست و بزرگان عدر را در پایان روایتهای خود مریهد مولانها مهیسهازد،
میگوید قراالدّیع بعد از ایع سؤال و واب ،مرید مولانا گشت .بدیعالزّمان فروزانۀر بعد از نتهل ایهع
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حکایت ،ما رای دیدار مولانا را با قراالدّیع شیرازی از قول صاحا «الجهواهر المبهی ه» آورده آن را
بر خلاف سخع پایانی افلاکی ،قریا بهه واقعیّهت دانسهته اسهت (ر .ک .فروزانۀهر.)112-119 :1912 ،
فروزانۀر در «شرح مثنوی شریف» به رابر معنایی و موضهوعی ایهع داسهتان بها تجربیهات خدوصهی
مولانا به صورت گذرا اشاره کرده است .وی رابر داستان بها زنهدگی فهردیِ مولهوی را صهرفا از نهوع
تداعیهای آزاد معانی میداند .به نظر ایشان ،بخشیهایی از داستان ،مولوی را به صورت ناخودآگهاه بهه
یاد تجربههایی از گذشت زندگیا

قدهه ،خهاطرات
میاندازد و راوی با فاصله گرفتع از ریان عادّی ّ

فروخۀت پیشیع خود را مرور میکند« .ذکر ایع پیغام دردآلود [از زبهان طهوطی بهه بازرگهان کهه عهازم
هندوستان بود] گویی مولانا را بار دیگر به یاد روزگار وصال و اتّدال خود با شمس تبریز و رنه ههایی
که در فراقش بر خود میگیرد ،افکنده است که بیاختیار از زبهان طهوطی شهرح هجهران و بهیقهراری
خویش را با زبانی آتشبار و انگداز بازمیگوید» (فروزانۀر ،ج  .)232 :1979 ،5سپس «نهنه
را که در ابیات زیر آمده به خودِ مولانا تأویل کرده و مهیگویهد« :ایهع نهنه

آتشهی»

آتشهی کهه مولاناسهت ،از

و ود شخدی و یا شخدیّت فردی ،خلاع شده و وسعت فکر و ذاتش بدان مثابت است کهه نیکهی
و بدی و زشتی و زیبایی بلکه نیک و بد را در فراخحوصلگی خود گنجانیده و هبهم کهرده اسهت ،او
و ودی هانی و شخدیّتی پهناور است که همه را در خویش می بیند ،عاشق کلّست و خهود کلّسهت
او» (همان.)231 :
عاشههتم بههر قهههر و بههر لرۀههش بجههد

بوالعجهها مههع عاشههق ایههع هههر دو ضههد

واللههه ار زیههع خهههار در بسههتان شهههوم

هم هههو بلبهههل زیهههع سهههبا نالهههان شهههوم

ایههع عجهها بلبههل کههه بگشههاید دهههان

گلسههههتان
تهههها خههههورد او خههههار را بهههها ِ

آتشههی اسههت

مله ناخو هها ز عشهق او را خوشهی اسهت

عاشههق کهلّ اسههت و خههود کهلّ اسههت او

عاشههق خههویش اسههت و عشههق خههویش ههو

ایههع چههه بلبههل ایههع نهنه

(مثنوی)1275-1270/1 ،

به نظر میرسد ارتباط معنهایی داسهتان -حهدّاقل در یکهی از سهروح معنهایی آن -بها تجربههههای
خدوصی مولانا با مسأل ایع پژوهش؛ یعنی قرار گهرفتع در موقعیّهتههای مهرزی و از سهر گذرانهدن
تجرب عرفانی حائز اهمّیّت است؛ زیرا در ایع داستان ،علاوه بر «بازرگان» کهه در موقعیّهت مهرزی وارد
تجرب عرفانی میشود ،بر خلاف هم داستانهای مثنوی ،راوی (خودِ مولانا) نیز تحت تأثیر موقعیّهت و
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احوالات شخدیّتهای اصلی داستان؛ یعنی «طوطی» و «بازرگهان» قهرار مهیگیهرد و ضهمع یهادآوری
تجربههای شگۀتی که در ارتباط با شمس تبریزی داشته ،اختیار آگاهی و زبهان از او سهلا مهیشهود و
سیر روایی داستان به گونهای درهم میپی د که گشودن ابهام آن ،به یکی از مههمتهریع مناقشهات میهان
مثنویپژوهان تبدیل شهده اسهت .یکهی از دلایهل ایجهاد ایهع ابههام ،بها و هود پیرنه

سرراسهت آن،

بر ستگی و فراوانی «التۀات» های مختلف شاعرانه در قیاس با تمثیلات دیگر مثنوی اسهت 2.تتریبها در
هیچ یک از قدّههای مثنوی ایع صنعت با ایع بسامد و شیوههای متنوّع به خدمت گرفته نشهده اسهت.
به نظر میرسد ایجاد سیّالیّت رواییِ داستان ،بیارتباط با موضوع آن نیست .اگر موضوع اصهلی داسهتان
را بیان چگونگی عبور از «عتب خوشنامی و شهرت» بدانیم که مو ا «تولّهد دوبهاره» مهیشهود ،خهودِ
راوی (مولانا) ایع مسیر را با راهنمایی شمس تبریزی طی کرده است .میدانیم رهها کهردن داشهتههها و
فاصله گرفتع از هویّتی که طی سالها شکل گرفته است ،بهدون شهور و شهو شهدید و تهاب آوردن
اضررابهای بنیانکع میسّر نمیشود .کسی که میخواهد در ایع مسیر گام بهردارد ،بایهد «اههل خرهر»
باشد؛ یعنی انتخاب و طیِّ ایع طریق بدون مخاطره نیست و شجاعت پذیر

و تحمّل ایهع مخهاطرات

تنها از کسانی برمیآید که همزمان بهرهای از « نون عاشتانه» و «عتل برتر» باشند؛ چیزی کهه آنهها را از
سایر افراد متمایز میکند .بیگمان تعهداد بهیشهماری از انسهانهها تمایهل دارنهد در زنهدگی بهه افهراد
تأثیرگذاری تبدیل شوند« .بسیاری از مردم میخواهند اهداف خوبی را در زندگی دنبال کننهد امّها کمتهر
کسی است که خود را متیّد به همسو کردن با آن هدف کند و باز کمتر کسی پیهدا مهیشهود کهه بهرای
پشتیبانی و حمایت از آن خود را به خرر اندازد ( ».یمز)50 :1939 ،
مولوی با فاصلهای بیع دوازده تا پانزده سال محتویّات تجربیات فروخۀته و آن احوالهات عجیها و
غریا دوران تحوّل شخدیّتی را که در لایههای پنهان ذهنش بوده در قالا داستانی معروف و از پهیش
مو ود در سنّت ادبی و فرهنگی ملل شر روایت میکند؛ بهعبارتدیگر ،مولانا ایع روایهت مشههور را
ظرف مناسبی برای بیان نظریههای عارفان خود در در
در

نخست و بیان تجهارب شخدهی خهویش در

دوم مییابد .تعلّق و وابستگی روانی شاعر به اصل ما را ،به شهمس و پایهان کهار تراژیهک وی،

انتتادات و ملامتهایی که از طرف نزدیکان متو ّه وی بوده است ،همگی تمرکز و حبور مسلّط بعهد
هوشیار ذهع او را در متاطعی از نتل داستان برهم مهیزنهد و امکهان بهروز و عهرض انهدام محتویهات
«ضمیر ناخودآگاه» را بیش از سایر تمثیلات فراهم میسازد .با ایع حهال ،مسهأل اصهلی ایهع پهژوهش،
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بررسی انعکاس نهانی تجارب شخدی مولوی در داستان نیسهت ،بلکهه مهیخهواهیم قهرار گهرفتع در
موقعیّت مرزیِ بازرگان (شخدیّت اصلی داستان) و ورود به عالم کشف و شهود عرفهانی او را تحلیهل
کنیم .امّا چنانکه نشان خواهیم داد مولوی با بازرگان در خلال بخشهایی از داسهتان چنهان درههم مهی-
آمیزند که نمیتوان افتراقی بیع آنان قائل شد.
پیشینۀ پژوهش

