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 ٧٧ ٩٧ـ ٧٧ از صفحه ،١٣٨٩سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ، دوم، شمارۀ ادیان و عرفانمجلۀ 

 

 
 
 

 مثنوي معنويمعنا در حکایت امیر و خفته از عرفان و بررسي 
 

 ٢ لیال عرفانیان قونسولي١∗،شهال شریفي

 دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسي مشهد٢، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد١
 )٢٨/٤/٩٠ :يریخ پذیرش نهایـ تا٦/٢/٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

 کـه در    دینی و اخالقی است   منابع حکمت آموز     رین موالنا یکي از بزرگت    مثنوي معنوي 
 است که با بررسي دقیق ایـن         نهفته هاي عرفاني و دیني    و آموزه  معارف  ابیات آن،  ورای
به بررسي یکي از حکایـات    ،نوشته در این  .توان به آن دریاي معارف راه یافت        مي ،کتاب

پـرداختیم و   "انش رفته بود  اي را که مار در ده     رنجانیدن امیري خفته  "این کتاب با نام     
 ،بـا اسـتفاده از واژگـان        دریـافتیم کـه موالنـا،       و دینی هاي زبانشناختي   س از بررسي  پ

 هـای   حکایتها، روایتها و آیه    از تلمیحاتي همچون استفاده از       گیريبا بهره صنایع ادبي و    
معناي  به ظاهری که بیانگر حکایت است،       از معناي  اي،و استفاده از معرفت زمینه    قرآن  
 ی  پایـه بر   . است رهنمون شده است       و دیني   که همان معارف و پندهاي اخالقي      باطنی
 و اعتمـاد    دشواریها در برابر    شکیبایی  پیام این داستان،   :این نتیجه حاصل شد   ها  بررسي

 دور کردن بدیها از خویش و رفتن به راه           با هایي که تحمل سختي  به حکمت خداوندي؛  
هاي ظاهري که از آنـان بـه مـا     آسیبرغمو دوستي با دانایان به       دارد؛ ، ارتباط مستقیم

 . وارد گردد
 

 اخالق ،حکمت ،عرفان ،باطنیمعناي  ،ظاهری معناي ها کلید واژه
 

 مقدمه ـ١
 بـه    معنـوی  يمثنوکه در اثر گرانقدرش     است  ه  موالنا حکیمي برجسته و عارفي فرهیخت     

 الهی ی  ، نامه مثنوی .ظریفي پرداخته است   عرفاني   ، دیني و   و اصول اخالقي   بیان حکایتها 
موالنـا  . ر گرانقدر موالنا، نمـاد وحـدت اسـت        اث). ١/٩ حلبی،( است یعنی الهی نامه است    

مسلمانی معتقد و مجری احکام اسالم است و معتقد است از هر سـویی بـه خـدا راهـی                    

                                                                                                                   
 Email: sh_sharifi@um.ac.ir: ی مسؤول نویسنده .∗
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 ١٣٨٩ز و زمستان  مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پایی ٧٨

 

 ی  ؛ رابطـه  یدتوان بـه خـدا رسـ        دارد که با استدالل و برهان نمی        است اما از نظر دور نمی     
میان خدا و انسان موضوعی نیست که بتـوان آن را در قالـب یـک اصـل جزمـی قطعـی                      

بـا  آفریـده    هستی خود بیابد که در آنجا        ژرفایریخت بلکه هر کس باید این رابطه را در          
 الهـی یـا     ی  هـیچ نکتـه    .کـشد   می نهایت، نهایت را در آغوش     یابد و بی     اتحاد می  آفریدگار

هـای محـدود     ای که مکتب    گرایانه  جزمخالف اصول    بر .، بیگانه نیست  انسانی برای مولوی  
 اساسـی اسـالم و وحـدت اصـلی          ی  اند، او با تمام توان، اندیـشه       کالمی ساخته و پرداخته   

 عارفانه و مذهبی های اندیشه .)١/١٧  همو،( دهد  میگسترشروحانی را مذهبهای  ی همه
 با عارفـانی همچـون ابـن        معاشرت خود وی و     های عرفانی  ها و تزکیه    آموزهموالنا در گرو    

ابن عربی در عرفان، شخـصیتی بـزرگ و مـوثر و             .باشد  می ... و یذالدین ترم   برهان عربی،
الـدین   برهـان  .)٢/٨ ،وهمـ ( انـد  یروان او، وی را شیخ اکبـر نامیـده        صاحب نام است که پ    

امـات  از سادات حسینی بود کـه گذشـته از سـیر و سـلوک صـوفیانه و طـی مق                   ترمذی  
 معنوی، مردی دانشمند و فاضل بوده که بر مباحث دینی و ذوقی اشـراف داشـته اسـت                 

  ).٤٣و، هم(
توانـد پاسـخ      اسـت کـه مـي      مرجعـي  موالنا همچـون     مثنوي معنوي  در عصر حاضر،  

 انسان را به خوبي بیان نماید و از سرگردان اخالقي موجود در ذهن هاي عرفاني وپرسش
راه  دارد،  مي  بیان مثنوي هایت حکای آموزي که در البالي   متندهاي حک پطریق معارف و    

رسیدن به چنین هدفي در پرتو بررسي دقیـق ایـن            .را از بیراهه و خوب را از بد بازنماید        
رو به بررسـي یکـي    پیش ی   نوشتهدر   ، راستا در همین  کتاب ارزشمند امکان پذیر است و     

اخالقي  اصول عرفاني و  و   معارفبه   راه، پرداخته شده است تا از این        مثنوي از حکایتهای 
از نظریـه هـاي      ،و براي نیل به این هـدف      نهفته در پشت این حکایات پي ببریم        و دیني   
ـ و جستجوهای دینی در     اختي نوین   نزبانش ادبي و   قـرآن  هـای    و آیـه   هـا   حـدیث الی   هالب

 و آثار دیگـر     فیهما فیه  و دیوان کبیر ،  حدیث،  قرآن مجید زیرا مولوی از    ایم  استفاده نموده 
 در  اثـربخش هـاي   روشیکـي از     . استفاده کرده اسـت    مثنویهای گوناگون در    به صورت 

باشد کـه در    تجزیه و تحلیل کالم مي     به حقایق نهفته در آن،     بردن و پي  ها  نوشتهبررسي  
 .بیشتر به آن پرداخته خواهد شد ،نوشتهبخش دوم این 

اي را که مار    رنجانیدن امیري خفته   حکایت ایم،ستاني که براي این بررسي برگزیده     دا
 از شـخص دانـایي سـخن    ،این حکایـت ). ١٩٣١ـ١٨٧٨ابیات ( استبود در دهانش رفته    

این مـرد  . رود  ميماري به دهان او بیند که خفته است و  مي گوید که در راه، مردي را      مي
 آزار  سببکند که     مي دشوار کارهایکند و او را وادار به انجام          مي دانا، مرد خفته را بیدار    
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 ٧٩  بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی

 

 که در اثر ایـن      سرانجاماوست اما   نادانی  کند که دلیل      مي هایي را بیان   شود و حرف    مي او
یابـد،    مـي  رهـد و دلیـل آزارهـاي مـرد را در            مـي  آزارها، جان او راحت شـده و از مـرگ         

در  در پی آنیم تا دریـابیم آیـا          ،نوشتهاین  ی    در ادامه  .کند  می هاي او به کلي تغییر     حرف
 . معنای دیگری نیز نهفته است یا خیر،ورای این داستان

 
 تجزیه و تحلیل کالم ـ٢

بـراي    از گفتار یا نوشتار در بافت خاص و        به چگونگي به کارگیری    تجزیه و تحلیل کالم،   
، بـه سـاختار     در تجزیـه و تحلیـل کـالم        .)٨٣ ،یـول ( پـردازد   مـي  رساندن مقصود خاص  

به  توان به وراي متن رفت و       مي ا از طریق ساختار متن    زیر شود  مي  توجه زیادي  ١گفتمان
اي کـه در     نویسنده و خواننده و حتي جامعـه      های    اندیشهانتظارات و    ،٢اي  زمینه شناخت

