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تحلیل غزلی از مولوی بر مبنای رویکرد بینامتنی به قرآن
همایون جمشیدیان

چکیده
هر متني با متون پیش از خود رابطه دارد و با آنها گفتگو ميکند ،و معنا در بافتي بینامتني با
ارجاع از متني به متن دیگر شکل ميگیرد .غزلیات شمس که حاصل مکاشفات و تجربههاي
معنوي مولوي است به شخصیتهاي قرآني نیز ميپردازد .مولوي ماجراهاي پیامبران در قرآن را
تنها رویدادي از آنِ گذشته نمي داند و معتقد است آن وقایع در سطحي دیگر براي کساني که
تشبه به احوال آنان دارند ،روي ميدهد .مولوي در غزلي که در این مقاله بررسي ميشود ،وقایع
پیش آمده بر حضرت آدم را به گونهاي بیان ميکند که ميتوان آن را زبان حال آدم دانست ،یا
گزارش تجربه راوي از آن ماجرا.
بر اساس نتایج این تحقیق ،نسبت دو متن (قرآن و غزل مورد نظر) با یکدیگر نسبت میان
مستعارله و مستعارمنه در استعاره فرض شده است ،مستعارمنه یا بر مبناي اصطالحات بینامتني
(زَبَرمتن)  ،متن غزل است و آیات قرآن با توجه به قراین ،مستعارله یا بر مبناي اصطالحات
بینامتني «زبر متن» در نظر گرفته شده است و آنگاه متن غزل با توجه به آیات ،تفسیر و تحلیل
شده است .از آنجا که زاویه دید این غزل اول شخص است راوي به احساسات و عواطف خود یا
آدم نیز در شعر پرداخته است .سیر روایت این غزل بر مبناي محور عمودي با آیات مربوط به آدم
در سوره بقره انطباق دارد ،به گونه اي که عالوه بر موضوع اصلي ،موضوع فرعي آن دو نیز به هم
شباهت دارد.
واژگانکلیدی:بینامتنیت ،قرآن ،غزلیات شمس ،مولوي

مقدمه
اصطالح بینامتنیت را نخستین بار کریستوا تحت تاثیر آراي سوسور و باختین به کار برد.
جاناتان کالر در تعریف بینامتنیت ميگوید « :هر اثر به واسطه آثار پیش از خود ممکن مي شود،
این اثر دنباله آثار پیش از خود را ميگیرد ،آنها را تکرار ميکند ،به چالش ميخواند و متحول