حکایت طوطی و بازرگان ،یکی از داستانهای تمثیلهی اسهت کهه پژوهشهگران بهه آن تو ّهه فراوانهی
داشتهاند .ادوارد ژزوف اختداصا ایع داستان را در کتابی مسهتتل تحلیهل کهرده اسهت .علهاوه بهر ایهع
کتههاب ،عبدالحسههیع زرّیههعکههوب در «نردبههان شکسههته» ( )1911و بحههر در کههوزه ( )1911و تتههی
پورنامداریان در «در سای آفتاب» ( )1910از قدّه تحلیلههای عرفهانی بهه دسهت دادهانهد .حمیدرضها
توکّلی در کتاب «از اشارتهای دریا؛ بوطیتای روایت در مثنوی» ( )1913به نبهههای روایهی داسهتان
پرداخته است و قدرت الله طاهری در کتاب «روایهت سهرّ دلبهران» داسهتان را بهر مبنهای تجربههههای
شخدی و خدوصی مولانا قرائت کردهاند .در حوزۀ متالهنویسی نیز ،تعداد متالاتی که بها رویکردههای
مختلف آن را تحلیل کردهاند ،کم نیست .از مله زهره نجۀی ،رمزگهانههای متنهی داسهتان را بررسهی
کرده است (ر .ک .مجلّ فنون ادبی ،شمارۀ (5پیاپی  ،)12سال هشتم ،صهو  .)500-131محمّدحسهیع
خانمحمّدی و همکاران ،نبههای تمثیلی داسهتان را بررسهی و در خلهال بحهق ،نتهشههای نمهادیع
شخدیّتهای داستان را تحلیل کهردهانهد (ر .ک .فدهلنام تحتیتهات تعلیمهی و غنهایی ادب فارسهی،
شمارۀ پیاپی  ،51صو  .)10-59علی محمّدی و آرزو بهاروند در متالهای با عنوان «شهیوهههای پایهان-
بندی در داستانهای مثنوی» دربارۀ شیوۀ اختتام ایع قدّه نیز بحق کردهاند (ر .ک .مجلّه ادب فارسهی،
شمارۀ (پیاپی  ،5)15دورۀ  ،9صو  .)91-13چنانکه ملاحظه میشود شخدهیّت بازرگهان و بهه ویهژه
تجارب و احوالات عرفانی که در قدّه مورد تو ّه محتّتهان قهرار نگرفتهه اسهت .تجهارب عرفهانی در
شرایری به وقوع میپیوندد که در فلسۀ اگزیستانسیالیسم از آن به «موقعیّت مرزی» تعبیر میشود.
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ماهیّت موقعیّت مرزی ()Boundary Situation

موقعیّتهای مهرزی و اهمّیهت آنهها در سرنوشهت بشهر ،بهیش از ههر نحله فلسهۀی دیگهر ،در نهزد
اگزیستانسیالیستها مررح بوده است .اگزیستانسیالیسهم ،اگرچهه بههعنوان مکتها فلسهۀیِ رسهمی در
دوران متأخر اروپا شکل گرفته است و چهارچوبهها و مؤلّۀههههای اصهلی آن را در آثهار چههرهههای
شاخو؛ یعنی کییرکگور ،نی ه ،هوسرل و سارتر میتوان یافت ولهی ریشههههای آن در دغدغههههای
مشترک بشری نهۀته است و بروز آن را علاوه بر اسهرورههها ،در آرای فیلسهوفان کههع ماننهد سهتراط،
اگوستیع ،راوقیون ،کلبیمسلکان و نبشهای دینی متأخر مانند پروتسهتان و دیگهر مکاتها فکهری و
ادبی میتوان رهگیری کرد( .ر .ک .طلیعهبخش و نیکویی )11-12 :1931 ،ژان وال ،در کتهاب «اندیشه
هستی» پیش از آنکه اگزیستانسیالیسم را در اندیشههای کییر کگور و یاسپرس بررسی کند ،رگههههای
از ایع تۀکّر را در آثار شلین  ،کانت ،پاسکال و حتّی پهارهای گۀتارههای کتهاب متهدّس قابهل پیگیهری
میداند( .وال )11-10 :1952 ،در ایع مکتا ،فردیّت آدمی بیش از هم مکاتا مورد تأکید قهرار مهی-
گیرد .انسانِ تۀرّدیافته که خود تدمیممیگیهرد و زنهدگی خهود (زنهدگی اصهیل) را بهر اسهاس اراده و
گزینشهایش میسازد .هایدگر ،برای تبییع انسان به مثابه مو ودِ آگهاه و گزینشهگر و سهازندۀ زنهدگی
خود ،اصرلاح «دازایع» ( )Daseinرا برمیسازد .ایع کلمه از دو زء  Daبه معنای آنجها و  Sienبهه
معنای هستع ساخته شده است و اگر بخواهیم برابرنهاد نسبتا دقیتهی بهرای آن در زبهان فارسهی وضهع
کنیم ،میتواند «آنجا -هستنده» یا «آنجا -باشنده» باشد .به نظر هایدگر ،تنها انسهان اسهت کهه مهیتوانهد
مدداقی برای دازایع باشد؛ زیرا انسان تنهها مو هودی اسهت کهه بهه ههان «افکنهده شهده» و از ایهع
افکندگی ( )Thrownnessخود آگاه اسهت .لهذا دازایهع ،همهواره خهود را در موقعیّهت و دادهههای
مشخّو ا تماعی ،تاریخی و فیزیکی مییابد و در موا هه با دیگر عناصر هستی و امکانههایی کهه در
اختیار دارد ،ماهیّت و سرنوشت خود را میسازد .دازایع (انسان) پرتاپ شده یا وانهاده شده بهه هسهتی
است که باید بشخده خود و هانش را بشناسد ،تدمیم بگیرد و مسهؤولیّت فهردی خهود را در قبهال
تدمیماتش بپذیرد( .ر .ک .مککواری 25 :1931 ،و نیز ر .ک .باربور )151 :1975 ،ایۀای نتهش فعّالانه
دازایع در هستی ،اصرلاح کلیدی دیگری را در فلسۀ اگزیستانسیالیستها به و ود میآورد؛ اسهتعلا یها
تعالی ویی ( )Transcendenceبر هسهتی دازایهع بازبسهته اسهت؛ بهدیع معنها کهه «ایهع هسهتنده
[دازایع/انسان] بر خلاف سن

و چوب و اسا فروبسته در موقعیّت خود نیسهت ،بلکهه از آن [حالهت
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و ودی خویش] استعلا می وید و خود را به فراسوی خود میافکند ،دازایع یعنی هستی برونسهویی
محض ( ».مادی )955 :1935 ،بنهابرایع ،انسهان همهواره در مهوقعیّتی کهه قهرار دارد ،بها آزادی ،اراده،
انتخاب و پایبندی مسؤولانه به نتایجی که گزینشهایش به و ود مهیآورد ،در صهیروریّتی فرارونهده و
مداوم به هستیا