 توجـه زیـادي   نیـز    مـتن    های  جملهبه انسجام    ، همچنین .کنند نیز پي برد     مي آن زندگي 
 و  هـا   نقطـه نسجامي بین آن    شود زیرا نقاطي در متن وجود دارد که اگرچه در ظاهر ا            مي

تـوان آن را توسـط معرفـت         مـي  ، امـا   متن ممکـن اسـت موجـود نباشـد         های  نقطهدیگر  
 بدین صورت که نویسنده بر اساس دانش مشترکي کـه احـساس            ؛معنادار کرد  ،اي  زمینه
سـاخت   ،)schema( قبلـي  ی  س الگوهاي آشناي تجربـه    اسابر و کند با خواننده دارد    مي

  خود حـذف   ی  کند و عناصر و یا مفاهیمي را از نوشته          مي ر خود ایجاد  خاصي را در نوشتا   
 عرضه داشت   ی  نحوه .برد اي پي   زمینه شناختتوان به این      مي کند که با بررسي متن     مي

 بـه   سـرانجام مطلـب و     خالصه یا گسترده بیان داشتن     مطلب، انتخاب قالب بیان   مطلب،
بستگي به عواملي چند از جملـه        ،بکارگیري ساخت دستوري و واژگان خاص ارائه مطل       

 آن  ،تحلیل کـالم   تجزیه و  ،سان  بدین ).٣٠،  یارمحمدي( اي دارد  چگونگی شناخت زمینه  
همان ساختار   دارد و  به آنچه در وراي آن وجود      است که از بررسي صورت متن یا گفتار،       

 ،یـل کـالم  اولین گام در تجزیـه و تحل  ،رو ازین .پي ببریم ،ذهني نویسنده یا گوینده است  
 .به معاني و مفاهیم وراي آن پي ببریم ،بررسي صورت است تا از این طریق

 از  یادشـده پس از بررسي چـارچوب صـوري حکایـت           ،هاي بعدي این مقاله   در بخش 
به بررسي ساخت کالن     ،)١٩٦٧(و والتسکي   الگوي لباو  سبرآنیم تا بر اسا    ،مولوي مثنوي

 .یا چارچوب فکري این حکایت بپردازیم
 

 والتسکي معرفي الگوي لباو و ـ٣
 گوینده و شـنونده اسـت کـه بـه          ،نویـسنده  ذهني همان چارچوب فکري و    ،ساخت کالن 

 

                                                                                                                   
1. discourse 
2. background knowledge 
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 ١٣٨٩ز و زمستان  مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پایی ٨٠

 

یعنـي هـر شخـصي بـراي هـر           . آنها ضبط شـده اسـت      ی  در حافظه  ١صورت دانش زباني  
 بـا افـراد دیگـر      و دانش مشترك    آن سبر اسا  مضمون زباني داراي طرح معیني است که      

زبانشناسي کالن نیز در پي به دست آوردن راهي علمي براي            .ط برقرار کند  تواند ارتبا  مي
هـایي کـه سـخن      لباو و والتسکي با بررسـي داسـتان        .چگونگي ارتباط برقرار کردن است    

ن و نقش هایشان را به دست       ارتباط خواص صوري داستا    ،ند گویان عادي زبان نقل کرده    
 ساختاري داستان را بـه رخـدادي گـذرا در            به علت اینکه هر واحد     پژوهش آنان  .آوردند

آنهـا دو    بر این اساس،   .شود  مي نیز تلقي  )گرا نقش( نقشي ،سازد  مي دنیاي واقعي مرتبط  
 .٣ارزیابيـ ٢ ٢ارجاعيـ ١:اندبراي داستان در نظر گرفتهنقش 

 بـراي تکـرار تجربـه بـه ترتیـب           ايسیلهعملکرد داستان همچون و    ،در نقش ارجاعي  
 .دهد  مي است که تسلسل وقایع گذرا و زماني تجربه اصلي را به هم ربطعباراتي ،خاص
از تاکید جهاني کمتـري برخـوردار اسـت و علـت آن ایـن اسـت کـه                    نقش ارزیابي،  

ارتباط مناسبي نداشته و بیشتر همچون وسیله اي  همیشه داستان با موقعیت رخداد آن،
بیشتر بـه مخاطبـان و       ر این نقش،  براي استفاده کنندگان بشري به شمار آمده است و د         

 .شود  ميپیام داستان توجه
قابـل   ،هاي ارجاعي و ارزیابي از طریق بندهاي گوناگون به کار رفته در داستان            نقش 

چهـار نـوع بنـد قابـل         در هـر داسـتاني،     ، لباو و والتـسکي    ی   به عقیده  .ند هست تشخیص
 :است تشخیص

دهنـد و     مي  داستان را تشکیل   ی  عمدهقسمت   بندهاي روایي ثابت،   :بندهاي ثابت ـ  ١
ي داستان در ترتیب ثابت عرضه هاخدادر این بندها بر اساس زمان و   .نقش ارجاعي دارند  

فقط بندهاي   . بند روایي است   ی  هسته  زماني بند باشد،   ی  اند و فعلي که داراي نشانه     شده
 تیب آنها، غییر تر داستان به عهده دارند و ت     نقش بیان تسلسل زماني وقایع را در         مستقل،

 .شود زدن پیوستگي داستان یا روایت ميباعث بر هم
در هر جایي از داستان ممکن اسـت عرضـه شـوند بـدون اینکـه                 :بندهاي وابسته ـ  ٢

 .ترتیب زماني تفاسیر معنایي را بر هم زنند
شـوند و   ن دیـده مـي    هاي داسـتا  در تمام قسمت   بندها، این :بندهاي ارزیابي آزاد  ـ  ٣
 علـت بیـان داسـتان از    ی  زیرا بیان کننده، نقشي در وقایع اصلي داستان ندارند گونههیچ

                                                                                                                   
1. linguistic knowledge 
2. referential 
3. evaluative 
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 ٨١  بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی

 

 .ننده به داستان هستنددادن خوااه نویسنده و عامل اهمیتدیدگ
نـه ماننـد     آزادنـد و   چنین بندهایي نه ماننـد بنـدهاي ارزیـابي،         :بندهاي محدود ـ  ٣

جا به قابل جا  ندارند و معموالً    داستان ثابتند و نقشي نیز در تسلسل زماني       بندهاي روایي، 
 اي به تعبیر معنایي یا تسلسل زماني وقایع روایت بزنند         باشند بدون اینکه لطمه   شدن مي 

 .)٨ـ٥ نژاد، پهلوان(
 :اند ني داستان را این گونه عرضه کردهقالب گفتما لباو و والتسکي، 
رد کـه سـعي در      گیـ   مـي  رتعدادي بنـد آزاد قـرا      ها،برخي داستان  در اول  :مقدمهـ  ١

 دو بخـش  ی دربردارنـده رد و زمان و موقعیت رفتـاري آنهـا دا   مکان، ها،معرفي شخصیت 
 .گیرند  ميو قبل از بندهاي روایي قراراست  سازيفضا و چکیده
که شامل برخورد و کنش هـایي        روند داستان،  پس از مقدمه،   :روند اصلي داستان  ـ  ٢

 گـره  کـه شـامل دو بخـش گـره و پرداخـت            شـود   مـي   آغاز ،انجامد  مي به گره اصلي   که
 افتـد تـشکیل    که در برخورد شخصیت ها اتفاق مي       اي از وقایع  از مجموعه  گره، .باشد مي
 .ندهاي روایي استقسمت اصلي ب و این قسمت، شود مي

 در جواب محرکي از بیـرون یـا بـراي بـه وجـود آوردن                ها معموالً  داستان :ارزیابيـ  ٣
انـد کـه بـر      هـا بـه نحـوي طراحـي شـده         داسـتان  این، برفزون  ا .شوند  مي اي گفته عالقه
هاي غیر معمول و عجیب تاکید کنند وگوینده را در بهترین وضعیت ممکـن قـرار                خصلت