نویسنده مسئول :استادیار ادبیات فارسي دانشگاه گلستانhomayunjamshidian@yahoo.com :
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ميکند این تلقي را بینامتنیت مينامند ...هر اثر بین و میان متون دیگر به وجود ميآید ،یعني
به واسطه روابطش با متون دیگر( »...کالر)83: 3131،
بینامتنیت روشي است براي تفسیر متون برمبناي تاثیر متون بر یکدیگر .در این روش متنها
تکههاي جدا از یکدیگر در نظر گرفته نميشوند ،بلکه در هر متني ميتوان به تصریح یا تلویح
نشانههایي را از دیگر متنها جست .اصوال بدون یافتن نشانههایي از متنهاي دیگر نميتوان به
تمامي جوانب و سطوح معنایي یا الیههاي پنهان متن دست یافت.
یکي از جنبههاي ارتباط متنها با هم ارتباط تاریخي است .آلن ميگوید« :یک گفته همچون
یک اثر محققانه مي تواند خود را به عنوان یک ذات مستقل و تک گویانه عرضه کند ،اما خود از
تاریخ پیچیده اي از آثار پیشین نشات گرفته و خود را مخاطب یک بستر اجتماعي نهادي
پیچیده ساخته ،در پي دریافت پاسخي فعاالنه از سوي آن است ،گفتهها همگي مکالمهاي بوده
معنا و منطقشان وابسته به آنچه پیشتر گفته شده و نحوه دریافتشان توسط دیگران در آینده
خواهد بود( ».آلن)11 : 3131 ،
ریفاتر اصوال تفسیر را بدون در نظر گرفتن بینامتنیت ناقص ميداند« :درست این است که
تفسیر کامل یک شعر ،تنها از طریق بینامتنیت میسر ميشود ،معناي شعر با ارجاع از متني به
متن دیگر شکل ميگیرد .بینامتنها بافت اصلي شعر را ميسازد و بيآنکه تصریح کند ،ایده
اساسي و دانشي را که بایسته درک شعر است ،تبیین ميکند(».اشیمتز)31 : 7112،
امبرتو اکو حتي فراتر رفته ،ميگوید که این درست نیست که آثار را نویسندگان آن مينویسند،
آثار را آثار و متنها را متنها مي نویسند ،آنها بي توجه به قصد نویسنده با یکدیگر گفتگو مي
کنند ( .اشمیتز)8 : 7112 ،
فوکو درباره تاثیر و وابستگي متون به یکدیگر ميگوید« :مرزهاي یک کتاب به اندازه کافي و
دقیق مشخص نميشوند ،در پس عنوان کتاب و سطرهاي نخست و واژههاي پایاني و در پس
ساختار دروني و شکل و صورت کتاب که به آن نوعي استقالل و تمایز مي بخشند ،منظومهاي
از ارجاعات وجود دارند که به کتابها و متون و جمله هاي دیگري حواله ميکنند و این مسئله،
آن کتاب را به گرهي در درون شبکه اي گسترده و جزئي از یک کل فراگیر تر بدل ميکند ».
(فوکو)83 :3133 ،
از مقایسه نقل قولها مي توان چنین نتیجه گرفت که هر اثر به واسطه آثار پیش از خود شکل
ميگیرد بنابراین بي توجه به متنهایي که پیش از آن نوشته شده ،نميتوان به الیههاي پنهان و
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مختلف متن دست یافت ،حتي امبرتو اکو تا آنجا پیش ميرود که نویسندهي متن را متنهاي
دیگر ميداند.
بینامتنیت را به اقسامي نیز تقسیم کردهاند براي مثال ژنت بینامتنیت را به چهار مقوله
مشخصتر تقسیم کرد و معتقد بود ،ممکن است این مقوالت با یکدیگر همپوشاني نیز داشته
باشد .این مقوالت عبارتند از -3 :ورامتنیت  -7سرمتنیت -1پیرامتنیت  -8زبرمتنیت
در «ورامتنیت» متن در رابطه تفسیري با متن دیگر قرار ميگیرد ،گاه حتي بدون نقل کردن یا
نام بردن از آن« .سرمتنیت» شامل توضیحاتي است که به خواننده و دریافتش از متن مربوط
ميشود؛ مثال اینکه نویسنده نوع اثرش را رمان یا رمانس ميخواند« .پیرامتنیت» عناصري در
آستانه متن است که دریافت متن را جهتدهي ميکند؛ مثال عناوین فصلها ،مصاحبهها ،نقد و
نظرات خوانندگان ،جوابیهها و نامههاي خصوصي و زمان انتشار ،در این رده محسوب مي شوند.
در «زبرمتنیت» نسبتِ میان «زیر متن» که ماخذ اصلي باشد با متن دوم که «زبرمتن» مي-
باشد ،بررسي ميشود .ر.ک (آلن) 311-381: 3131،
بر مبناي تقسیم بندي ژنت ،در این شعر ،غزل مولوي با آیات مربوط به هبوط آدم از بهشت
ارتباط دارد (زبرمتنیت) ،این غزل به طور مستقیم اشارهاي به ماخذ خود نکرده است و به
اقتضاي موضوع نسبت به «زیرمتن» مطالبي را گسترش داده یا حذف کرده است .آنچه از
زندگي و احوال مولوي ميدانیم این است که « در علوم رسمي چون اقسام لغت و عربیت و فقه
و احادیث و تفاسیر معقوالت و منقوالت به غایتي رسیده بود که در آن عصر سرآمد همه علماي
دهر شده بود ...نظر مبارک ایشان پیوسته بر صفحات لوح محفوظ ناظر بود( ».سپهساالر،
)71 :3131
بنابراین با توجه به پیوستگي متون ،در تفسیر شعر باید به اقتضاي موضوع به ارتباط آن شعر با
زمینه هاي اجتماعي ،تاریخي ،فرهنگي و دیني آن توجه کرد و با شواهد روشن نسبت میان آن
متن و متنهاي پیش از آن را تبیین کرد .از میان تحلیل این ارتباطات و گفتگوي میان متون
است که معنا یا معناهاي متن آشکار ميشود.
با تامل در محتواي شعري که در این نوشته بررسي ميشود ،ميتوان دریافت که با آیات مربوط
به هبوط آدم ارتباط دارد ،اما بر خالف آیات قرآن در این موضوع ،راوي اول شخص به روایت
ماجرا ميپردازد.
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متن غزل مذکور به مثابه «زبرمتن» با آیات هبوط آدم از بهشت؛ «زیرمتن» ،ارتباط و گفتگو
دارد .پرسش این است که «زبرمتن» یا غزل مولوي چگونه «زیرمتن» یا آیات هبوط را بازنمایي
ميکند؟ و صورت و محتواي این دو متن چه نسبتي با یکدیگر دارند؟
به نظر مي رسد -3 :در متن غزل (زبرمتن) با واژگان استعاري مواجهیم که مستعارلههاي آن را
باید در قرآن جست -7 .زبرمتن به اقتضاي ماهیت شعري خود به احوال و احساسات شخصي
راوي نیز پرداخته است.
در بررسي این فرض نخست محتواي روایت قرآني با روایت مولوي مقایسه ميشود و پس از
بررسي داللتهاي استعاري و کنایي متن ،به ت رتیب بیان روایي دو متن و سرانجام به زاویه دید
آنها پرداخته ميشود.
پیشینه تحقیق
در خصوص ویژگيهاي بینامتني غزل مولوي به چند مقاله ميتوان اشاره کرد :مقاله «تفسیر
غزلي از مولوي» نوشته تقي پورنامداریان،در این مقاله نویسنده کوشیده است تا با استفاده از
روابط بینامتني و زمینه ذهني مولوي ،ابهامات غزل را روشن کند و پیوند معنایي بیتها را
توضیح دهد .مقاله« بررسي بینامتني تصویر دریا در غزلیات شمس»(آقاحسیني)73-3 :3133 ،
و « بررسي بینامتني تصویر شکار در غزلیات شمس» (آقاحسیني )18-33 :3133،در این مقاله-
ها تصویر دریا ،شکار و وابسته هاي آن بر اساس نظریه بینامتنیت تحلیل شده و با توجه به
روابط بین متون به تاویل تصویر دریا و شکار پرداخته شده است.
در ادامه ،غزل زیر از مولوي به روش بینامتني تحلیل و نسبت آن با آیات تبیین ميشود.
 .3چو مرا به سوي زندان بکشید تن ز باال

ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها

.7به میان حبس ناگه قمري مرا قرین شد

که فکند در دماغم هوسش هزار سودا

.1همه کس خالص جوید ز بال و حبس من ني

چه روم چه روي آرم به برون و یار اینجا

.8که به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او

که نشد به غیر آتش دل انگبین مصفا

.1نظري به سوي خویشان نظري برو پریشان

نظري بدان تمنا نظري بدین تماشا

 .1چو بود حریف یوسف نرمد کسي چو دارد

به میان حبس بستان و که خاصه یوسف ما

 .2بدود به چشم و دیده سوي حبس هر کي او را

ز چنین شکرستاني برسد چنین تقاضا

.3من از اختران شنیدم که کسي اگر بیابد

اثري ز نور آن مه خبري کنید ما را
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.3چو بدین گهر رسیدي رسدت که از کرامت

بنهي قدم چو موسي گذري ز هفت دریا

.31خبرش ز رشک جانها نرسد به ماه و اختر

که چو ماه او برآید بگدازد آسمانها

 .33خجلم ز وصف رویش به خدا دهان ببندم

چه برد ز آب دریا و ز بحر مشک سقا

تبیین نسبت قرآن به مثابه«زیرمتن» با غزل مولوی به مثابه«زَبَرمتن»
در سوره بقره خداوند راوي است و از آدم و حوا و شیطان در قالب سوم شخص سخن گفته مي-
شود ،حاصل تعامل آن دو با شیطان ایجاد حادثه خروج از بهشت است .در سوره بقره آیه هاي
 81-11گفتار راوي یا خداوند را ميشنویم.
در سوره اعراف در آیه  71گفتار راوي یا خداوند با آدم و حوا در قالب جملهي پرسشي و داللت
ثانوي توبیخ نقل ميشود که مگر شما را از آن درخت باز نداشته بودم .در آیه  78آدم و حوا
پاسخ مي دهند که به خود ظلم کردیم و اگر به ما رحم نیاوري زیانکار خواهیم بود .با نقل گفتار
آنان ،عواطف آنها نیز منتقل ميشود.
در سوره اعراف ،ماجراي آدم نسبت به دو مورد دیگر بیشتر مبتني بر گفتگوست ،گفتار
مستقیم خداوند با آدم و حوا و بازداشتن آنان از درخت ممنوع و گفتار مستقیم شیطان نیز
مبني بر تحریک آنان نقل مي شود و پس از خوردن میوه ممنوع آنان نیز مستقیم به خداوند
روي ميکنند و عذر ميخواهند و خداوند نیز به آنان پاسخ ميدهد.
در سوره «طه» خداوند به آدم روي ميکند و از شیطان ميگوید که دشمن تو و همسر توست،
سخن شیطان با آدم با فعل «قال» نقل ميشود.
در روایت مولوي داستان از زبان اول شخص روایت ميشود ،راوي ميگوید :تن ،او را به سوي
زندان کشید و از مقربان حضرت جدا شد ،در میان حبس ماهي با او همراه شد و هزار سودا در
دماغش افکند ،راوي با توضیح احوال روحي خود ،زندان را مطلوب ميداند و ميگوید کیست که
با بودن آن ماه هوس رفتن به زندان نداشته باشد ،و نیز ميگوید با دست یافتن به آن گوهر،
شایسته است چون موسي از هفت دریا بگذري ،سرانجام ميگوید ،آن ماه وصف پذیر نیست
پس باید خاموش ماند.
هویت این اول شخص ،مشخص نیست ،زیرا راوي از زماني سخن ميگوید که طبعا دوران
مولوي نميتواند باشد ،مي توان گفت که از زبان آدم نقل ميشود یا سخن روح است.
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از آنجا که راويِ اول شخص مدام از احوال روحي خود سخن ميگوید مثال غریبي (بیت یک)
سودایي شدن (در بیت دوم) خالصي ناجستن از بند و اشتیاق به آن (بیت سوم) تمنا و پریشاني
(بیت چهارم) خجل بودن (بیت یازدهم) ،مخاطب از احوال دروني و نگراني و اشتیاق او باخبر
ميشود .در آیات قرآني تاکید بر ذکر ماجراست و به احوال دروني آدم تنها اشارهاي ميشود.
از مقایسه این دو متن مشخص ميشود در روایت مولوي پیش زمینههاي هبوط حذف و ماجرا
از پسِ هبوط روایت ميشود .در روایت قرآني به صراحت از آدم نام برده مي شود و وقایع پیش
آمده شرح مي شود ،اما در روایت مولوي ،هویت گوینده کامال روشن نیست و ميتوان گفت-3 :
شعر زبان حال آدم به روایت مولوي است  -7راوي که زاده آدم است به مجاز آن ماجراها را به
خود نسبت ميدهد -1 .ماجرا مکاشفهاي است از هبوط ،بر مبناي اندیشه هاي مولوي ،با این
توضیح که در نگاه عرفاني ،وقایع پیامبران که در عالم واقع روي داده ،ممکن است به گونه
نمادین به اقتضاي احوال آدمیان بارها تکرار شود ‹‹:.داستان پیامبران مثال و مظهر عیني و
محسوس حوادث مکرر و مستمر حوادث نفساني و انساني است ...و حادثهاي است که در وجود
هر کس و در هر زمان تکرار ميشود ونقد حال هستي انسان است( ››.پورنامداریان)32 :3113 ،
در شعر مولوي موضوع اصلي داستان ،هبوط آدم و ماجراهاي پیش آمده براي اوست و به
اقتضاي موضوع به ماجراي یوسف اشاراتي ميشود.
داللتهای استعاری و کنایی
آنگونه که پیشتر گفته شد ،فرض بر این است که این غزل در جایگاه‹‹زبرمتن›› شامل استعاره-
هایي است که مستعارله آن را باید در قرآن و در ماجراي حضرت آدم جستجو کرد ،بنابراین،