شکل میدهد .چنانکه سارتر ،یکی دیگر از صاحبنظران ایع فلسۀه میگویهد« :بشهر

مو ودی [است] که به سوی آینده هش میکند و مو ودی اسهت کهه بهه ههش بهه سهوی آینهده
وقوف دارد و پیوسته میخواهد از خویش پیشتر باشد .بشهر بهیش از ههر چیهز طرحهی اسهت کهه در
درونگرایی خود میزید و بدیعگونه و ود او از خزه و تۀاله و کلم متمایز مهیشهود» (سهارتر:1915 ،
 .)90-53استعلاگرایی در نزد فیلسوفان اگزیستانسیالیست ،از مله بنیهانگهزار آن سهورن کهییرکگهور
معنای دیگری نیزد دارد؛ بدیعمعنا که و ود فرارونده از خویشتع ،به سوی خداوند (امر متعهال) سهو
پیدا میکند (ر .ک .ندهری .)505 :1919 ،ایهع سهخع کهییرکگهور بهه صهریحتهریع شهکل ممکهع،
هستندگیِ واقعی انسان را به شرط گشودگیِ او به سمت و ود خداوند نشان میدهد« :مع بهه راسهتی
مع نیستم مگر آنکه رو به روی خدا باشم ،هرچه بیشتر خود را رو به روی خدا حس کنم ،بیشهتر مهع
خواهم بود و هرچه بیشتر مع شوم ،بیشتر خود را رو به روی خدا حس خواهم کرد» (بهه نتهل از وال،
 .)15 :1952لذا در ایع معنا هست که ،انسانِ تعالی وینده و استعلاگر ،انسانی خداگونهه مهیشهود« .بهر
خلاف سارتر و نی ه ،به نظر یاسپرس ،آزادی و عظمت انسان در رابر او با خهدا ممکهع اسهت؛ زیهرا
ایع رابره او را از ستوط در بیتۀاوتی و پوچی میرهاند...آگاهی ،آزادی و امکان بها اسهتمداد از تعهالی
ممکع است .خودِ اصلی انسان با خدا در رابره است .ایمان ،ایع ارتباط با خود و خهدا را ممکهع مهی-
سازد (طلیعهبخش و نیکویی .)35-39 :1931 ،یاسهپرس در کتهاب «عهالم در آیینه تۀکّهر هسهتی» بهه
فراروندگی انسان از خویشتع اشاره کرده و میگوید« :آدم خاکی به فراسهوی خهود مهیرود تها بهه آن
تعالی برسد .او دیگر در هان پیش نمیرود بلکه به سوی تعالی میرود که بر دانش ما پوشیده بهوده و
به دشواری نام بردارنده است» (یاسهپرس )11 :1977 ،و از اینجاسهت کهه فلسهۀ اگزیستانسهیال (البتّهه
شاخ موحّدانها ) با عرفان اسلامی؛ از مله آراء مولانا مشابهتهایی پیدا میکند .امّا آیها ههر انسهانی،
مسیر استعلاگرایی در مۀهوم نخستش (انسانبودهگیِ برتر) و در مۀهوم دوّمهش (خداگونههشهوندگی) را
طی میکند؟ پاسخ اگزیستانسیالیستها ایع است که همگان چنیع مسهیری را سهپری نمهیکننهد .تنهها
کسهانی مهیتواننهد بهه اسهتعلا در ههر دو معنهایش برسهند کهه موقعیّهتههای مهرزی ( Boundary
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 )Situationرا دریابند .موقعیّتهای مرزی واقعیّت و ودی و ظرفیّتهای نهۀت آدمی را نمایان مهی-
سازند؛ بدیع معنا که در ایع موقعیّتها ،چارچوبهای کلّی ،کلیشهای و عرفیشده در هم مهیشهکند و
تواناییها و ناتوانیهای آدمی نمایان میشود« .بسیاری از شناختهای کلّی ،در محک تجرب موقعیّهت-
های گوناگون به خدوع موقعیّتهای مرزی فرومیریزند .مرگ ،گناه ،رنه کشهیدن ،تهرسآگهاهی،
کشمکش ،شکست ،یأس و تردید ،حالات و ودی و رخدادهایی هستند که مو ها در ههم شکسهتع
زندگی روزمرّه ،یکنواخت و عادتوار میشوند و شناخت فهرد را شهکل مهیدهنهد» (طلیعههبخهش و
نیکویی )11 :1931 ،موقعیّتهای مرزی ،هنگامی برای آدمهی بهه و هود مهیآیهد کهه آدمهی در مسهیر
زندگی به اشباعشدگی میرسد و خود را درون یک موقعیّت مهیپراکنهد .دیگهر چیهزی او را خرسهند
نمیکند و احساس انسانِ راستیع بودن را از دست میدهد (ر .ک .یاسهپرس )27 :1977 ،تها اینکهه بهر
اثر یک حادثه ،موا هه با امری یا حالتی شگۀت ،مانعی سخت و دشوار که هویّهت و ماهیّهت و هودی
فرد را به چالش میکشند و آدمی احساس عجر مرلق میکند .به همیع دلیل ،یاسهپرس موقعیّهتههای
مرزی را «حدّ نهایی طاقت بشری» میداند و میگوید« :آدمی تنها در اوضاع واقع در حدّ نههایی طاقهت
بشری از ماهیّت خویش آگاه میشود» یاسپرس .)505 :1919 ،قهرار گهرفتع در یهک موقعیّهت مهرزی
مانند نشستع در کشتی است که هر آن ممکع است اسیر تندبادهای سهمناک گهردد ،در حهالی کهه بهه
نظر میرسد کاری از آدمی برنمیآید ،به صورت قهری او را متو ّه خود -عجز و نهاتوانی – و نیهروی
قهّاری که دارای قدرت مرلق است ،میکند« .در اوضاع و احوال مرزی ،انسان میفهمد و مهییابهد کهه
مجموع تواناییها ،استعدادها و پتانسیلهای درونیا

برای رسیدن به متدود کافی نیسهت» (ملکیهان،

 .)55 :1917با و ود ایع ،در چنیع موقعیّتهایی انسان بایهد تدهمیم بگیهرد کهه خهود را از آن ورطه
هولناک برهاند یا به وضعیّت و شرایری که در آن گرفتار آمده ،قانع و تسهلیم سهازد؛ بنهابرایع ،همگهان
در زندگی خود خواه نا خواه در موقعیّتهای مرزی قرار میگیرند .اضررابهای بنیهادی ،دلشهورههها،
احساس ملال و دلزدگیِ حاصل از روزمرّگی چیزی است که هر انسانی آنها را تجربه میکند .امّها اینکهه
ایع حالات را دریابیم یا بیتو ّه از آنها بگذریم ،استعداد تعالی ویی یها رضهایت بهه رکهود را در نهزد
تکتک ما برملا میسازد (ر .ک .مککواری .)112 :1977 ،اگزیستانسیالیستها مهیگوینهد در صهورت
و ود اراده ،انتخاب و پذیر

نتای عمل انتخابگرانه ،فرد به ساحتی فراتهر از خهودِ فعلهیا

میشود و تحوّل اساسی در زندگی او رخ میدهد چنانکهه آینهدۀ او شهباهتی بهه گذشهتها

مبهدّل
نخواههد
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را بهازمییابهد .از نظهر ایهع فلاسهۀه،

وضعیّتهای مرزی /حدّی بر خلاف موقعیّتهای زندگی روزمرّه ،میتواند هوهرۀ و هودی آدمهی را
تغییر دهد .شاهد مثال موقعیّتهای مرزی در زندگی شخدیّتهای قرآنی ،ابهراهیم (ع) (دیهدن رییها و
فرمان یافتع برای قتل فرزند) ،اصحاب الرّس ،اصهحاب کههف ،حبهرت یوسهف (ع) در خلهوت بها
زلیخا است.
بارزگان در موقعیّت مرزی

تجرب عرفانی ،ورود شخو به از سرگذراندن عوالمی فراتر از تجربههای معهود و عادی اسهت؛ بهدیع
معنا که زمان ،مکان ،منرق روابط علّی و معلولی وقوع رخدادها متۀاوتتر از هانی اسهت کهه مها ههر
روزه آنها را تجربه میکنیم .گویی برای عارفی که وارد تجرب عرفانی شده است ،زمان کش مهیآیهد یها
زمان به ای حرکت در محور افتی در عمق (محور عمودی) ریان مییابهد .مکهان بهه امهری اثیهری
تبدیل میشود و حواد بیهیچ منرق آشنایی به وقوع میپیوندند .تجربه عرفهانی ،صهاحا آن را بهه
چیزی (امر معنوی) وصل میکند و به او معرفت میبخشد ،یعنی چیزی را دریافت میکنهد کهه پیشهتر
از آن آگاهی نداشت .تجربه ،احساسات و عواطف ویژهای را در صهاحا آن بهه و هود مهیآورد و در
نهایت ارادۀ صاحا آن را برای عملی ویهژه برمهیانگیهزد؛ بههعبارتدیگر ،خدهلت ههتبخشهی و
هدایتگری دارد .هم نیع تجربهگر (عارف) میخواهد از عوالمی که از سهر گذرانهده بهه دیگهران خبهر
دهد ،احساس فربهشدگی دارد و تا ایع بار را در قالا زبان به زمیع ننهاده ،احساس آسودگی نمیکنهد.
ولی به زودی درمییابد «زبان مألوف» قدرت بیان و انتتال تجارب معنوی را ندارد .چنانکه به ایهع مههم
ویلیام یمز اشاره کرده است .او برای تجرب عرفانی چهار مشخّد داستانناپهذیری (همهان توصهیف-
ناپذیری) ،و دانی بودن ،زودگذری و ماندگاری آثار تجربه در فرد صاحاتجربه را ذکهر کهرده اسهت
(ر.ک .یمز 15-15 :1959 ،و نیز همو .)552-555 :1939
بازرگان در تمثیل مولانا از لحظهای که میپذیرد پیغام غیرمتعارفِ طوطیِ در بندِ خود را به طوطیهان
هندوستان برساند ،شرایط و متدّمات ورود به موقعیّت مهرزی را بهرای خهویش آمهاده مهیکنهد؛ زیهرا
طوطی او ،بر خلاف هم خدم و حشم و اهل خانواده ،از صاحبش میخواههد مها رای «اسهارت» او و
«رن و محنتی» که در دایی از یاران میکشهد ،بهه گهو

طوطیهان آزاد هندوسهتان برسهاند و شهیوۀ
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رهایی خویش را از آنان بپرسد( 1مثنوی .)1227-1225/1 ،بالرّبع ،بازرگانی که به آواز طوطی محبهوب
خود خویگر شده ،نباید به اطّلاعرسانی از حال طوطی خود به دیگر طوطیهان آزاد از قۀهس و مهمتهر از
آن به ویا شدن راه رهایی وی از آنها راغا باشد .راوی نشانهای از ایع عدم تمایهل در داسهتان بهروز
نداده است .با و ود ایع ،بازرگان سادهدلانه وقتی به هندوستان میرسد و مهعِ طوطیهان آزاد را مهی-
بیند ،تمام و کمال پیغامِ طوطیِ زندانیِ خود را به آنان ابلهاغ مهیکنهد (مثنهوی .)1217-1211/1 ،افتهادن
یکی از طوطیان و مردن او ،سرآغاز ورود بازرگان به موقعیّت مرزی اسهت کهه بعهدها شخدهیّت او را
متحوّل خواهد کرد .در اینجا ،بازرگان از ابلاغ پیغام طوطی خود« ،اظههار پشهیمانی» مهیکنهد و متو ّهه
«زبان» و «آفات» آن میشود .زبان ،موقعیّتهایی – خوب یا بد – برای آدمی به و ود میآورد و نتهای
گوار و ناگواری به بار میآورد .ایع نتای  ،متدمّهای برای ادبار یا نیکبختهی آدمهی اسهت .شهرطِ اینکهه
زبان ،شررزا و زیانبار نباشد ،برخاستع «حجابها از ان» آدمیان است .مولانا موقعیّهتسهازی زبهان را
تشریح کرده است .تعبیر از زبان به «سن