بخـش   ،سـان   بـدین  .هـستیم هـا   اهد بخش ارزیابي در داسـتان     ش دهند که بدین منظور،   
 بـر اهمیـت نـسبي       بـا تاکیـد    ،ارزیابي بخشي است که رفتار گوینده را نسبت به داستان         

ایـن   کنـد و   مـي  مشخص هاي آن،   داستاني در مقایسه با دیگر قسمت      بعضي از واحدهاي  
 ).٤،نژاد پهلوان( از بندهاي هم پایه و محدود تشکیل شده است قسمت،
 دو بخـش    ی  دربردارنـده  آیـد و    مي بعد از قسمت ارزیابي    ،این قسمت  :بنديپایانـ  ٤
 ،هاي گـشوده نـشده روایـت      گره شایي،گقسمت گره   در   .است گیري و نتیجه  گشایيگره
 در قـسمت نتیجـه گیـري،       رسـد و  شوند و داستان به سرانجام خـود مـي        گشایي مي گره

بـه صـورت     د،راي از مـوا   هشودکه در پار  آید بیان مي    مي اي که از داستان به دست     نتیجه
 .شودبیان مي درس اخالقي،

از یادشـده   بررسي عناصـر صـوري روایـت        به   در بخش بعد،    آنچه بیان شد،   ی  پایهبر  
شود   مي بر اساس آنچه در صورت مشاهده      شود و به دنبال آن،      مي  موالنا پرداخته  مثنوي

به بررسي وراي این حکایت و اندرزها و معارف نهفته           ، لباو و والتسکي   الگویبا تکیه بر     و
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 .خواهیم پرداخت در آن
 

 ساختار کليـ ٤
 ی  پایـه ترکیـب واحـدها بـر        .آید  مي دهایي همپایه به دست   از ترکیب واح   ساختار زباني، 

  ساختاري با یکـدیگر    ی  رابطه واحدها را در   ،ها  قاعده گیرد و   مي  صورت ای  های ویژه   قاعده
سـاختار   ،پایـان در  .کننـد   مـي نقش ساختاري مشخصي تعیین براي هر یک،  قرار داده و  

 معناي واحدي است کـه ایـن        ی  ندهآورد که دربر دار     مي اي با نام متن پدید     صورت یگانه 
 اما معناي سـاخته     . معناست ی  سازنده ساختار، ،رو  ازین .نامند  مي را گفتمان  معناي واحد 

هر  .)٣٣ ،شناس حق( گیرد که نماي کلي و پیداي ساختار است         مي به صورت تعلق   شده،
ختار ن ساای .ساختار بزرگتري بسازد شده وتواند با ساختارهاي دیگر ترکیب  ميساختاري

 متني گسترده تر    ماند که رساننده معنا یا      مي تري پنهان  بزرگتر نیز پشت صورت پیچیده    
 متشکل از دو بـرش در  یاد شده،ساختار صورت نهایي حکایت    .تر است یا گفتماني وسیع  

داستاني است که برش اول بخش داستاني شامل        بخش داستاني و دو برش در بخش غیر       
برش اول بخـش غیـر داسـتاني نیـز شـامل             .بیت است  ٨امل  ش بیت و برش دوم آن،    ٢٣
یاد ها در حکایت     بیت است که ترتیب چینش این برش       ٢ل   شام بیت و برش دوم آن،    ١١
 ــ ٢ بـرش داسـتاني    ــ ١ داسـتاني برش غیر  ـ١ برش داستاني  :باشد  مي  بدین شکل  ،شده

ان ادبـي تقـسیم     توان گفتمان را به دو نوع گفتمان زباني و گفتم           مي .٢داستانيبرش غیر 
تـوان از    مـي معنایي تـک الیـه دارد کـه    گفتمان زباني که به متن زباني تعلق دارد،     . کرد

تـوان آن را بـه جهـان          مـي   دست پیدا کرد و سـپس      معنا به   مستقیماً طریق الفاظ متن،  
معنایي  گفتمان ادبي که به متن ادبي متعلق است،        ).٣٦ کوك،( خارج از زبان ارجاع داد    

معناي ایـن گفتمـان را نمـي تـوان           ).٣٤ شناس، حق(  دارد ی   گاهي چند الیه    و ی  دوالیه
 ی باید از الفاظ متن بـه الیـه      از الفاظ متن به دست آورد و براي رسیدن به آن،           مستقیماً

ایـن دو     دوم معنایي رسید و    ی  به الیه   اول، ی  پس از گذشتن از الیه     اول معنایي رسید و   
براي رسیدن  گفته شد، اما همان طور که .کنند  ميا پیداحکم گفتمان ادبي ر الیه با هم،  

 . به بررسي ساختار متن ادبي پرداختدر آغازباید  به گفتمان ادبي،
 ساختار متن ادبي ـ١ـ٤

طـرف   بي از منظري بیرون از داستان و      سوم شخص و   اوي زبان ر  از ،یاد شده حکایت  
 . همان موالنا باشدشود که راوي  مياز قراین چنین نتیجه .روایت شده است

 ساختار بخش داستانيـ ١ـ١ـ٤
 طـرح داسـتان   ــ   ٢  و   داسـتان  ی  مایـه ــ   ١ :ساخته شـده اسـت     واحد هر داستاني از دو   
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منطبق  یا در جهان خارج و در زمان خاص و اي است که   قعه داستان وا  ی   مایه ).٣٧همو،(
 ت جهـان خـارج،   واقعیـ سآن را بر اسا،با منطق جهان خارج رخ داده است یا داستان گو      

 ،طـرح داسـتان    ).٣٨و،  همـ ( برگرفته است  یا شفاهي  یا از منبعي کتبي    پرداخته است و  
و آفریـده    دهـد   مي  داستان ی  حاصل پردازشي است که راوي داستان به عناصر خام مایه         

  .ذهن داستانگو است
مـان  ر زواقعه ایست که یا د ،بیان شده داستان موجود در داستان     ی  مایه ،سبر این اسا  

بـا زمـان    ردي عامي رخ داده است یـا موالنـا آن را متناسـب   ف موالنا بین فردي خردمند و    
نـا در بـازآفریني ایـن واقعـه دسـت بـه              موال .یا از منبعي اختیار کرده است      خود ساخته و  

فـرد    فرد خردمنـد،   : که عبارتند از    است شخصیت پردازي زده و سه شخصیت پدید آورده       
طـوري   هاي کـاربردي گونـاگون،   نا زبان داستان را به صورت گونه   موال .راوي عامي خفته و  

زبان فـرد    بنابراین، .ها متناسب باشد   پردازش داده است که با شخصیت فرهنگي شخصیت       
بـي نـشان اسـت و زبـان فـرد            بي طرف و   رسمي و  زبان راوي، ؛  زباني عامیانه است   خفته،

 موالنـا بـه رخـدادها،      .باشـد   مي وفتادیبانه و آمیخته با تحکم ولي سرشار از عط         خردمند،
نه اي که موالنـا از      حص .بخشد    مي گاهي سرشت عملي و جسماني و گاهي سرشت کالمي        

هـاي   با کل داستان و شخصیت     آراید،  مي مکان و دیگر عناصر براي داستان      ترکیب زمان و  
ون بیـر  جایي ،فرد خردمند نخستین برخوردش با فرد خفته       .موجود در آن سازگاري دارد    

جایگـاه فـرد     .هـا دارد   راوي حضوري کمرنـگ در صـحنه       .صحرا جایي نظیر ؛  از شهر است  
فـردي   جایگـاه  جایگاه فـرد خفتـه،     به تمام امور وقوف دارد و      جایگاهي است که   خردمند،

پـردازد بـه     مـي موالنا زمان داستان را به صـورت خطـي   .خبر از همه چیز  است خفته و بي   
 در   مثل وجود بندهاي ثابـت     شباهت زیادي دارد   جهان خارج، با زمان تقویمي     اي که  گونه
افعـالي اسـت کـه بـه زمـاني خـاص             ، این بندها  ی   که از مشخصه   روایتاین   اصلي   ی  بدنه