الفاظ مستعار در غزل با م فاهیم قرآني در ماجراي آدم ،که فرض ميشود مستعارلههاي آن
باشد ،تطبیق و تحلیل ميشود.
زندان :در بیت نخست ،ازتقابل مطرح شده میان «من» و «تن» درميیابیم مقصود از «من»
جان یا روح است و تن ،جسم فیزیکي .اگر «من» را «تن» از باال به زندان بکشاند .پس با توجه
به آیات قرآن «باال» عالم معنا ،بهشت یا جایگاهي بود که آدم با فرشتگان در آن به سر ميبرد و
در مقابل« ،زندان» عالم ماده یا جایي است که «هبوط» در آن واقع شده است.
در قرآن چنین آمده است :فَأَزَلَهُمَا الشَیْطَانُ عَنهََْا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا کاَنَا فِیهِ وَ بَعْضُکمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَ لَکمُ فىِ الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌّ إِلىَ حِینٍ .بقره ()11
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زندان در این شعر معادل «ارض» است ،آدم و حوا از فراخي و ‹‹سالمت›› بهشت به تنگناي
زمین فرستاده ميشوند .پس از واژه «ارض»« ،مستقر و متاع الي حین» ،با مفهوم زندان که
جایي موقتي است هماهنگي دارد؛ در حدیث نیز دنیا به زندان تشبیه شده است؛‹الدنیا سجن
المومن›
در همین مصراع کشیده شدن تن «از باال» به سوي زندان با واژه «هبوط» هماهنگي دارد.
«قُلْنَا اهْبِطُوا» (بقره  )11و «قال اهبطا منها» (طه )371و (اعراف )71
از سوي دیگر« ،تن» به مجاز با عالقه الزم و ملزوم تداعي کننده شهوات است ،زیرا شهوات به
تن مربوط است و شیطان ،شهوات را به نفس یا تن وسوسه ميکند یا شهوات ،نفس یا تن را
تحریک ميکند .در زمینه مورد بحث در خصوص آدم ،قرآن ميفرماید‹ :فَأَزَلَهُمَا الشَیْطَان› بقره
ُ 11یا ‹ فوسوس الیه الشیطان› (طه  371و اعراف )73
در ترکیب «مقربان حضرت» هر دو جزء معناي کنایي دارند« .حضرت» به معناي آستانه و
مکان مقدس است ،با توجه به زمینه معنایي مطرح در شعر ،عالم باال ،آستانه الهي است که در
تقابل با زندان ،قرار دارد .همان که در آیات مورد بحث چنین بیان شده است :
‹فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا› (بقره )11و یا ‹قال اهبطا منها جمیعا› (طه)371
مقربان با توجه به معناي «حضرت» فرشتگانند که در قرآن چنین به آنها اشاره شده است:
س›
ََائهَِمْ› بقره( )11و یا ‹ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْ َملَئکَ ِة اسْجُدُواْ الََِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِی َ
ََادَمُ أَنبِئْهُم بِأَسمْ
‹قَالَ يَ
بقره()18
پس مقربان حضرت فرشتگاني هستند که احتماال آدم با آنها محشور بوده یا آنانکه او را سجده
کردند.
«حبس» :در بیت دوم ،همان زندان بیت پیشین است ،در سطح داللتهاي اولیه در حبس
«قمر» قرین کسي نمي شود؛ پس در اینجا با استعاره مواجهیم ،در مصراع دوم راوي ،احوال
روحي خود را پس از حضور قمر در حبس بیان ميکند.
توجه به نانوشتهها ،درک نوشتههاي متن را آسانتر ميکند یا الیههاي دیگري از متن را آشکار
ميکند؛ الزمه معناي به زندان رفتن اندوه و ناگواري است ،به ویژه ،که زنداني از همنشیني با
مقربان حضرت به زندان افتاده باشد .آنگونه که ذکر خواهد شد اهمیت این اندوه بیان نشده
آنگاه آشکار ميشود که در بیت دوم از شادي و عشقي سخن گفته ميشود که در زندان پدید
ميآید.
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«قمر» در بیت دوم :در داللت اولیه ،قرین شدن قمر در حبس با راوي ممکن نیست ،پس با
استعاره مواجهیم .در حبس ،قمر ،قرینِ راوي ميشود و هزار سودا بر جانش ميافکند ،با مراجعه
ب
َِمَاتٍ فَتَا َ
به قرآن ،در ذیل آیات مربوط به هبوط چنین ميخوانیم :فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ کلَ
عَلَیْهِ ...فَإِمَا یَأْتِیَنَکُم مِنى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ َفلَا خَوْفٌّ َعلَیهَِْمْ وَ لَا هُمْ یحََْزَنُونَ(بقره ) 13- 12
در آیه ميفرماید هرکس از هدایت من پیروي کند‹‹خوفي و حزني›› نخواهد داشت .در بیت،
‹‹هزار سوداي در دماغ›› هنگامي حاصل ميشود که قمر ،قرین راوي شده است .در سنتهاي
ادبي هدایتگري با ماه مرتبط است .براي نمونه مولوي در مثنوي چنین ميگوید:
پیر تابستان و خلقان تیر ماه

خلق مانند شبند و پیر ماه
(مولوي ،3121 ،ج)333: 3

در جایي دیگر ،ماه را که از خورشید نور ميگیرد و واسطه خورشید در روشنگري است به
پیامبران که از خداوند وحي دریافت ميکنند تشبیه کرده است:
ماه ميگوید به خاک و ابر و في
چون شما تاریک بودم در نهاد
ظلمتي دارم به نسبت با شموس

من بشر من مثلکم یوحي الي
وحي خورشیدم چنین نوري بداد
نور دارم بــهر ظلـمات نفـوس
(مولوي ،همان)771 :