و آهع» و مجاورت «آتش و پنبه» و اینکهه سهخنی «روبههان

مرده را شیران» میکند ،همگی دلالت بر نتش زبان در موقعیّتسهازی دارنهد (ر .ک .مثنهوی-1239/1 ،
.)1233
بازرگان ،بعد از مرا عت از هندوستان ،دوبارۀ پشیمانیِ پیشیع را هنگامی که طهوطیِ وی ارمغهانی-
ا

را مرالبه میکند ،به یاد میآورد (مثنوی .)1129-1125/1 ،مولانا در اینجا هم به آفهات زبهان اشهارۀ

کوتاهی میکند مبنی بر اینکه نکت

سته از زبان ،هم ون تیری است کهه از کمهان رهها شهده اسهت و

دیگر بازنمیگردد یا هم ون سیلی است که ناگاه سرایز میشود و هانی را ویران مهیسهازد (مثنهوی،
 .)1110 -1121/1امّا ،واکنش طوطیِ زندانیِ بازرگان به محض شنیدن خبر افتادن از شاخسهار و مهردن
یکی از طوطیان هند؛ یعنی «مرده ساختع» خود ،عملا بازرگان را وارد مرحل تهازهای از حیهات معنهوی
میکند .تظاهر به مرگِ طوطی را عموما شارحان و مثنویپژوهان به شیوۀ رهایی روح گرفتهار آدمهی در
زندان تع و هان مادّه تعبیر کردهاند .از میان هم شارحان و پژوهشگران ،زرّیعکهوب ضهمع پایبنهدی
به همیع سنّت تۀسیری در آغاز و انجام گۀتار  ،مرگ طوطی را به مردن از «اشتهار» نیهز تعبیهر کهرده
است« .چیزی که موت ارادی را وسیلهای برای رهایی روح نشان میدهد ،قدّ یک هم هو طهوطی در
قۀس ماندهای است که تا وقتی به ایع موت ارادی که قرهع علاقهه از تحسهیع و اعجهاب خلهق اسهت
تسلیم نمیشود ،به آزادی نمیرسد و فتط وقتی ایع علاقه به اشتهار ویی را کهه سهخع گۀهتع او ههم
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ناشی از آن به نظر میرسد در خود میمیراند ،میتواند به رهایی از قۀس توفیق بیابهد .ایهع نکتهه نشهان
میدهد که روح هم برای آنکه از سختیها و غربتهای حس برههد بایهد خاموشهی گزینهد؛ چهرا کهه
همیع سخنگویی اوست که او را با تعلّتات عالم حس و آن ه حبس و قۀس ،رمزی از آن است ،پیونهد
میدهد( ».زرّیعکوب1911 ،ب.)112-115 :
امّا بازرگان باید «رن ِ برآمده از دلکندن از محبوب» خویش را تاب بیاورد .طهوطی بهرای بازرگهان،
همهچیز است .همدم و همراز لوت و خلوت اوست؛ بیاو گویی بازرگهان و هود (هویّهت) نهدارد.
بازرگان با و ود طوطی به «و ودی نااصیل» تبدیل شده است .گویی خود را در و ود طهوطی باختهه
بود .او باید از طریق «ترکِ امر متناهی»؛ یعنی طوطی ،امر نامتناهی (خهدا) را بازیابهد (ر .ک .کیرکگهور،
 .)17 :1912مردنِ ظاهری طوطی ،در بازرگان «اضررابی» به و ود میآورد که ثمرۀ تحمّهل و غلبهه بهر
آن ،بازیافتع هویّت اصلی؛ یا و هود حتیتهی (دازایهع) خهویش اسهت .اضهرراب و دلشهوره در نهزد
اگزیستانسیالیستها با «ترس» فر دارد؛ اضهرراب ،محدهول آگهاهی اگزیسهتانس از آزادی خهویش،
انتخاب و گزینش امکانی از امکانهای متعدّد و به طور خلاصهه در موقعیّهت بهودن خهویش اسهت (ر.
ک .مککواری .)155 :1931 ،مرگ طوطی ،و دان درونی او را بیدار میکنهد؛ بههعبارتدیگر نهدایی از
درون دازایع برمی وشد تا او را از روابط هر روزها

با دیگران بیرون کشد و بهه سهوی امکهانههای

اصیلش رهنمون سازد« .و ود اصیل تنها زمانی آغاز میشود که کاملا بۀهمهیم چهه هسهتیم .همهیع کهه
بۀهمیم واقعیّت انسانی با ایع مسائل مشخّو میشود که هر انسان ،به نحوی منحدر به فهرد ،خهود
است و نه چیزی دیگر و اینکه هرکدام از ما امکاناتی برای برآورده کردن داریم ،نگرانهی مها نسهبت بهه
هان ،به ای اینکه نگرانی نسبت به عمل کردن شبیه به بتیّ مردم باشهد -یعنهی انجهام کارههایی کهه
برای زندگی کردن شبیه به اعبای دیگر امعه ،ضهروری اسهت -تبهدیل بهه نگرانهیِ بهرآورده کهردن
امکانات واقعیمان در هان میشود» (وارنوک .)17 :1931 ،امّا واکنش اضررابآمیز بهه مهرگ طهوطی
و بیان دردها و حسرتها ،خود نمودی از «هوشیاری» اوست .چنانکه در داستان پیر چنگهی ،بهه تعبیهر
عمر گریه و زاری کردن و از «ماضی و مستتبل» یاد نمودن ،نشانی از هوشیاری و دوربودگی (در پهرده
بودن) پیرچنگی از محبوب ازلی بود (ر .ک .مثنوی .)5505-5133/1 ،اضهرراب و هودی بازرگهان در
ابیات زیر به نمایش درآمده است .در خلال همیع ابیات باز هم «زبان» و «موقعیّتسهازی» آن – خهوب
یا بد -مورد تأکید مولانا قرار گرفته است:
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گۀههت ای طههوطیِّ خههوب خههو حنههیع

ایههع چههه بههودت ایههع چههرا گشههتی چنههیع

ای دریغهههها مههههرغ خههههو آواز مههههع

ای دریغهههها همههههدم و همههههراز مهههههع

ای دریغههها مهههرغ خهههو الحهههان مهههع

راح روح و روضهههههه و ریحهههههان مهههههع

گهههر سهههلیمان را چنهههیع مرغهههی بهههدی

کههی خههود او مشههغول آن مرغههان شههدی

ای دریغههههها مهههههرغ کهههههارزان یهههههافتم

زود روی از روی او برتهههههههههههههههههافتم

ای زبهههان تهههو بهههس زیهههانی مهههر مهههرا

چههون تههویی گویهها چههه گههویم مههع تههو را

ای زبهههان ههههم آتهههش و ههههم خرمنهههی

چنههد ایههع آتههش در ایههع خههرمع زنههی

در نهههان ههان از تههو افغههان مههیکنههد

گرچهههه هرچهههه گهههوییش آن مهههیکنهههد

ای زبهههان ههههم گهههن بهههیپایهههان تهههویی

ای زبهههان ههههم رنههه بهههیردمهههان تهههویی

ههههم صهههۀیر و خدعههه مرغهههان تهههویی

ههههم انهههیسِ وحشهههت هجهههران تهههویی

چنهههد امهههانم مهههیدههههی ای بهههیامهههان

ای تهههو زه کهههرده بهههه کهههیع مهههع کمهههان

نهههههک بپرّانیهههههدهای مهههههرغ مهههههرا

در چراگههههاه سههههتم کههههم کههههع چههههرا

یههها هههواب مهههع بگهههو یههها یهههاد ده

یهههها مههههرا ز اسههههباب شههههادی یههههاد ده

ای دریغههها صهههبح ظلمهههتسهههوز مهههع

ای دریغههههها نهههههور روزافهههههزون مهههههع

ای دریغههها مهههرغ خهههو پهههرواز مهههع

ز انتهههههها پرّیهههههده تههههها آغهههههاز مهههههع
(مثنوی)1701 -1135/1 ،

بازرگان در خلال بیان همیع سخنان اضررابآمیهز ،سهرانجام آن «مهعِ حتیتهی» یها دازایهعِ آگهاه از
هستندۀ خویش را باز مییابد .اضرراب و بازیابیِ خودِ اصیل توأمان به سراغ دازایهع مهیرونهد .بهدون
اضههرراب ،خههود اصههیل دسههتیههافتنی نیسههت (ر .ک .وارنههوک .)100 :1931 ،چنانکههه متۀکّههران
اگزیستانسیالیست تدریح کردهاند ،اضرراب با «ترس» یکی نیست .ترس متعلّق شهناختهشهده و معیّنهی
دارد ولههی اضههرراب دلشههورهای اسههت کههه متعلّههق آن نههامعلوم اسههت .هم نههیع ،متعلّههق تههرس امههر
احترازکردنی است و فرد تلا