در هر بندي بـه تفکیـک،    بخش پنجم این مقاله،    و در    کنند و توالي زماني دارند      مي داللت
  دوم، ی   رسیدن به معنـاي الیـه      هایي براي  نشانه در بخش داستاني،   .نشان داده شده است   

 .شود  مي اول رهنمونی خورد و ما را به معناي الیه زیاد به چشم نمي
 داستاني بخش غیر ـ٢ـ١ـ٤

. سـپهر فرهنـگ  ــ  ٢ سپهر بالغـت ـ  ١ :از دو بخش تشکیل شده است     داستاني  بخش غیر 
 هاي داسـتانگو در روایـت بخـش غیـر داسـتاني            سپهر بالغت به بررسي سبک و صناعت      

 اگـر   سبر این اسا   ).٤٢و،  هم( کند  مي به مطالعه بافت موقعیت خاصي توجه      پردازد و  مي
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به سبک سخن موالنا و به اسـتفاده او از صـنایع ادبـي در بخـش غیـر داسـتاني نظـري                       
 هاي کـاربردي مختلفـي بهـره       از گونه  ،شویم وي در بخش داستاني      مي متوجه بیافکنیم،

وي  .برده اسـت   باال بهره  یش رسمي با بار فرهنگيِ    از گو  برده ولي در بخش غیرداستاني،    
 که در بخش پنجم ایـن       همچنین بیشتر از صنایعي مانند تمثیل و کنایه بهره برده است          

وي همچنـین در بخـش    .شـوند   مينمایش داده  ، این صناعات به تفکیک هر بیت،      نوشته
سرشـار   داستاني اوکند ولي بخش غیرهاي فرهنگي زیاد استفاده نمي   از سرمایه  داستاني،

شود سـخن     مي ها موجب فلسفي و غیره است که همین      دیني، عرفاني، ،از اشارات قرآني  
اي از سـپهر بالغـت      در مرتبـه   از لحاظ سبک و سیاق ادبي،      موالنا در بخش غیرداستاني،   

 : این ابیات مثلقرار گیرد
 ت مصطفي فرمود اگر گویم به راست       شرح آن دشمن که در جان شماس

 وردـم کاري خــ ني غ،ي رود رهــردرد       نـم بــردالن هـهاي پرهـــزه
 ودــي شــنده را بالــرکـبرغ پرــالي شود       مـال از دست من حــتا مح

 مــن زنــداوود در آهون ــت چـم       دســـي تن زنــکرربابــمچو بوبــه
 رمود احدـت خود فـما را دست ـم بود       دســوق ایدیهــدهللا فـون یــچ

 مرـق القـوان که انشــریا بر خـــنر       مقـود بر گردون هــت من بنمـدس
 وابــم بالصــد و هللا اعلــتم شـخ      خود بداني چون بر آري سر ز خواب

 دمـوانـخ  مير لبـر زیـــراندم       رب یس  ميیدم فحش و خرني شـم
 ونـلمــم ال یعـهــي انـد قومــــدرون       اهگفتم از درد   ميانـر زمـه

 ،مـصطفي  ،ولـي نعمـت    ،جبرئیـل  :مثل و عباراتي    ها و واژه  بیتهاوجود این    همچنین،    
رب  ،وهللا اعلـم بالـصواب   ،انشق القمـر ، یدهللا فوق ایدیهم   ،داوود ،بوبکر ربابي  ،نماز ،روزه
 ، این روایت براي فهـم آن      ی  خوانندهنشانگر این است که      ،یعلموناهد قومي انهم ال    ،یسر
بـا   بنـابراین،  .دیني و تاریخي داشته باشد     اي در مورد مسائل عرفاني،     زمینه شناختباید  

اي در مـورد ایـن     زمینـه شـناخت   فهمیم که نویسنده      مي ها و واژه   عبارات  این ی  مشاهده
 .ض کرده استمسلم فر مسائل را داشته و وجود چنین دانشي را در خواننده این روایت،

 هنرمندانه از بافت موقعیت در این است کـه بـراي هـر              به کارگیری ر  دتوانایي موالنا   
چنـان برشـي از بخـش        ،برش از بخش داستاني به عنوان یـک مـورد از بافـت موقعیـت              

 همـین نـوع     ی  کند که در تناسب با برش داستاني باشد و بر پایه          غیرداستاني انتخاب مي  
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هاي داستاني است کـه خواننـده رفتـه رفتـه از            کیب آنها با پاره   یرداستاني و تر  سخنان غ 
 .رود  ميدوم ی  اول به معناي الیهی معناي الیه

همـو،  ( شـود   مـي  سپهر فرهنگ نیز به دو بخش عالم مقال و فضاي بینامتني تقسیم           
 به زمان و مکاني متفاوت بـا زمـان و مکـان دیگـر بـرش                 خود، ی  که هر یک به نوبه     )٤٦
 عالمي است که موضوع یا گفتمان مـتن بـه آن تعلـق دارد              مراد از عالم مقال،    .خورد مي

هاي عرفاني اسـت و از آنجـا         طریقت عالم ادیان و   عالم مقال این حکایت،    .)١٩٧٧الینز،(
 بـه دیانـت اسـالم و       عربي و از روایات اسالمي اسـت،       که اشارات موجود در این داستان،     

عالم مقال نیز راهي دیگر براي پي بردن به معنـاي             و گردد  مي آنچه به آن تعلق دارد باز     
کنـد کـه ژولیـا کریـستیوا در آن            مـي  نگرگاهیبینامتنیت اشاره به     .باشد  مي  دوم ی  الیه

هاي هم سنخ    متن ی  ر گرو آشنایي با کلیه     د بر اساس آن، درك هر متني،      دست داشته و  
 ،بیان شده اني حکایت   داستفهم درست بخش غیر     همین نظریه،  سبر اسا  .این متن است  

 . مربوط به این اثر استمتنهایدرگرو آشنایي با 
 

 چارچوب فکري روایت ـ٥
به صورت  چارچوب فکري این حکایت،  بیان شد،نوشته آنچه در بخش دوم این سساابر 

شود و دلیل گنجاندن هر بیت در بخش          مي  زیر بیان  درکه   ي است به شرح  ،بیت به بیت  
بر اساس معیارهایي اختالف در بندهاي هر قسمت بندي، ي و پایانشایگگره مقدمه، گره،

هـاي  از مشخـصه   عنـوان مثـال،   بـه  ؛باشـد مي،   بیان کردیم  نوشتهدر بخش سوم این     که  
ي داسـتان   ها، بر اساس زمان و رخـداد      بیان شده هاي  باشد که بند   این مي  بندهاي ثابت، 

 بنـد   ی   زماني بند باشـد، هـسته      ی  اند و فعلي که داراي نشانه     در ترتیب ثابت عرضه شده    
روایي است و نقش بیان تسلسل زماني وقایع را در داستان به عهده دارند و تغییر ترتیب                 

 که در ابیات زیـر، افعـالي کـه          شود  مي آنها، باعث بر هم زدن پیوستگي داستان یا روایت        
 .اندن داده شدههاي آن بیت، نشا واژهتر از دیگرباشند، برجستهگر ترتیب زماني ميبیان
  مقدمهـ١ـ٥

 :  رفتن ماري به دهان خفته:١گره 
 ماررفت   مياي سوار       در دهان خفتهآمدمي عاقلي بر اسب ـ١

در راه ماري را دید که بـه       رفت،  مي شخص عاقلي که سوار اسبي بود و داشت        :معني
 .شود  ميدهان یک مرد خفته وارد
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  گفتمان توصیفي:٧ـ١نوع گفتمان بیت 
هنمـاي  شـویم کـه عاقـل، اسـتعاره از را          در انتهاي حکایت متوجه مي     :صنایع ادبي 

خبر و غافل است که نفـس بـر    خفته، استعاره از انسان بي    .باشدخردمند و انبیا و اولیا مي     
 .باشد مار، استعاره از نفس اماره مي.او مستولي شده است

 :اندن ماره با شتاب رفتن سوار به سمت خفته براي ر:١ گشایيگره
  فرصت نیافت       تا رماند مار را،شتافت  مي و بدید آن سوار آن راـ٢