پرسش این است که «قمر» چیست؟ آیا ارتباطي میان قریني قمر و سودا وجود دارد؟
آنگونه که ذکر شد با رجوع به آیات قرآني مي توان مستعارله این مستعارمنه ها را یافت :عالوه
ل اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعَا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَا
بر آیه  13سوره بقره در سوره طه ميخوانیم« :قَا َ
یَأْتِیَنَکُم مِنى هُدًى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاىَ فَلَا یَضِلُ وَ لَا یَشْقَى» (طه )371
پس ميتوان گفت «قمر» استعاره از هدایت الهي است و از لوازم معنایي آن از میان رفتن
«خوف» و «حزن» و رهایي از «ضاللت» و «شقاوت» است .با رسیدن آن قمر ،دیگر نه تنها
خوف و حزني نیست که بشارت رسیدن دیگر باره به وصال الهي داده ميشود.
«هزار سودا» عالوه بر دفع غم با این آیه نیز ارتباط ميیابد :
ل
‹وَ قُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُکمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکمُ فىِ الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌّ إِلىَ حِینٍ› بقره( )11و ‹قَا َ
َْرَجُونَ › اعراف()71
َْیَوْنَ وَ فِیهَا تَمُوتُونَ وَ مِنَهَْا تخُ
فِیهَا تحَ
به عبارت دیگر ،سودا از این است که ماندن در این زندان جاوداني نیست.
در سوره طاها عالوه بر آنچه در سوره بقره آمده ميفرماید« :فمن تبع هداي فال یضل و ال
یشقي» (طه)371 ،
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در اساطیر ماه ویژگي رمزي دارد « :ماه نماد زمان در حال عبور است و نماد عبور از زندگي و از
مرگ است ...نماد معرفتي غیر مستقیم و همراه با سرگشتگي است»( .شوالیه ،3132 ،ج:1
)371-373
از سخن ذکر شده چنین برمي آید که ماه نماد کسب معرفت است که در پي آن معرفت ،ممکن
است زندگي شخص صاحب معرفت به کلي دگرگون شود.
با توجه به موارد گفته شده ،با رسیدن قمر یا هدایت الهي ،راوي تمامي اندوههاي خود را
فراموش ميکند .پس هوس این سودا ،سوداي خروج از زندان و بازگشت به حضرت الهي است.
مصراع اولِ بیت سوم به امري در عالم واقع و در سطح داللت اولیه زباني اشاره ميکند ،به این
معنا که «بند» را کسي خوش نميدارد ،اما این «بند» که «یار» در آنجاست ،خوشایند است.
این بیت بیان کننده احوال روحي راوي پس از وصال با قمر است .این توصیفِ احوال رواني،
آیات دیگري را کمابیش در همین حوزه معنایي تداعي ميکند؛ راوي پس از رسیدن قمر دیگر
رنجي از «غریبي و تنهایي» ندارد و دیگر نه تنها از بودن در زندان اندوهگین نیست که آن را
دوست مي دارد و حتي آمدن به زندان را شرط رسیدن به «خلوت او» ميداند .با توجه به آنچه
گفته شد ،اگر زندان این جهان باشد که آدم به آن هبوط کرد و از معشوق و «مقربان حضرت»
جدا شد و رفتن به زندان ،تنها راه رسیدن به معشوق باشد ،پس راوي از اینکه سرنوشتش از
فرشتگان جدا شده؛ شادمان است و خروج از بهشت را وسیلهاي ميداند براي رسیدن به
خداوند ،تا بر اثر وصال با قمر به حیاتي دیگر دست یابد .با توجه به آیه معروف به امانت «آیه
 27سوره احزاب» ،امانت الهي از میان تمام موجودات به انسان اختصاص دارد و انسان نیز تا
پیش از هبوط ،با آفریدگان دیگر تفاوتي نداشت.
بر مبناي مطالب گفته شده ،یار در اینجاست ،یا آنگونه که در اینجاست در جاي دیگر مثال در
کنار «مقربان حضرت» نیست .حافظ در این موضوع ميگوید:
جلوه ا ي کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