میکند خهود را از تیهررس آن برهانهد ،حهال آنکهه اضهرراب مهاهیّتی

متناقضنمایانه دارد .گاهی غریا و بیگانه مینماید و هراسناک و گاهی آشنا و خواسهتنی (ر .ک .رینهه،
 51 :1912و 59و نیز ر .ک .سارتر ،بیتا 53-51 :و  .)10بازیابی معِ حتیتی به نهوعی «بازتولّهد»؛ یعنهی
مردن از دوران وابستگی به طوطی بیرون (همان و ود نااصیل در تعبیر اگزیستانسیالیسهتهها) و زنهده
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شدن به دوران دید است .با ایع بازتولّد ،چشم بازرگهان بهه خهود و ههان بهاز مهیشهود و کشهف
«طوطیِ درون» خویشتع که آواز

از وحی برمیخیزد و و ود

پیش از آغاز «و هود» اسهت ،آغهاز

تبدّل شخدیّت بازرگان است .نااصیلبودگیِ بازرگان مو ا شهده بهود ایهع طهوطی درون را نبینهد و
عکس آن را در طوطیهای بیرون ستجو کند.
طهههههوطیی کآیهههههد ز وحهههههی آواز او

پهههههیش از آغهههههاز و هههههود آغهههههاز او

انهههدرون توسهههت آن طهههوطی نههههان

عکهههس او را دیهههده تهههو بهههر ایهههع و آن
(مثنوی)1711-1717/1 ،

تجربۀ عرفانی و استعلای شخصیّتی بازرگان

برخلاف گۀت یکی از نویسندگان متالات که ادّعا کردهاست بازرگان غر در دنیهای مهادّی اسهت و
قادر به دریافت اشهارات غیبهی نیسهت (ر .ک .نجۀهی )131 :1932 ،بازرگهان بعهد از قهرار گهرفتع در
موقعیّت مرزی مانند پیرچنگی و چوپانِ داستان موسی و شبان ،وارد تجرب عرفانی مهیشهود و یکهی از
عمیقتریع و پی یدهتریع تجربههای عرفانی را که در مثنوی بازتاب داشته است ،به نمایش مهیگهذارد.
حالات روحی بازرگان ،چنان با حالات روحی و روانیِ خودِ راوی (مولانا) در هم مهیپی هد کهه حتّهی
در بخشهایی از داستان تشخیو گویندۀ کلام اینکه بازرگان است یها راوی دشهوار مهیشهود« .نالهه و
زاری مرد بازرگان برای طوطی خود به نحوی سخت مؤثّر بیان میگردد و با پسزمینه ذهنهی داسهتان
که گرفتاری و غربت روح در ایع هان است و اشتیا او به بازگشهت بهه اصهل ،ههمنهوا مهیگهردد.
سخنان تأثّرآور بازرگان با طوطی مرده ،با سخنان مولوی در خراب با انسان کهه طهوطی روح در درون
او پنهانست و با خود

روح دا ماندۀ خود از معشو  ،چنان درهم میآمیزد کهه شهارحان مثنهوی را

در تشخیو گوینده و مخاطا و شرح و توضیح ابیات دچهار حیهرت و تشهتّت نظهر سهاخته اسهت»
(پورنامداریان.)579 :1910 ،
اگر بیت  1751را که پس از چهار بیت مجدّدا به صهورت مهتکلّم وحهده بیهان شهده اسهت ،ادامهه
واگویههای شخدی بازرگان بدانیم ،از همیع ا او به عالمِ تجرب عرفانی وارد مهیشهود .در ایهع بیهت
گوینده (بازرگان) از خود بهعنوان «سوخته» ای تعبیر میکند که میتواند در هر خسی آتش افکنهد .ایهع
7
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هیچ استبعادی ندارد که مولانا خود را با بازرگان قدّه منربق سازد و اگهر بازرگهان در موقعیّهت تجربه
عرفانی قرار گرفته ،او نیز با فوران محتویّات ضمیر ناخودآگاهش؛ یعنی تجارب سرکوبشدهای کهه بها
شمس تبریزی داشته ،همیع عوالم را در ایع متهام از سهر بگذرانهد .در داسهتان طهوطی و بازرگهان بهر
خلاف هم داستانهای مثنوی ،خودِ مولانا عنان اختیار از کف مهینههد و آنچنهان بهه عهوالم ذهنهی و
حالات روانی و روحی شخدیّتهای قدّها

نزدیک میشود که دوگانگی و فاصل او بها شخدهیّت-

های داستان کاملا از بیع میرود .اتّۀاقی که در هیچیهک از داسهتانهها رخ نمهیدههد .ورود بهه تجربه
عرفانی و از سر گذراندن عوالمی مافو عوالم مادّی و تجربههای ایع هانی ،بهرای بازرگهان یها خهود
مولانا احوالاتی پیش میآورد که مانند هم تجارب عرفانی ،زبان از بیانش الکع میشهود و تنهها حهالتی
که حالات عارف را به صورت گن

و نارسا بهرای دیگهران تبیهیع کنهد« ،مسهتیِ» حاصهل از نوشهیدن

شراب است .در ایع حالت ،عارف «حسّ عظیمی از اقتهدار و اشهرا درونهی» ( یمهز )99 :1939 ،در
خود احساس میکند .در ابیات زیر ،استعارۀ «شیرِ مست» که در هوشیاری تند و توسهع اسهت و چهون
مست میشود« ،از صۀت بیرون» میرود ،متبلورکنندۀ بازرگهان در هنگهام کسها تجربه عرفهانی و در
یک سرح درونیتر خودِ مولاناست که تحت تأثیر حالات بازرگان خود را در موقعیّتی همانند موقعیّهت
وی احساس میکند.
چههون زنههم دم کههآتش دل تیههز شههد

شههههیر هجههههر اشههههۀته و خههههونریز شههههد

آنکههه او هشههیار خههود تندسههت و مسههت

چههون بههود چههون او قههدح گیههرد بههه دسههت

شههیر مسههتی کههز صههۀت بیههرون بههود

از بسهههههیط مرغهههههزار افهههههزون بهههههود
(مثنوی)1751-1755 /1 ،

پیش از ایع به سخع ویلیام میز در باب ماهیّت تجارب عرفهانی اشهاره کهردیم و گۀتهیم کهه وی
«توصیفناپذیری» را یکی از ویژگیهای اصلی تجارب عرفهانی مهیدانهد (ر.ک .یمهز-555 :1939 ،
 .)552هم نیع مولانا در ابیات  1721تا  1715که در پایان همیع قسمت آمده ،بهه مجمهلگهویی ،بیهان
استعاری و دلیل پوشیدهگویی خود اشاره کرده است .بلافاصله بعد از ایهع ابیهات ،راوی روی سهخع را
برمیگرداند و به صورت اوّل شخو و سپس گۀتههای معشو را بیان میکند .چنانکه گۀته شهد ایهع
تکگویی و گۀتگوی دو طرفه که چند بار بدون هیچ قرینهای ا به ا مهیشهود ،یکهی از مهبهمتهریع
قسمتهای مثنوی را به و ود آورده و بالاتّۀا هم شارحان و پژوهشهگران مثنهوی را دچهار شهگۀتی
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کرده است (برای نمونهه ر .ک .پورنامهداریان .)901 -902 :1911 ،در ههر صهورت یکهی از فرضهیّات
ممکع ایع است که براساس توالی منرتی بیان در محور عمودی ،گویندۀ ابیهات شهماره 1799 - 1757
را که از «قافیهاندیشی» گوینده و ضرورت بیتو ّهی به «حرف و صوت» سهخع بهه میهان آمهده ،بایهد
بازرگان بدانیم .اگر فرض اخیر معتبر باشد ،آنگاه در اثنای ایع گۀتههای رازآمیز میتوان یکهی از نمونهه-
های عالی تجرب عرفانی را مشاهده کرد.
با ایع حال ،تعبیر «قافیهاندیشی» احتمال اینکه گویندۀ ایع سخنان را خود مولانها بهدانیم ،بهه شهدّت
افزایش میدهد .در ایع صورت ،مولانا با همذاتپنداری با احوال شگۀت بازرگان وارد تجربه عرفهانی
شده و با دلدار خود؛ یعنی شمس تبریزی یا حق که در واقهع ههر دو یهک واقعیّتهی بهیش نیسهتند ،بهه
گۀتگو پرداخته است .امّا استبعادی ندارد گویندۀ سخنان را بازرگان هم بدانیم؛ زیرا او نیهز در تجربههای
عرفانی از طریق ترک امر متناهی (طوطی) اکنون امر نامتناهی؛ یعنی «فهرامع»( 1یها همهان طهوطیِ درونِ
مذکور در بیت « ،)1711حق یا معشو ازلی» را بازیافته است .یک نشهان درونمتنهی در ادامهه داسهتان
و ود دارد که ما را مجاز میکند گویندۀ ایع ابیات را بازرگان بهدانیم؛ آنجها کهه مولانها بههعنوان شهاعر
(راوی) از بیان تجارب عرفانی و سخنان غیرمعهود خلاع مهیشهود و دربهارۀ شهیوۀ سهخعگهویی و
حالات بازرگان اظهارنظر میکند .در توصیۀاتی که مولانا از احوال و شیوۀ سهخع گۀهتع بازرگهان ارائهه
میکند ،دقیتا تجرب عرفانی و آنات و احوالات عارف در آن متام تعریهف شهده اسهت .پراکنهدهگهویی؛
یعنی عدم و ود انسجام در زبان عارف هنگام از سهرگذراندن تجربهه و شکسهته شهدن قواعهد مسهلّم
زبان ،تناقضگویی؛ یعنی تعریلی هنجارهای عتلی و استدلالی که در اثر فتدان هوشیاری به فهرد دسهت
میدهد ،خودنمایی و اظهار فروتنیِ همزمان که نشانی از بیخودبودگی است ،و در نهایت تلها