 آن سوار تا آن مار را دید با عجله اسب را تاخت تا مـار را برمانـد امـا فرصـت            :معني
 .نیافت و مار از دهان آن مرد خوابیده به درونش وارد شد

 )شود  ميدر پایان بیت، به گره تبدیلباشد و هم   مياین بیت هم گره گشایي براي بیت قبل(
 : روند اصليـ٢ـ٥

  :تا سوار به خفته رسید، مار به درون دهان او رفت :٢گره 
 شتافت       تا رماند مار را،فرصت نیافت  ميآن سوار آن را بدید وـ ٢

 : هاي دیگر و آزار مرد  سعي در بیرون آوردن مار با حیله:٢گره گشایي
 زدوان بد مدد       چند دبوسي قوي بر خفته  چونک از عقلش فراـ٣

  چون مرد سوار، از عقل برخوردار بود و عقلش در بیـشتر مـوارد کمـک بـه او         :معني
 .کرد، بر آن مرد خفته چند تا لگد زد مي

 :رساند  مي آزارهایي که سوار به خفته):٧ـ٤از بیت ( ٣گره
 ه زیر یک درخت او را زخم آن دبوس سخت       زو گریزان، تا ب بردـ٤

 شدت زخم آن لگد، مرد خفته را پـس از پرانـدن از خـواب در آن حـال کـه                      :معني
 .گریخت، تا پاي یک درخت برد  ميداشت از سوار

  اي به درد آویختهخور سیب پوسیده بسي بد ریخته       گفت ازین ـ٥
مـرد سـوار بـه آن مـرد         . هاي پوسیده زیادي ریخته بود      زیر آن درخت، سیب    :معني

 .گفت اي دردمند، از این سیب پوسیده بخور
 فتاد  مي       کز دهانش باز بیرونخورد داد سیب چندان مر ورا در ـ٦

 .ریخت  مي به آن مرد به قدري سیب خوراند که دیگر از دهانش بیرون:معني
 در بخش گره گشایي حکایت:  بیرون آمدن مار از  دهان مرد:٣گره گشایي

  :رساند  مياعتراض مرد به آزارهایي که فرد خردمند به او ):١٢ـ٧از بیت ( ٤ گره
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  کاي امیر آخر چرا       قصد من کردي تو نادیده جفازد  مي بانگـ٧
 تـو   ؛امیر، آخر چرا قصد آزار مرا داري      زد که اي      مي  آن مرد از شدت درد داد      : معني

 .اي که از من آزار و اذیتي ندیده
  گفتمان انتقادي:١٢ـ٧ن بیت نوع گفتما

 خونم بریز گر تو را ز اصلست با جانم ستیز       تیغ زن،یکبارگي  ـ٨
اگر تو از آن اول با جان من دشمني و عداوت داري، یکباره تیغي بزن و خونم     :معني

 .را بریز
 "ز"آرایي حرف  واج:صنایع ادبي

 که روي تو ندید شوم ساعت که شدم بر تو پدید       اي خنک آن را ـ٩
 چه ساعت شوم و نحسي بود که مرا دیدي و خوشا به سعادت کسي که روي                  :معني
 .تو را ندید

  کن خون از دهانم با سخن       اي خدا آخر مکافاتش توجهد  ميـ١١
شدت ظلم به قدري است که دهانم را مجروح ساخته و همراه صحبت، خـون               :معني

 .تو مکافات این مرد را بدهآید؛ اي خدا،   مياز دهانم بیرون
 : ارزیابي

 بیش و کم       ملحدان جایز ندارند این ستم  بي،گنه  بي،جنایت ـ بي١٠
 .اند لم را به کسي روا و جایز ندانستهگناه این ظ جنایت و بي ن، بيحتي ملحدا :معني
 ادامه دادن آزار مردي که مار خـورده بـود علیـرغم             ):١٦ـ١٢از بیت   ( ٤گشایيگره

 :تراض اواع
  کاندرین صحرا بدومیزدگفت او نفرین نو       اوش   مي هر زمانـ١٢

گفـت    ميکرد و فحش و ناسزا  مي آن مرد مرتب به آن سوار نفرین و دعاي بد         :معني
 .زدش که باید در این صحرا بدوي  مياما سوار مذکور، هر آن دم

  گفتمان توصیفي:١٦ـ١٢نوع گفتمان بیت 
 فتاد  مي و باز در رودوید  ميار همچو باد       زخم دبوس و سوـ١٣

دوید و باز در      مي رفت، مرد   مي  از زخم لگد و از دست آن سواري که چون باد           :معني
 .افتادرو مي

 تشبیه سوار به باد به دلیل سرعت زیاد :صنایع ادبي
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 زخم شد ممتلي و خوابناك و سست بد       پا و رویش صد هزاران ـ١٤
هاي پوسیده پر شده بود و خودش خواب آلود وتمـام             آن مرد از سیب    ی   معده :معني

 .اي و رویش زخم هاي زیادي شده بودتنش سست شده بود و پ
 فتادتا ز صفرا قي شدن بر وي گشاد         مي وکشید  مي تا شبانگهـ١٥

 کشید و گاهي رهـایش      مي  آن مرد را این طرف و آن طرف        ، آن سوار  ، تا شب  :معني 
 .تا اینکه از صفرا، به آن مرد بیچاره حالت استفراغ دست دادکرد  مي

 :پایان بنديـ ٣ـ٥
 :ـ گره گشایي١ـ٣ـ٥

 ):٢٢ـ١٦از بیت  (٣گره گشایي 
  از او جست خورده ها زشت و نکو       مار با آن خورده بیرونبر آمد زو ـ١٦

ورده، گردانـد و بـا آن خـ        همه را بر   ، پس هرچه خورده بود چه خوب و چه بد         :معني
 .کرد، مار نیز از درونش بیرون جست  ميها را که استفراغ غذا و سیب

 گفتمان توجیهي :١٦نوع گفتمان بیت 
  آن نکوکردار راسجده آورد از خود برون آن مار را       بدید چون ـ١٧

آن مرد وقتي دید ماري از دهانش بیرون جست، پس آن سـوار نیکـوکردار را                 :معني
 .و تکریمش نمودسجده کرد و تعظیم 

 گفتمان توصیفي:١٩ـ١٧نوع گفتمان بیت 
 برفت سهم آن مار سیاه زشت زفت       چون بدید آن دردها از وي ـ١٨

 یکبـاره  وقتي چشم مرد به مار افتاد و آن مار سیاه و زشت را مـشاهده کـرد،                   :معني
 .دردهایش رفت

  خود تو جبرئیل رحمتي       یا خدایي که ولي نعمتي گفتـ١٩
 .گفت اي امیر، تو جبرئیل رحمتي یا خدا هستي که ولي نعمتي :معني

 گفتمان تشکر و قدرداني:٢١ـ١٩نوع گفتمان بیت 
  تشبیه فرد خردمند به جبرئیل و خدا:صنایع ادبي

  اي مبارك ساعتي که دیدیم       مرده بودم جان نو بخشیدیمـ٢٠
 بودم تو بـه مـن حیـات و           چه ساعت مبارکي بود که مرا دیدي؛ من که مرده          :معني

 .جان تازه بخشیدي
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 بیان کسي است که ،این سخنان: پیام زیرین ابیاتي که تا بدینجا بیان گشت       :تفسیر
بینـد    مي به مار نفس اماره مبتال گشته است و آنکه سوار میدان طریقت است، حال او را               

 در آغـاز مبـتال  کند و امـا آن      مي و به او لگدهاي ریاضت کشیدن و خدمت کردن را وارد          
بینـد بـا همـت و ارشـاد آن سـوار              مـي  دهد و بعد که     مي کند و دشنام    مي سوار را نفرین  

طریقت، از صفت زشت آزاد شده و از نفس اماره مار سیرت نجات یافته است، به مـدح و                   
 گوید  ميکند و این سخنان را  ميثنا و دعاي خیر در حق راهنماي خود شروع