اگر آن قمر یا هدایت الهي را تنها مخصوص انسان بدانیم و بنا به سنت شعر فارسي ،تفاوت
آدمیان و فرشتگان در قابلیت عاشقي باشد ،پس عشق به معشوق یا خداوند تنها در زندان این
جهان و تنها براي انسان میسر ميشود .به این معنا در بیت چهارم با تصریح بیشتري اشاره مي-
شود؛ رسیدن به «خلوت او» مقصور شده است به کسب تجربه خلوت زندان یا این عالم« .خلوت
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او»« ،مقربان حضرت» را به یاد ميآورد .فرشتگان به «او» یا خداوند ،قرب داشتهاند ،اما اهل
خلوت نبودند ،راه رسیدن ب ه خلوت ،رفتن به زندان ،رنج کشیدن و وصال با قمر است .
اگر زندان را زمین بینگاریم ،از کنج زندان به خلوت رسیدن این آیات را تداعي ميکند ‹ :إِنَا لِلَهِ
ض َیةً
وَ إِنَا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ› بقره( )311و یا ‹یَأَیَتَهَُا النَفْسُ الْمُطْمَئنَةُ()72ارْجِعِى إِلىَ رَبِکِ رَا ِ
ى(الفجر)11
مَرْضِیَةً()73فَادْخُلىِ فىِ عِبَادِى()73وَ ادْخُلىِ جَنَت ِ
این دو آیه بشارت به بازگشت و رسیدن به خداوند است.
«بال» :پس از فرمان هبوط ،خداوند گفت که در آنجا (زمین) شما با یکدیگر دشمني خواهید
ورزید‹ .قُلْنَا اهْبِطُو بعضکم لبعض عدوا› (بقره  -11طه – 371اعراف)71
در سوره طاها براي برحذر داشتن از آن درخت ،خروج از جنت با شقاوت همراه شمرده شده
است ‹فال یخرجنکما من الجنه فتشقي› (طه  )332و در سوره اعراف نیز آدم و حوا اینگونه از
نزدیک شدن به درخت باز داشته شدهاند‹ :و ال تق ربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین› (اعراف
 )71و آدم نیز پس از خوردن میوه ،خود را ظالم به نفس و خاسر معرفي کرده است(.ر.ک،
اعراف )378 ،تمامي اوصاف ذکر شده به مجاز الزم و ملزوم در واژه «بال» فشرده شده است .این
«بال» یا در سطح اجتماعي و رابطه انسان با انسان اس ت؛ همچون عداوت ،یا به فرد آدمي باز
ميگردد؛ همچون شقاوت ،ظلم به نفس و خسران.
در مصراع دوم بیت چهارم به تشبیه تمثیل گفته ميشود که انگبین با آتش مصفا ميشود یا
تنها با آتش مصفا ميشود .آتش رنج و بالیي را تداعي ميکند که آدمي در زندان این عالم به
ناگزیر تحمل ميکند .
راه یابي به خلوت معشوق ،ماجراي قرآني دیگري را تداعي ميکند؛ ماجراي یوسف و اسیري در
چاه که مسبب آن حسادت برادران بود و از مسببات دستکم ظاهري هبوط آدم ،حسادت
شیطان و فریب دادن او و سقوط به زندان این عالم است :قَالَ یَإِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَا
َْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ()21قَالَ أَنَا خَیرٌَّْ مِنْهُ َخلَقْتَنىِ مِن نَارٍ وَ خَلَقْتَ ُه مِن
خَلَقْتُ بِیَدَىَ أَسْ َتکْبرَ
طِینٍ .سوره ص ()21
سرانجامِ این دو واقعه نیز کمابیش به هم مي ماند ،یوسف از تنگناي چاه به جاه رسید و مقرب
پادشاه شد و آدم نیز با هبوط به این عالم و تجربه تنگناي حبس ،جایگاهي یافت وراي
فرشتگان .
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«یوسف ،بوستان» :ممکن است راه یابي به خلوت معشوق ،پس از کسب تجربه سخت زندان که
در بیت چهارم ذکر شد موجب شده باشد در بیت ششم نام یوسف ذکر شود ،این بیت در ادامه
همان توضیح و تفسیر بیت دوم و سوم است که راوي از زنداني بودن خود شادماني ميکند.
ل مِنهَُْمْ لَا تَقْتُلُواْ یُوسُفَ وَ
ماجراي به زندان افتادن یوسف را ميتوان در این آیه دید‹ :قَالَ قَائ ٌّ
أَلْقُوهُ فىِ غَیَبَتِ الْجُب یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَیَارَةِ إِن کُنتُمْ فَعِلِینَ› یوسف()31
و عظمت یافتن او را در این آیات :
‹ وَ کَذَالِکَ مَکَنَا لِیُوسُفَ فىِ الْأَرْضِ ›...یوسف ()73
‹ وَ لَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا وَ کَذَالِکَ نجََْزِى الْمُحْسِنِینَ› یوسف ()77
در آیه زیر ،یوسف به زنداني شدن خ ود ،کید شیطان و لطف الهي اشاره ميکند:
‹ وَ قَدْ أَحْسَنَ بىِ إِذْ أَخْرَجَنىِ مِنَ السِجْنِ وَ جَاءَ بِکُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَیْطَانُ بَیْنىِ وَ
بَینْ إِخْوَتىِ إِنَ رَبى لَطِیفٌّ لِمَا یَشَاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَلِیمُ الحََْکِیمُ› یوسف()311
تمامي این موارد را در ماجراي آدم نیز ميتوان دید :راوي در بیت ششم ،خود را همچون کسي
ميداند که یوسف در زندان قرین اوست .این بیت از باب تمثیل است و با تطبیق قراین ميتوان
گفت یوسف استعاره از همان قمر بیت دوم است .با تمثیلي دیگر ميگوید اگر کسي در زندان،
بوستان داشته باشد خوشحال است و آنگاه بوستان را همان یوسف ميشمارد .
عالوه بر آنچه در خصوص به زندان رفتن و به جایگاه برتر رسیدن گفته شد ،یوسف مجموعه
تداعيهایي را با خود دارد که به ماجراي هبوط شباهت دارد :
با توجه به بیت ششم شواهدي قرآني بر این دلپذیري همنشیني با یوسف وجود دارد:
لحن دوستانه حضرت یوسف را با دو تن از همبندانش ميتوان در این آیه دید‹ :یا صاحبي
السجن› یوسف ()83