بهرای

فائق آمدن بر آشۀتگی ،همگی دلالت بر تجرب عرفانی دارند.
خوا هههه انهههدر آتهههش و درد و حنهههیع

صهههد پراکنهههده همهههیگۀهههت ایهههعچنهههیع

گهههه تنهههاقض گهههاه نهههاز و گهههه نیهههاز

گههههاه سههههودای حتیتههههت گههههه مجههههاز

مهههرد غرقهههه گشهههته هههانی مهههیکنهههد

دسههههت را در هههههر گیههههاهی مههههیزنههههد

تههها کهههدامش دسهههت گیهههرد در خرهههر

دسهههت و پهههایی مهههیزنهههد از بهههیم سهههر
(مثنوی)1111-1112/1 ،
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با و ود ایع ،بهتر است بازرگان و مولانا را در متهام گوینهده یها شهنونده از یکهدیگر هدا نکنهیم.
قافیهاندیشی در متام تجرب بیواسره با معشو از سوی مولانا/بازرگان امر پسندیدهای نیسهت و نشهانی
از «باخود بودن» است .به ایع دلیل ،معشو گوینده را توبیخ میکند تا از خویشتعبینی درآمهده و تمهام
و کمال به معشو بپردازد؛ بنابرایع ،ابیات شهمارۀ  1751 ،1757و  1753را مهیتهوان سهخع معشهو
(حق) در خراب با مولوی/بازرگان دانست .بیت  1790گۀت مولوی/بازرگان است در هواب خواسهت
حق و مابتی ابیات دوباره گۀت حق است خراب به مولوی/بازرگان که با یک شرط بیهان ناشهده ایهراد
شده است؛ بدیع معنا که حق میگوید اگر تو حرف و گۀت و صوت را کنار گذاشهتی و وارد ارتبهاطی
بیزبان با مع شدی ،آنگاه اسراری را که به انبیای الهی نگۀته بودم و به همیع دلیل برئیهل نیهز از آنهها
خبر نداشت ،با تو در میان خواهم گذاشت .مولانا در «فیه ما فیه» دیدگاه خود را درباب «ارتباطِ بیکلهام
با خداوند» به صراحت بیان کرده است« .در آن عالم [عالم عدم یا ماورای مادّه] گۀت است ،بهیحهرف
و صوت که و کلّم الله موسی تکلیما (نساء )115/حقّ – تعالی – با موسی سخع گۀت ،آخر بها حهرف
و صوت نگۀت ،با کام و زبان نگۀت زیرا حرف را کام لا میباید تا حرف ظاهر شهود .حهقّ – تعهالی
و تتدّس -او منزّه است از لا و دهان .پس انبیا را در عالم بیحرف و صوت ،گۀت و شهنود اسهت بها
حقّ که اوهام ایع عتول زوی به آن نرسد و نتواند پی بردن .امّها انبیها از عهالم بهیحهرف و در عهالم
حرف درمیآیند و طۀل میشوند برای ایع طۀلهان کهه بعِثهت معلِّمها» (مولهوی .)151 :1939 ،در بهاب
محتوای ایع اسرار که در بیان مولانا در متام شاعرِ ایع ابیات ناگۀته مانده است ،میتهوان گۀهت اسهراری
که حق میخواهد به مولوی/بازرگان بگوید و آنها را به پیامبرانی مانند آدم (ع) ،ابراهیم (ع) و حبهرت
عیسی (ع) نگۀته است ،باید اسراری متۀاوت از آن ه به ایع افراد برگزیده بیهان شهده اسهت ،باشهد .بها
تو ه به دیدگاه مولانا در «فیه ما فیه» میتوان گۀت انبیاء الههی دو نهوع اسهرار در ارتبهاط بهیحهرف و
صوت که با خداوند داشتهاند ،دریافت میکردهانهد؛ اسهراری کهه صهرفا بهیع خداونهد و نبهی در میهان
گذاشته میشد و امکان بیان آن به غیر (بشر) نبود و اسراری که نبی از خداونهد مهیگرفهت و در متهام
«معلّمیِ بشر» باید به دیگران ابلاغ میگردید .اسرار اخیر هر اندازه هم رازآمیز باشد ،از سنخ امهور بیهان-
پذیر بوده است ،در حالی که اسرار دست نخست از نوع و سنخ امور بیانپهذیر نیسهت .حهال مهیتهوان
گۀت عارف در متام تجرب عرفانی مانند انبیای الهی که وارد ارتباط بیحرف و صوت با خداونهد مهی-
شود ،اسرار دست نخست؛ یعنی اسرار بیانناپذیر را دریافت مهیکنهد .هم نانکهه اسهرار دریافهت شهدۀ
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حبرت ختمی مرتبت ،محمّد (ع) در شا معراج نیز از نوع اسرار بیانناپذیر بوده و در سهورۀ نجهم
ضمع بیان شدّت قرب پیامبر اکرم (ع) به خداوند ،از محتهوای آن هه بهیع او و خهدا گذشهته اسهت،
چیزی بیان نشده است 3.لذا میتوان گۀت ایع ابیات را نباید به برتری متام عارف بهر نبهی تعبیهر کهرد؛
بلکه ماهیّت ارتباط نبی با خدا از طریق وحی به ویژه زمانی کهه بایهد نبهی محتهوای پیهام الههی را کهه
دریافت میکند ،به بشر الاغ نماید ،با ارتباط بیواسر عارف با حق در حهیع تجربه شههودیِ عرفهانی
ذاتا متۀاوت است و لذا آن ه پیامبر در ریان وحی الهی و عارف در هنگام کشف و شههود عرفهانی از
منبع وحی و معنا دریافت میکنند (همان اسرار) فینۀسه متۀاوت است.
اگر ایع طرح روایی را را بپذیریم چنانکه ملاحظه مهیشهود کلهام بهیههیچ قرینههای از گوینهده بهه
شنونده و از شنونده به گوینده تغییر مییابد .چنانکه گۀته شده است در بیان تجربه عرفهانی؛ بهه ویهژه
زمانی که عارف بیوقۀه در همان حالی که تجرب شهودی را از سر میگذارند اگر آن را بهه زبهان آورد،
منرق عادی زبان در هم شکسته میشود .از طرف دیگر ،ماهیّت ایع تجربهها بهگونهای است کهه زبهانِ
مألوف قدرت انتتال آن را ندارد« .آن ه سبا میشود زبان از تنگنای تکمعنهایی خهارج شهود یها بیهان
تجربههایی خدوصیِ عادتستیز است که زبانِ مولودِ تجربههای حسّیِ مشترک بهرای بیهان انهها رام و
مستعد نیست و یا نتیج گنجاندن ابعاد متنوّعتری از حادث ذهنی در زبانی است که بهر حسها عهادت
برای پذیرفتع و انتتال ابعاد حادثهای منرقستیز و رها از نظم زمهانیِ وقهایع پیوسهته و ترتیها و تهوالی
معهود آمادگی ندارد» (پورنامداریان .)115-119 :1915 ،بنابرایع گویندۀ ایع ابیات را چه مولوی بهدانیم
و چه بازرگان ،در اینکه در خلال بیان آنها تجربهای فراواقعی اتّۀا میافتد ،نمیتوان تردید داشهت .امّها
ابیاتی که در ادام تۀسیر بیتی از «سنایی» آمده و از نمونههای درخشان شهعر «عارفانهه -عاشهتانه» زبهان
فارسی است (ابیات  )1119 – 1779قرعا سخع خودِ مولاناست که مخاطا آنهها در ابیهاتی مهیتوانهد
شمس تبریزی و در ابیاتی دیگر خداوند باشد.
بازرگان ،وقتی از تجرب عرفانی به درمیآید آدمی دیگر شده است .دیگر از آن اضهررابهها در او
خبری نیست .بازرگان با از دست دادن طوطی (مهمتریع تعلّق خود) در موقعیّت مهرزی قهرار گرفهت.
اضرراب و دلهره او را وارد تجربهای تحوّلبخش کرد .دو بیتی که مولانا در پایهان داسهتان بهه صهورت
تکگویی از زبان بازرگان نتل میکند ،نتیج نهایی تحوّل شخدیّت بازرگان را بهه نمهایش مهیگهذارد.
بازرگان تدریح میکند که کم از طوطی نیست و باید راه او را دنبال کند.
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خوا ه با خود گۀهت کهایع پنهد مهع اسهت