 مادران       من گریزان از تو مانند خران تو مرا جویان مثال ـ٢١
 گفتمان ندامت و پشیماني :٢٧ـ٢١نوع گفتمان بیت 

  تشبیه فرد خردمند به مادر و فرد خفته به خر:صنایع ادبي
 :٢٤ـ٢٢از بیت  ارزیابي

  خر گریزد از خداوند از خري       صاحبش در پي ز نیکوگوهريـ٢٢
 اما صاحبش از نیکوگوهري در دنبال آن        گریزد  مي  خر از خریتش از صاحبش     :معني
 .خر است

 صاحب خر استعاره از فرد خردمند،        و خر استعاره از فرد خفته و غافل       :صنایع ادبي 
 . استاولیا و انبیا

 جویدش       لیک تا گرگش ندرد یا ددش  مي نه از پي سود و زیانـ٢٣
 بلکـه بـراي ایـن   رود  صاحب خر به خاطر سود و زیان خود دنبال خرش نمـي     :معني

 .رود که آن حیوان را گرگ نخورد و یا حیوان وحشي و درنده ندردش مي
 ):٢٧ـ٢٤از بیت ( ٣گره گشایي

  اي خنک آن را که بیند روي تو       یا درافتد ناگهان در جوي توـ٢٤
 . خوشا به سعادت آنکه روي تو را ببیند یا ناگهان به کوي تو افتد:معني

 را بیهوده تو ده تو را       چند گفتم ژاژ و اي روان پاك بستوـ٢٥
اند و من از جهالت  اي امیر، تو آني که ارواح مقدس تو را مدح و ستایش کرده         :معني

 .غفلتم قدر تو را ندانستم و به تو حرفهاي بیهوده زدم و
 مگیر اي خداوند و شهنشاه و امیر       من نگفتم جهل من گفت آن ـ٢٦

ي شاه شاهان و اي امیر، این سـخنان نـامعقول را مـن نگفـتم                 اي خداوند و ا    :معني
 .بلکه جهل من گفت پس مرا مواخذه نکن

گـشایي   قـسمت گـره  خالف الگوي لباو و والتـسکي، در  بر ):٣٢ـ٢٧از بیت   ( ٥گره  
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رساندن به مرد    دلیل آزار  آغازخردمند، از همان    چرا فرد   : باشیم  مي ايحکایت، شاهد گره  
 را به او نگفت؟

  تانستمي       گفتن بیهوده کي دانستمياي زین حال اگر شمهـ٢٧
دانستم و از آن مرحمت و صداقتت نسبت بـه            مي اي از این حال    من اگر شمه   :معني

 .زدم خودم خبر داشتم، هرگز حرف بیهوده نمي
 گفتمان توجیهي:٣١ـ٢٧نوع گفتمان بیت 

 گفتي ز حال مي  اي خوش خصال       گر مرا یک رمزگفتمي بس ثنایت ـ٢٨
گفتـي، تـو را       مـي    اي امیر خوش خصال، اگر از چگونگي قضیه رمزي به من            :معني
 .گفتم  ميخیلي ثنا
 کوفتي  ميخامشانه بر سرمآشوفتي         مي لیک خامش کردهـ٢٩

موش، خشمناك شـدي و خاموشـانه،        آرام و خا    ولیکن تو با من با ظاهر کامالً       :معني
 .هایي بر سرم کوفتي مشت

 خاصه این سر را که مغزش کمتر استبجست        شد سرم کالیوه عقل از سر ـ٣٠
 این سـر کـه مغـز و عقلـش            من سراسیمه شدم و عقل از سرم پرید؛ خصوصاً         :معني

 .ناقص است
 اندر گذار اي خوب روي خوبکار       آنچ گفتم از جنون، عفوکن ـ٣١

ن نـامعقول مـرا کـه از روي          اي زیباروي و نیکوکـار، عفـوم کـن و آن سـخنا             :معني
 .سفاهت وجنون گفتم، فراموش کن

 گفتمان درخواست و تقاضا :٣١نوع گفتمان بیت 
دلیل آزارها را نگفتـه چـون مـرد خفتـه، تحمـل       ):٣٤ـ٣٢از بیت   ( ٥گره گشایي 

 .شنیدن آن را نداشته است
  آن زمانگشتي رمزي از آن       زهره تو آب گفتمي گفت اگرمن ـ٣٢

گفـتم و حقیقـت را        مـي  ر به آن مرد گفت اگر من از آن حال، رمزي به تو            امی: معني
 .مردي  ميشد و  ميکردم، از شدت ترس، زهره ات آب  ميفاش

 گفتمان توجیهي:٥٠ـ٣٢نوع گفتمان بیت 
  دماربرآوردي اوصاف مار       ترس از جانت گفتمي گر تو را من ـ٣٣

 .شدي  ميگفتم، از ترس هالك مي  اگر من اوصاف و چگونگي مار را به تو:معني
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 ):٤٦ـ٣٤از بیت ( ارزیابي
  مصطفي فرمود اگر گویم به راست       شرح آن دشمن که در جان شماستـ٣٤

فرمایند اي امت من، اگر راسـت و بـه طـور کامـل سـر آن        مي  حضرت محمد  :معني
 .دشمن حقیقي را که در جانتان وجود دارد را بگویم

  تلمیح:صنایع ادبي
  ني غم کاري خورد،زهره هاي پردالن هم بردرد       ني رود ره ـ٣٥

 چون وقتـي کـسي آن سـر را شـنید، نـه راه         . ترکد  مي  حتي زهره پردالن هم    :معني
 .خورد  ميرود و نه غم کاري را مي

اشاره بـه   :  مشترك گوینده و مخاطب نیاز دارد        ی  درك این بیت، به پیشینه     :تفسیر
اي امت من، اگر شما آگاه بودید از آنچـه          ":فرمایند  مي اکرم که کند از پیامبر      مي حدیثي

خوانـد و در ایـن نـشئه عنـصري اسـت و از                مي  شما را به بدي    ،دانم که آن نفس     مي من
 عذابي که در نشئه عنصري در مقابل اعمال بد آن نفـس بایـد کـشید خبـر داشـتید،کم                  

امي نمـي خوردیـد و از روي         از روي اشتها طع    گریستید و هرگز    مي بسیار خندیدید و  مي
میل و اشتها، آبي که رفع تشنگي تان کند نمي آشامیدید و هرگز به خانـه داخـل نمـي                    

نهادیـد در حـالي     مي رو به کوه ها و صحراها  ، آن آرامشي پیدا کنید    ی  شدید که در سایه   
امـا  ) ٦٦٩ــ ٦٦٨:انقـروي  ("وبیدید و بر نفس خود گریان بودیـد       ک  مي که به سینه هایتان   

 اشـاره بـه     فري معتقد است حدیثي از امام علي بدین مضمون وجود دارد که احتماالً            جع
 .)٤٣١جعفري،( آن حدیث باشد
  تلمیح:صنایع ادبي

  نه دلش را تاب ماند در نیاز       نه تنش را قوت روزه نمازـ٣٦
اي تواند نیاز و تضرع کند و نه تنش یار  ميماند و نه  مي نه دلش را تاب و توان:معني

 .نماز خواندن و روزه گرفتن را دارد
  همچو موشي پیش گربه ال شود       همچو بره پیش گرگ از جا رودـ٣٧

شود و   ميشود پیش گربه که در زیر چنگ گربه نیست و نابود  مي مثل موشي:معني
 .رود  ميشود پیش گرگ که از جا در  مياي یا مثل بره

 .تشبیه حقیقت به گربه وگرگ. ه موش و بره تشبیه فرد خفته و غافل ب:صنایع ادبي 
  اندرو نه حیله ماند نه روش       پس کنم ناگفته تان من پرورشـ٣٨

شناخت   ميماند و نه روشش را  مي پس با این وضع، براي آدم نه تدبیري باقي    :معني
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 دهـم و تربیـت    ميو من بي آنکه از آن دشمن دروني برایتان حرفي بزنم، شما را پرورش     
 .کنم که چگونه از آن بپرهیزید مي