درخصوص عالقه همبندان یوسف به او در کتاب «تفسیر سوره یوسف» چنین آمده است:
«چون یوسف در زندان قرار کرد اهل زندان را بدو انس تمام پدید آمد ،چون شب درآمدي آن
نور چهره او در دیوار زندان افتادي همچون ماه بدي اهل زندان را به روشنایي حاجت
نبودي...اهل زندان به جمله غالم و عاشق اخالق او گشتند( ».احمد زید طوسي-132 : 7111 ،
)133
با توجه به این مطلب ،همه زندانیان بسیار دوستدار یوسف بودند و حتي یوسف به ماهي
درخشان در زندان تشبیه شده است .این دو مورد در شعر نیز دیده ميشود.
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در این تفسیر ،توصیف دیگري نیز از یوسف آمده است که با بیت سوم تناسب دارد؛ در بیت
سوم گفته شده بود که همگان از بال ميگریزند و راوي جویاي آن است .چون در این زندان
یوسف هست یا یوسف تنها در این زندان یافت ميشود ،در ماخذ پیشین چنین آمده است که
زندانبان یوسف به او گفت که تو را دوست مي دارم ،یوسف او را بر حذر داشت و گفت؛ «هر که
را در حق من وال بود ،آن وال وي را سبب بال بود»  ...زندانبان گفت« :اني احبک في اهلل اشهد
ان ال اله اال اهلل و انک رسول اهلل»( .پیشین)133:
بنابراین ،حال زندانبان چون راوي است و نه تنها عشق او را از پذیرش بال باز نميدارد که به آن
راضي است و از آن استقبال ميکند.
شکرستان :کنایه از موصوف است ،براي پي بردن به مکنيعنه آن باید در قراین حالي متن تامل
کرد .موض وع مطرح در بیت این است که اگر چنین تقاضایي از چنین شکرستاني برسد ،همگان
از سرِ شوق به سوي حبس (این دنیا) که ذاتا ناگوار است ميدوند .براي پي بردن به معناي
شکرستان باید دید چه تقاضایي از چه مکاني باید برسد که آدمي را خواهان «حبس» کند .با
رجوع به آیات 12و  13سوره بقره ميخوانیم کهبه آدمي از جانب خدا کلماتي تلقین و سپس
توبهاش پذیرفته ميشود:
َِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرَحِیمُ» .بقره ()12
« فَتَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ کلَ
در آیه  13نیز مي توان گفت داللت ثانوي جمله شرطیه (ر.ک .صافي،ج« )331 :3833 ،3فَإِمَا
یَأْتِیَنَکُم »...تقاضا و تشویق است یعني اگر هدایت رسید آن را بپذیرید .بنابراین شکرستان همان
«من ربه» و «حضرت» ،جایي است در وراي حبسي که انسان به آن «هبوط» کرد به عبارت
دیگر عالم باال یا عالم معناست.
«اختران» :با توجه به موضوع و بافت شعر« ،اختران» در اینجا نمي تواند در معناي اولیه آن
مفهوم داشته باشد ،پس با معناي فراقاموسي این واژه مواجه هستیم .اختران در میان خود مي-
گویند اگر کسي اثري از نور ‹‹آن مه» یافت آنان را نیز باخبر کند با توجه به آنچه در خصوص
«مه» و نور هدایتگري آن د ر زندان گفته شد و با توجه به امکان عشق ورزي با خداوند که
فرشتگان فاقد آنند و به احتمال جویا و کنجکاو آن ،مي توان اختران را فرشتگان دانست .در
فلسفه سهروردي فرشتگان از جنس نورند« :سهروردي سلسله مراتب انوار قاهره را که همان
عقول فلسفه مشایي است به ده عقل محدود نميکند هریک از انوار این سلسله طولي فرشتگان
مثل برزخي میان نور فوقاني و نور تحتاني است( ».پورنامداریان )73 :3131 ،با نظر به آنچه
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ذکر شد ،اختران استعاره از فرشتگان است و وجه شباهت ،نور داشتن و در آسمان بودن است.
هدایت از آسمان به زمین ميآید ،بنابراین ،آ نان وعده الهي را شنیده و به خیال خود خواهان
بهره گیري از آن بودند .در بیت دهم به آنان پاسخ داده ميشود که آنها تحمل آن بار را ندارند
و آن نور تنها از آنِ آدم است که زندان این عالم را تجربه کرده است ،شاهد این موضوع ،آیه
امانت سوره احزاب ( )27است.
«گوهر» :گوهر با «این» مقید شده است؛ گوهري که با رسیدن به آن بتوان کرامت یافت و از
«هفت دریا» و – به طریق اولي از حبس -گذشت همان قمر و یوسف است گذشتن از دریا
پس از رسیدن به گوهر بیان رمزي است از مرگ یا زندگي دوباره یافتن« :دریا محل تولد،
استحاله و تولد دوباره است ...دریا هم تصویر زندگي است و هم تصویر مرگ ...دریا از خصیصه
الهي بهره مند است و آن دادن و ستاندن زندگي است( »...شوالیه ،3131 ،ج )732-731: 1و
این به معناي خالصي از حبس و رسیدن به وعده خداوند است که تا زماني در اینجا (حبس)
مستقر خواهید بود.
در مصراع دوم آن کرام ت در صورت استعاري به شکل گذشتن از دریا تصویر ميشود .عالوه بر
این به تعبیري دیگر مي توان گفت در این هنگام آدم ،در خور کرامت شد و کرامت او بهرهگیري
از عشق الهي یا امانتي است که خداوند آن را تنها به آدمي عطا کرد .و نیز یادآور این آیه نیز
هست« :وَ لَقَدْ کَرَ مْنَا بَنىِ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فىِ الْبرََِ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِنَ الطَیِبَاتِ وَ فَضَلْنَاهُ ْم
عَلىَ کَثِیرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» .االسراء( )21این تفضیل آدمي را بر تمامي موجودات ميتوان
در مضمون بیت ده نیز دید.
بیت نهم را مي توان گفتار راوي به خودش فرض کرد یا اینکه سخني باشد از خداوند یا فرشته