راه او گیهههرم کهههه راه روشهههع اسهههت

هههان مهههع کمتهههر ز طهههوطی کهههی بهههود

ههان چنههیع بایههد کههه نیکههو پههی بههود
(مثنوی)1151-1157/1 ،

او طوطی را از دست داد ولی بواسر ترک امر متناهی ،خدای نامتناهی را بهه دسهت آورد .طهوطی،
پیش از ایع به حجاب و فاصلهای بیع او و خدا تبدیل شده بود .به نظر مولانا چنانکهه در خلهال همهیع
داستان و در تۀسیر بیتی از سنایی بیان کرده ،حق «غیور» است و نمیخواهد بهیع او و بنهدها

چیهزی

فاصله اندازد .اگر کمی دقیقتر به ابیات ذیلِ «تۀسیر قول حکیم» که مولانا یکی از ابیات معروف حکهیم
سنایی غزنوی را تۀسیر کرده است ،تو ّه کنیم ،نظریّ مولانا را که درست مانند دیدگاه کیرکگور اسهت،
درخواهیم یافت .سنایی گۀت است:
به هرچ از راه وامانی چه کۀر آن حرف و چهه ایمهان

به هرچ از دوست دور افتی چه زشت آن نتش و چهه زیبها

تنها کافی است به ای اسماعیل/اسحا در داستان ابراهیم (ع) که میان او و خهدا فاصهله انداختهه
بود« ،شهرت و تو ّه خلق» را در رابر مولانا با خدای او قرار دهیم .به نظر مولانا هر چیهزی – خهوب
یا بد ،زیبا یا زشت -در زندگی دینی و معنوی انسان بخواهد میان او و خدای وی قهرار بگیهرد ،نهوعی
شرک خۀی است و غیرت الهی برنمیتابد انسانها و بندگان خاع او دچار چنیع بیماریی شوند.
ملهههه عهههالم زان غیهههور آمهههد کهههه حهههق

بهههرد در غیهههرت بههههریع عهههالم سههههبق

او چههو ههان اسههت و هههان چههون کالبههد

کالبهههد از ههههان پهههذیرد نیههههک و بههههد

گشههت عههیع

سههوی ایمههان رفتههنش مههی دان تههو شههیع

ههههر کهههه شهههد مهههر شهههاه را او امهههه دار

هسهههت خسهههران بههههر شهههاهش اتّجهههار

ههههر کهههه بههها سهههلران شهههود او همنشهههیع

بهههر در

بهههودن بهههود عیههها و غبهههیع

دسههت بوسههش چههون رسههید از پادشههاه

گهههر گزینهههد بهههوس پههها باشهههد گنهههاه

گرچههه سههر بههر پهها نهههادن خههدمت اسههت

پهههیش آن خهههدمت خرههها و زلّهههت اسهههت

شههههاه را غیههههرت بههههود بههههر او کههههه او

بهههو گزینهههد بعهههد از آن کهههه دیهههد رو

هههر کههه محههراب نمههاز

(مثنوی)1770-1719 /1 ،
مولانا در پایان داستان ،تدریح کرده است که پیامبرانی مانند نوح (ع) ،موسهی (ع) و ابهراهیم (ع) و
یحیی (ع) از طریق معامله با خدا اگر متعلّتات دنیوی از مله شهرت و اقبهال خلهق را از دسهت داده-
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اند ،با رویآوردن به خدا همه چیز را مجهدّدا بهه دسهت آوردهانهد (مثنهوی .)1155-1151/1 ،چنانکهه
سورن کیرکگور نیز سرگذشت ابراهیم (ع) و عمل به فرمان قربانی کردن فرزنهد

10

اسحا /اسهماعیل

را بر همیع اساس تۀسیر میکند .عشق به فرزند بهیع ابهراهیم (ع) و خهدای او فاصهله انداختهه اسهت.
خداوند غیور بود و نمیخواست در دل ابراهیم (ع) ز عشق خود ،عشتی دیگر لانهه کهرده باشهد .بهه
نظر او ،ابراهیم (ع) با اعتماد به خوابی که دیده بود ،فرزند را بهه قربانگهاه بهرد .فرزنهدی کهه مهمتهریع
«داشت » او بود و پیش از ایع خداوند به او نوید داده بود که نسل وی به واسهر همهیع فرزنهد برکهت
داده خواهد شد .اکنون ابراهیم (ع) در معرض آزمونی دشوار قرار گرفته اسهت .مهوقعیّتی پارادکسهیکال
که هم فرزند را دوست میدارد و هم به خدا عشق میورزد .اگر به فرمان خدا عمهل کنهد ،فرزنهد را از
دست خواهد داد و اگر عشق به فرزند مانع ا رای فرمان الهی شود ،خهدا را از دسهت مهیدههد .تهاب
آوردن اضرراب و معامله با خداوند؛ یعنی گزینش قربانی کردن فرزند از ابهراهیم (ع) شخدهیّتی دیگهر
خواهد ساخت .کیرکگور ابراهیمِ (ع) متحوّلشده را بعد از عمل به فرمان الهی« ،شهسهوار ایمهان» مهی-
نامد (ر .ک .کیرکگور .)33 :1912 ،کسی که با گزینش خود ،بر پارادکس پیروز مهیشهود .او بها تسهلیم
کردن خود به امر الهی نه تنها ایمانش را به خدا نجات داده ،بلکه اسحا /اسهماعیلش را ههم بازسهتانده
است .مولانا در ایع داستان میخواهد بگوید کسانی که مبتلا به تو ّه و اشتهار خلق شدهاند و بهیع آنهها
و خداوند فاصله افتاده ز از طریق ترک شهرت و خوشنامی و بیتو ّهی به اقبهال خلهق ،نمهیتواننهد
فاصل خود و خدایشان را از بیع ببرند .امّا کسانی که خدا را به دست مهیآورنهد ،باختههههای خهود را
مانند ابراهیم (ع) بازمییابند.
سخن آتر

داستان طوطی و بازرگان ،برخلاف طرح سادۀ خود ،از پی یدهتریع داستانههای تمثیلهی مشهر زمهیع
است .مولانا ،در ایع داستان یکی از شخدیّتهای اصلی (بازرگان) را در موقعیّت مرزی قرار مهیدههد
(از دست دادن طوطی) و ایع موقعیّت ،امکان و ودشناختی مهمّی را در اختیار بازرگان قهرار مهیدههد
تا از و ود نااصیل خود فراتر رود .بازرگانِ معتاد به صوت زیبای طوطی ،از خود بیگانه شهده بهود .نهه
تنها خود را باخته بلکه از خدای خویش نیز غافل گشته بود .به بههای داشهتع طهوطی بیهرون ،طهوطی
درونش را از دست داده بود .در ایع حکایت ،فتط طوطی داستان نیست کهه بایهد بمیهرد تها از زنهدان
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بازرگان برهد ،بلکه خود بازرگان نیهز بایهد از خهودِ نااصهیلش بمیهرد و و هود اصهیلش را بها کشهف
امکانات و ودیش بازیابد .بازرگانِ تازه متولّد شده ،و هود یها هسهتندۀ آگهاه از خویشهتع و امکانهات
خویش است .او باید به اختیار و با پذیر

مس ولیّت فردی راه کشف خودِ اصیلش را طی کنهد .عبهور

از ایع مرحله بیدلهره و اضرراب نیست .امّا تاب آوردن اضرراب ،ثمرهای عالی بهه بهار خواههد آورد.
استعلای شخدیّت (بازتولّد) و دستیابی به امر نامتناهی (خداوند) نتیج آن است .بازرگهانِ ایهع داسهتان
چنانکه در متع روایت با خودِ راوی در هم آمیخته است ،در هان تجربه شخدهی مولانها ،تبلهوری از
خود اوست .مولانایی که پیش از دیدار با شمس تبریزی بها غهر شهدن در اشهتهار و تو ّهه خلهق ،از
تحتّق خودِ اصیلش فاصله گرفته است .به نظر میرسد مولانا در ایع داستان نیز« ،نتد حال» خهود را بهه
زبان تمثیل و در هزارتوی روایتِ پی یده بیان کرده است .امّا ،نتد حهالِ مولانها ،نتهد حهال ههر انسهانی
است که به نااصیلبودگی خویش آگاهی مییابد و میخواهد فردیّت اصیل خویش را بازیابد.
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ادداشتها
 -1علاوه بر پژوهشهای مشهور پیشیع که مآخذ ایع قدّه را نشان دادهاند ،سهیل یاری گلدرّه در
یادداشت کوتاهی در گزار