  همچو بوبکرربابي تن زنم       دست چون داوود در آهن زنمـ٣٩
گـویم بلکـه مثـل       ني را که در درونت بود به تو نمي         پس اصل آن دشمن پنها     :معني

 .زنم  ميمانم و مثل حضرت داوود، دست بر آهن  ميابوبکرربابي ساکت
اشـاره بـه    :و مخاطب نیاز داردرك گوینده   مشت ی   درك این بیت، به پیشینه     :تفسیر

وي از اولیا بوده که مجذوب عشق الهـي         . داستان ابوبکر ربابي که به سکوت مشهور است       
در اینجا پیامبر خود را به شخصي تشبیه کـرده          . بوده که هفت سال خاموش مانده است      

یـروي کـشف    مولـوي از ن    ، نیکلـسون  ی  که چند قرن پس از او به دنیا آمده که به عقیده           
  نیکلـسون، ( که خاص اولیاست، اسـتفاده کـرده اسـت         )گذشتن از محدوده زمان   ( الحال
و داستان حضرت داوود، که بدون فاش کردن اسرار نهاني، سـر پـایین انداختـه و                 ) ٧٨٨

 .)٦٧١ـ٦٧٠انقروي،( مشغول نرم کردن آهن بود
 لقـد آتینـا داود منـا        و" : دارد  سوره سبا  ١٠ ی  مصراع دوم این بیت اشاره دارد به آیه       

به داوود بخشیدیم   و ما از فضل خود      " ،"فضال یا جبال او بی معه و الطیر و الناله الحدید          
ها و ای پرندگان شما نیز با نیایش داوود،همنوا شوید و آهـن را بـرای او              و گفتیم ای کوه   

 ).٤٨٢ زمانی،( "نرم کردیم
فات ربانی و آثـار روحـانی و        صوفیه حضرت داوود را مظهر کلیات احکام سمایی و ص         

 ).٢٥٩همو، ( دانند قوای طبیعی می
 .تلمیح ـ مبر اکرم به ابوبکر ربابي و حضرت داوودا تشبیه پی:صنایع ادبي

  تا محال از دست من حالي شود       مرغ پر برکنده را بالي شودـ٤٠
 و بال    تا که از دست حیات انگیز من، محال به اذن خدا ممکن شود و مرغ پر                :معني

 .کنده روح را پر و بالي حاصل شود
 که بال بـه دسـت آورده و بـه اوج            ، مرغ پر و بال کنده استعاره از روح        :صنایع ادبي 

 . کند  ميپرواز
  چون یدهللا فوق ایدیهم بود       دست ما را دست خود فرمود احدـ٤١

 .فرمودچون دست خدا فوق دست هاي مردم است، خدا دست ما را دست خود :  معني
جعفـري  :  مشترك گوینده و مخاطب نیـاز دارد       ی   درك این بیت، به پیشینه     :تفسیر

ان الذین یبایعونک   ": فرماید  مي  که  سوره فتح دارد   ١٠معتقد است این بیت اشاره به آیه        
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یدهللا فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفـسه و مـن اوفـی بمـا                  .انما یبایعون هللا  
در حقیقت با خدا  ،کنند  ميآنانکه با تو بیعت" ،"تیه هللا اجرا عظیما   عاهد علیه هللا فسیو   

 )قـدرت و نـصرت    ( بـاالي دسـت    )قـدرت و نـصرت خـدا      (کننـد، دسـت خـدا        بیعت مي 
ا زیان آن بر او باشد و هرکه زنهار خود با خدا نگه دارد خـد               هر که پیمان گسلد،   .آنهاست

 .)٤٢٩ جعفري،( "پاداشی بیکران بدو ارزانی دارد
 ی   سوره ص و آیـه     ٤٥ ی  چنانکه در آیاتی نظیر آیه    . به معنی قدرت و نیرو است      "ید"
 ).٤٨٢زمانی، ( مده استآ سوره مسد به همین معنی ١ ی  سوره توبه و آیه٢٩

  تلمیح:صنایع ادبي
  پس مرا دست دراز آمد یقین       برگذشته زآسمان هفتمینـ٤٢

ولي نیروي این دست از آسـمان        ست، اگرچه دست من از کالبد جسماني ام ا        :معني
 .گیرد  ميهفتم سرچشمه

 . قدرت خدایي است که در پیغمبران ظهور کرده است، مراد از دست:تفسیر
  دست من بنمود بر گردون هنر       مقریا بر خوان که انشق القمرـ٤٣

 را  "اقتربـت الـساعه و انـشق القمـر        "بـرو    .دست من در دنیا هنري نشان داد      :  معني
 .از هم شکافت وان که چگونه ماه در برابر نیروي روحاني پیامبر،بخ

انقروي اعتقـاد   :  مشترك گوینده و مخاطب نیاز دارد        ی   درك این بیت، به پیشینه     :تفسیر
قـد اسـت عـالوه    تدارد این بیت، اشاره به شکافته شدن ماه توسط پیامبر دارد ولي جعفـري مع       

 "اقتربـت الـساعه و انـشق القمـر        "  اشاره داشته باشد    سوره قمر  ١ ی  بر این، ممکن است به آیه     
 ) .٤٣٠ جعفري،( اشاره کند که نشانه هاي فرارسیدن روز رستاخیز است

  تلمیح :صنایع ادبي
  این صفت هم بهر ضعف عقلهاست       با ضعیفان شرح قدرت کي رواستـ٤٤

و اولیـاء   هاي ضعیف است، شرح قـدرت انبیـاء          این وصف که کردیم، بهر عقل     : معني
 .براي ضعیفان کي رواست یعني شایستگي آن را ندارند

  خود بداني چون بر آري سر ز خواب       ختم شد و هللا اعلم بالصوابـ٤٥
 وقتي سر از خواب غفلت بلند کني، خودت خواهي فهمیـد یعنـي اگـر بیـدار                  :معني

 ی  بحـث دربـاره   پس  . ، این اسرار را مشاهده خواهي کرد      شوي و چشم باطنت را باز کني      
 .فهمند  مياین اسرار خاتمه یافت و فقط بندگان خاص خدا این معنا را
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  تلمیح:صنایع ادبي
 ):٤٨ـ٤٦از بیت ( ٥گره گشایي

  بدينه ره و پرواي قي کردنبدي        مر تو را نه قوت خوردن ـ٤٦
 اگر تو از ماري که درونت هست آگاه بـودي، نـه یـاراي راه رفـتن وخـوردن                    :معني 

 .توانستي قي کني  ميداشتي و نه
 خواندم  مي       رب یسر زیر لبراندم  مي فحش و خرشنیدم  ميـ٤٧

خواندم تا   ميراندم و زیر لب، رب یسر      مي شنیدم و خر خود را      مي  از تو فحش   :معني
 .خالصي تو از این مار را خدا آسان کند

رب اشرح لـي صـدري و       "  طه ی   سوره ٢٦ و   ٢٥ ی  اشاره به آیه   : تلمیح :صنایع ادبي 
 که حضرت موسي از خدا      "خدایا گشاده گردان دلم و آسان گردان کارم       "،  "یسرلي امري 

 .)٤٣٠ ،همو( خواست کار را براي وي آسان کند
 ):٥٠ـ٤٨از بیت ( ارزیابي

  از سبب گفتن مرا دستور ني       ترك تو گفتن مرا مقدور نيـ٤٨
 . به تو بگویم و ترك کردن تو نیز برایم مقدور نبود من اجازه نداشتم سبب این کار را:معني
 گفتم از درد درون       اهد قومي انهم ال یعلمون  مي هر زمانـ٤٩

گفتم، یا رب ایـن قـوم را هـدایت            مي بردم و   مي  در آن زمان من از درون رنج       :معني
 .کن که آنها مرا نمي شناسند که من چقدر برایشان مفید هستم

نیکلـسون  :  مشترك گوینده و مخاطب نیاز دارد      ی  بیت، به پیشینه   درك این    :تفسیر
فردي از قریش، در جنگ احـد        گوید    مي  این بیت اشاره به روایتي است که       ،معتقد است 