یا آنچه راوي شهود ميکند.گوینده (خود راوي یا دیگري) ميگوید اکنون که به این گوهر
رسیدي مي تواني از هفت دریا بگذري ،به عبارت دیگر ،به زندگي دوباره برسي .
«هفت دریا» :دریا در همنشیني با موسي دو واقعه را به یاد ميآورد؛ زمان کودکي موسي را که
در سبدي در آب افکنده شد و از مرگ نجات یافت« :وَ أَوْحَیْنَا إِلىَ أُم مُوسىَ أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا
ََافىِ وَ لَا تحََْزَنىِ إِنَا رَادُوهُ إِلَیْکِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ».
خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فىِ الْیَم وَ لَا تخَ
القصص( « )2مترس از هالک کردن فرعون برو و در آب انداز که حق تعالي نگاه دارد و به تو
بازدهد( ».نیشابوري)313 :3138 ،
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دیگر هنگامي که پس از پیامبري با یارانش از دریا گذشت« :فَأَوْحَیْنَا إِلىَ مُوسىَ أَنِ اضْرِب
بِعَصَاکَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَکاَنَ کلُ فِرْقٍ کاَلطَوْدِ الْعَظِیمِ» .الشعراء()11
« چون موسي عصا بر دریا زد ،دریا بشکافت به امر حق و به قدرت او آب در هوا بیستاد و دوازده
طاق پدید آمد و زمین خشک به قعر دریا پیدا شد( ».نیشابوري)331 :3138 ،
دریا حاوي معاني رمزي نیز هست « :دریا محل تولد ،استحاله و تولد دوباره است ...دریا هم
تصویر زندگي است و هم تصویر مرگ ...دریا از خصیصهاي الهي بهرهمند است و آن دادن و
ستاندن زندگي است( ».شوالیه،3131،ج )732-731 :1در خصوص تفسیر و تاویل نماد دریا در
یکي از شعرهاي مولوي بنگرید به (جمشیدیان.)11 -33 ،3138 ،
با نظر به موضوع غزل با رسیدن به گهر مي توان به زندگي دوباره و حیاتي معنوي دست یافت و
یا از زندان و حبس خالص شد.
به لحاظ ترتیب وقوع ماجرا در محور عمودي ،در سوره بقره که نخستین جایي است که داستان
آدم در آن روایت ميشود ،پس از توضیح ماجراي حضرت آدم و وعده رسیدن هدایت و به
پایان رسیدن داستان ،از حضرت موسي و قوم بني اسرائیل و نعمت داده شده به آنان سخن
گفته ميشود « :یا بني اسرائیل اذکرو نعمتي التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدي اوف بعهدکم و
ایاي فرهبون» (بقره  ،آیه  )81و در غزل بررسي شده در اواخر غزل سخن از موسي است و
گذشتن او از دریا.
در ارتباط با مفهوم بیت ،آیاتي دیگر نیز تداعي ميشود؛ در سوره اعراف آیه  387ميفرماید
هنگامي که موسي به میقات خداوند رفت و با خداوند سخن گفت از او تقاضاي دیدار کرد و
آنگاه که بر کوه تجلي کرد موسي بيهوش شد و پس از آن توبه کرد و گفت« :تبت الیک و انا
ى
ى إِنى اصْطَفَ ْیتُکَ عَل َ
اول المومنین» و آنگاه خداوند در خطاب به او ميفرماید‹ :قَالَ یَمُوس َ
ََامِى فَخُذْ مَا ءَاتَیْتُکَ وَ کُن مِنَ الشَکِرِینَ› اعراف()388
النَاسِ بِرِسَالَتىِ وَ بِکلَ
در آیه ذکر شده پس از تجلي الهي و توبه ،موسي به مقام واالي پیامبري برگزیده ميشود .در
این غزل راوي در پي دیدار و درک گوهر و استعارات مترادف آن به جایگاه واالیي ميرسد و
کرامت ،ظهور ملموس و مادي آن جایگاه است .چیزي در مقیاسي دیگر فروتر از جایگاه و
معجزات پیامبران که در پي نزول وحي به جایگاه واالي پیامبري ميرسند و معجزه از نشانه
هاي ملموس آن است.
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نتیجهگیری
غزل بررسي شده ،روایت اول شخصي است از کسي که مدعي است تن ،او را که با «مقربان
حضرت» همنشین بوده ،به زندان کشانده و ماهي در زندان قرین او گشته است ...در سطح
معناي قاموسي موضوعات مطرح شده ،ممکن نیست که در عالم واقع روي دادني باشد .در
تحلیل این شعر ،شیوه بینامتني به کار برده شده است به گونهاي که متن غزل به مثابه
«زَبَرمتن» و آیات قرآني به مثابه «زیر متن» در نظر گرفته شده است و از وجهي دیگر کل غزل
به مثابه مسنعارمنهاي در ن ظر گرفته شده که با نظر به قراین ،مستعارلههاي آن از قرآن
استخراج و دو جزء در کنار هم قرار گرفته و با آن ،غزل تفسیر و تحلیل شده است.
این غزل شرح ماجراي هبوط آدم در قالبي استعاري است که راوي اول شخص آن را بیان کرده
است ،بنا بر باور مولوي وقایع پیامبران در سطحي دیگر براي دیگران نیز که تشبه به احوال آنان
دارند ،ممکن است روي دهد .
در این غزل ،عالوه بر ماجراي حضرت آدم ،با توجه به تداعيهایي در نقل ماجرا به تلویح
اشاراتي نیز به ماجراي حضرت یوسف که از جهاتي احوالي مشابه حضرت آدم داشته ،ميشود.
هر دو به تنگنایي درميافتند و با خالصي از آن به مراتب واالیي ميرسند.
ذهن تداعي گر مولوي که نظر به ماجراي آدم در سوره بقره داشته است ،گویا به این نکته نیز
توجه کرده که در پایان ذکر ماجراي حضرت آدم در سوره بقره به فاصله چند آیه از حضرت
موسي یاد ميشود ،انتهاي غزل مولوي نیز سخن از موسي است با زبان رمزي درباره ي گذر او
از آب سخن گفته ميشود ،رستگاریي که نصیب هر سه پیامبر شده بود.
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