میرا  ،یکی دیگر از مآخذ آن را در کتاب «عجایاالمخلوقات»

محمّدبعمحمود طوسی نشان داده است (ر .ک .دورۀ دوم ،سال هۀتم ،شماره سوّم و چهارم ،مرداد-
آبان  ،1935ع .)15
 -2زهرۀ نجۀی در متالهای با عنوان «بررسی و تۀسیر رمزگانهای متنی در داستان طوطی و بازرگان
مثنوی» نبههای روایی داستان را با پیشمتعهایش در منابع پیشیع از مله تۀسیر ابوالۀتوح رازی
و اسرارنامه بررسی کرده است (ر .ک .فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره دوم (پیاپی )12تابستان ،1932
صو .)500-131
 -3مسأل «قدد مؤلّف» یکی از مغالرات عمده در نتد ادبی معاصر است .اینکه مؤلّف ،در آفرینش اثر
ادبی آیا قددی داشته تا معنایی معیّع را به خوانندگان فرضی خود منتتل کند ،مورد مناقش دو
طیف از منتتدان و فلاسۀ ادبی بوده است .منتتدانی مانند ویلیام .ک .ویمست و مونرو .ک .بیرزدلی
در طیف «ضد نیّتگرایان» قرار میگیرند .به نظر آنان ،ستجوی نیّت مؤلّف در متع بر اساس
شواهد برونمتنی مغلرهای بیش نیست و بعدها همیع نظر ،در دیدگاه ضدنیّتگرایان رادیکالی
مانند بارت به آنجا کشیده شد که هرگونه معنای قددشدهای از سوی مؤلّف انکار شد .در متابل،
منتتدانی مانند اچ .پ .گرایس و ج.ل .آستیع فیلسوفانی مانند ا .د .هر

معتتدند کلّ معنای زبانی

متع را باید بر اساس قدد و نیّت مؤلّف توضیح داد (ر .ک .لامارک .)529 -551 :1931 ،خارج از
مجادل ایع دو طیف ،از دو منظر میتوان از و ود قدد مولوی در بیان اندیش مرکزی تمثیلات
مثنوی دفاع کرد؛ نخست اینکه «تمثیل» حکایت یا داستانوارهای است که مؤلّف برای تبییع
اندیشهای از پیشمعلوم از آن استۀاده میکند« .تمثیل ( )allegoryعبارت است از ارائه دادن یک
موضوع تحت صورت ظاهر موضوع دیگر .ایع اصرلاح بهعنوان یک طرز و شیوۀ ادبی عبارت از
بیان یک عتیده یا یک موضوع نه از طریق بیان مستتیم؛ بلکه در لباس و هی ت یک حکایت
ساختگی که با موضوع و فکر اصلی از طریق قیاس قابل متایسه و تربیق باشد» (پورنامداریان،
 155 :1972و نیز ر .ک .)553 .همیع ،ضرورت و ود اندیش پیشینی در تمثیل ،مهمتریع دلالت بر
و ود قدد و نیّت مولانا در تمثیلات مثنوی است؛ از طرف دیگر ،مولانا پیش از آغاز تمثیلاتش،
نظریّ معیّع عرفانی مررح میکند و برای تبییع آن نظریّه داستانی تمثیلی میآورد .ایع اندیشهها
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میتواند بهعنوان «شواهد درونمتنی» و دلالتگر برای و ود قدد و نیّت مولوی از بیان داستانها
باشد.
« -4برای رهایی از شهرت ،خلاصی از قۀس تع ایع قدّه را تتریر میکند ،تا تو نیز چون طوطی از
قۀس تع نجات یابی و در صحرای معانی به پرواز درآیی( ».شرح انتروی بر مثنوی ،زء دوم از
دفتر اوّل )195 :1953 ،شارح اگرچه کلم شهرت را در آغاز گۀت خود میآورد ،ولی در متع شرح
ابیات ،تو ّهی به آن نمیکند و عموما بر اساس اسارت روح در کالبد تع ،قدّه را تۀسیر میکند.
 -5حمیدرضا توکّلی به صورت مشروح ایع التۀاتها را در داستان بررسی کرده است و نیازی به ذکر
دوبارۀ آن نیست (ر .ک .توکّلی ،از اشارتهای دریا؛ بوطیتای روایت در مثنوی.)101-17 :1913 ،
 -6اگر تا بیت شمارۀ  1221گۀت طوطی باشد ،بیگمان از بیت  1223تا  1275ارتباطی به پیام طوطی
خراب به طوطیان هندوستان ندارد .در ایع ابیات ،مولانا به گونهای سخع میگوید که دقیتا معلوم
نیست روی سخع او با معشو ازلی (خدا) یا معشو زمینی او (شمس تبریزی) است .محتوای
ابیات طوری است که به هرد ِو اینها ،قابل استناد است .هرچند میدانیم در نظرگاه عرفانیِ مولانا بیع
شمسِ زمینی و حق ،تۀاوت چندانی و ود ندارد و برای او شمس مظهری از حتّانیّت حق است
(ر .ک .پورنامداریان .)151 :1911 ،امّا اگر در ابیات مذکور خراب مولانا را به شمس تبریزی
بدانیم ،راوی خود ،حال خویش را بیان میکند .بر اثر تداعی آزاد معانی مولانا به یاد زمانی میافتد
که بیع او و شمس تبریزی؛ زمانی که در حلا یا دمشق بود« ،عهد و پیمانی» بسته شده بود و
مولانا که محبوس «اشتهار خلق» در متام صدارت بر کرسی فتوی و ارشاد شاگردان بود ،احساس
میکرد که شمس او را فرامو

کرده و آن عهد و پیمان را به یکسو نهاده است (برای اطّلاعات

تۀدیلی بیشتر ر .ک .طاهری.)923 -925 :1935 ،
 -7به غیر از بیت مشهور مولوی؛ یعنی
«حاصل عمرم سه سخع بیش نیست

خام بدم پخته شدم سوختم»

که ظاهرا در دیوان کبیر نیامده و از مله مشهورات منتسا به مولاناست ،تعبیر «سوخته» که نمادی
از آخریع مراحل سیر استکمال روحی و معنوی مولاناست در ابیات زیر از غزل شمارۀ 1713آمده
است:
چنهههد قبههها بهههر قهههد دل دوخهههتم

چنهههههد چهههههراغ خهههههرد افهههههروختم

پیههر فلههک را کههه قههراریش نیسههت

گههههرد

بههههس بوالعجهههها آمههههوختم

گهههن کهههرم آمهههد مهمهههان مهههع

وام فتیهههههههران ز کهههههههرم تهههههههوختم
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حاصل از ایع سه سخنم بهیش نیسهت
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سههههههوختم و سههههههوختم و سههههههوختم
(کلّیات شمس تبریزی ،غزل شماره )1713

 -8تتی پورنامداریان در کتاب «در سای آفتاب» به تۀدیل درباب حبور ماهیّت فرامع و حبور آن
در متون عرفانی به ویژه غزلیّات مولانا سخع گۀته است (ر .ک .پورنامداریان )171-151 :1911 ،و
تجلّی آن را در متع مثنوی که اثری تعلیمی است ،در موقعیّتهایی که راوی (مولانا) تحت تأثیر
شور و هیجان و التهابات حاصل از تداعیهای آزاد معانی قرار گرفته ،بعید ندانسته است (همان،
.)121
 -9ما ضلّ صاحِبکم و مآ غوی و ما ینرِق ععِ الهوی أن هو ألّا وحیٌ یوحی علّمه شدید التوی ذو م ّرهٍ
ع أو أدنی فأوحی ألی عبدِ ِه ما أوحی ما
فاستوی و هو بِالأفقِ الأعلی ثمّ دنا فتدلّی فکان قاب قوسی ِ
کذب الۀؤاد ما رأی أفتمارونه علی ما یری و لتد رآه نزله أخری عند سِدره المنتهی عِندها نّه
المأوی أذ یغشی السِّدره ما یغشی ما زاغ البدر و ما طغی لتد رأی مِع آیاتِ ربِّهِ الکبری( .نجم-5 /
 )17الا است در ایع آیات کریمه که بافتی فراواقعگرایانه دارد ،بیش از آنکه به گۀتگو و انتتال
معنا از طریق زبان بیع خدا و پیامبر اکرم (ع) اشاره شده باشد ،به مسأل «دیدن» و آگاهی از
طریق تجرب عینی و مستتیم تأکید شده است.
-11

در کتاب متدّس بر خلاف قرآن کریم ،ابراهیم اسحا را به قربانگاه میبرد .در متع ایع

پژوهش با تو ّه به اینکه کیرکگور از اسحا سخع گۀته است ،اسماعیل و اسحا را یکجا آورده-
ایم تا با هر دو قرانت مسیحیّت و اسلام همخوانی داشته باشد.
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