سنگي به پیامبر پرتاب کرد که دندانهاي پیامبر شکست اما پیامبر بـه جـاي نفـرین، در                  
 فرمـا چـون بـه راسـتي آنـان           دایتخدایا قوم مـرا هـ     "کند که     مي حق دشمن خود دعا   

 .)٧٨٦ نیکلسون،( دانند نمي
  تلمیح:صنایع ادبي
 ):٥٣ـ٥٠از بیت ( ٣ گره گشایي

  آن رسته ز رنج       کاي سعادت، اي مرا اقبال وگنجکرد  ميها سجدهـ٥٠
را از سـوار شـنید، در مقـابلش          وقتي آن مرد از رنج مار رسته، ایـن سـخنان             :معني

 . اي سعادت و اي مرا اقبال و گنجگفت  ميها کرد وسجده
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  گفتمان دعایي:٥٣ـ٥٠تمان بیت نوع گف
  جزاها اي شریف       قوت شکرت ندارد این ضعیفیابي از خدا ـ٥١

 .را ندارد  این ضعیف قدرت اداي شکر تو،ها واجرها بیابي  اي مرد شریف، از خدا پاداش:معني
 انه ندارم و آن نوا تورا اي پیشوا       آن لب و چگوید شکرحق ـ٥٢

 ایـن احـسان تـو       ی   اي مقتدا، حق شکر تو را گوید چون شکري که شایـسته            :معني
 .و دهان و از توانایي من خارج استباشد، از لب 

 نواـچانهـ مراعات نظیر بین لب:صنایع ادبي
 : پیام اخالقيـ٢ـ٣ـ٥

  دشمني عاقالن زین سان بود       زهر ایشان ابتهاج جان بودـ٥٣
 عداوت اشخاص عاقل، این گونه است که زهر آنان، سـبب خوشـي و مـسرت                 :عنيم
 .شود  ميجان

 آن  ی  اشاره به این باور عرفانی دارد که لفظ عذاب، عـذوبت اسـت و نتیجـه                :تفسیر
 آتش، دار انتقـال از حـالی بـه    ً رحمت است و آن لذت یافتن به امر و فرمان است؛ و مثال  

ن، برای رحمت و نعمت و زایـل سـاختن درد و غـصه              حال دیگر است و حکم در پایان آ       
  .)٤٠: ٢ حلبی،(است 

 گفتمان پند و اندرز: ٥٤ و ٥٣نوع گفتمان بیت 
  دوستي ابله بود رنج و ضالل        این حکایت بشنو از بهر مثالـ٥٤

 . این حکایت را بشنو،براي مثال. آورد   مي دوستي آدم ابله، رنج و گمراهي بار:معني
 
 گیري نتیجه

کـه  بـه دسـت آمـد    این نتیجـه   صورت داستانهاي انجام گرفته بر روي       اساس بررسي بر
خص شـ از    معنـایي نخـست،    ی  الیـه  .،گفتمان دو الیه اي دارد    مثنوياز  یاد شده   داستان  

 مـاري بـه دهـان او       بیند که خفته اسـت و       مي مردي را  گوید که در راه،     مي دانایي سخن 
کارهـای دشـوار    او را وادار بـه انجـام         وکنـد     مي ته را بیدار  مرد خف  این مرد دانا،   .رود مي
کند که به دلیل جهل اوسـت امـا           مي را بیان سخنانی  شود و     مي آزار او سبب  کند که    مي
رهد و دلیل آزارهاي مرد       مي جان او راحت شده و از مرگ       که در اثر این آزارها،    پایان  در  

 و حتي الفاظي مخالف الفاظي که در زمان         هاي او به کلي تغییر کرده      حرف یابد، ميرا در 
 : مثالًگیرد به کار می ،هناداني به کار برد
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  شوم ساعت که شدم بر تو پدید       اي خنک آن را که روي تو ندیدـ٩
 در مقابل

  اي مبارك ساعتي که دیدیم       مرده بودم جان نو بخشیدیمـ٢٠
 فتد ناگهان در جوي تو اي خنک آن را که بیند روي تو       یا دراـ٢٤

 :و یا ابیاتي مثل
  کن خون از دهانم با سخن       اي خدا آخر مکافاتش توجهد  ميـ١١

 در مقابل
  جزاها اي شریف       قوت شکرت ندارد این ضعیفیابي از خدا ـ٥١
  تورا اي پیشوا       آن لب و چانه ندارم و آن نواگوید شکرحق ـ٥٢

 در هنگام جهل بیـان شـده و      ١١ بیت و٩م هستند که بیت      ابیاتي مخالف ه   که دقیقاً 
هـم چنـین     .در هنگام دانش یـافتن از قـصد مـرد دانـا            ٥٢ و ٥١ و ابیات   ٢٤و٢٠ابیات  

قبـل از آگـاهي    واژگاني که براي توصیف و اشاره به مرد خردمنـد از طـرف فـرد خفتـه،       
 واژگاني که براي توصـیف  اما .امیر ،تو ،بدتر از ملحد :یافتن استفاده شده است عبارتند از   

 از آگـاهي یـافتن اسـتفاده شـده اسـت             بعـد  و اشاره به مرد خردمند از طرف فرد خفته،        
 ، صـاحب ، خداونـد ، مثال مـادران   ، ولي نعمت  ، خدا ، جبرئیل رحمت  ، نکوکردار :عبارتند از 
 ،گـنج  ، اقبال، سعادت، خوبکار، خوب رو، خوش خصال  ، امیر ،شهنشاه ، خداوند ،نیکوگوهر

 .پیشوا ،شریف
دانیم آیا چنین اتفاقي   حتي نميواگرچه ما از وجود آن فرد دانا و خفته آگاه نیستیم 

 نخستین ی دارد تا در الیه  ميچنین دالیلي ما را بر آن بنابراین، افتاده یا نه؛ در زماني،
که برگرفته ها  آیات و روایات و نشانه ،هاي صوري به کمک نشانه معنایي جستجوکنیم و

به  صناعات ادبي موجود در متن،  همچنین با استفاده ازوباشند   مياي  زمینهناختشاز 
 : دوم راه یابیم و آن این استی معناي الیه

هـا در    دشواریهایي مواجه شویم و این       دشواریبا   اگرچه ممکن است در زندگي،     ـ١
ته اسـت   حکمتي از خداوند نهف    ها، دشواریولي در پشت این       رنجش ما شود،   آغاز سبب 

بنـابراین بایـد     . براي ما زجـرآور نخواهـد بـود        ها  رنجآن   که وقتي آن حکمت را دریابیم،     
کنیم و  ننباید عجز و البه      براي چیزي که آگاهي کامل از حکمت آن نداریم،         بود و شکیبا  

 .استپیشرفت ها نردبان  سختي به عبارتي،
ر این شخص به اوامـر انبیـاء        هر انساني ممکن است به مار نفس اماره دچار شود و اگ            ـ٢

است ولي دچـار    دشوار   رها شدن از مار نفس اماره        آغازاگرچه در    نماید،اهتمام  دین   ءاولیا و
 .رساند مياوج  انسان را به حرو کشاند و رهایي از آن،  ميآن بودن انسان را به هالکت
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ه فرد نادان   بهتر از آسایشي است ک     آزاري که از فرد دانا ممکن است متحمل شویم،         ـ٣
همیـشگی   آسـایش  کند زیرا رنجش از فرد دانا، صوري و زودگذر اسـت و     مي براي ما فراهم  

بـه  دشـواری همیـشگی     صوري و زود گذر اسـت و         به همراه دارد ولي آسایش از فرد نادان،       
 .همراه دارد

    . خطیر مرشدان این امری دهد و وظیفه  مياهمیت تعلیم و تربیت را نشان ـ٤
 

 منابعفهرست 
 . ش١٣٧٤، زرین، تهران ،شرح کبیر انقروي رسوخ الدین اسماعیل، انقروي،. ١
تجزیه و تحلیل ساخت کالن حماسـه رسـتم و اسـفندیار             رضا ایزدي،  رضا، محمد نژاد، پهلوان. ٢
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