روايت هرمنوتيكي از حكايت مارگير در مثنوي معنوي
دکتر علی دهقان

1

فتانه سمسارخیابانی

2

چكيده
ازجمله چالشهاي بحث برانگيز در دنياي متن ،روش هرمنوتيك است كه اخيرا مورد توجه
بسياري از انديشهمندان قرار گرفته است .این شیوه ،با متن به عنوان موجودي زنده برخورد ميكند.
اگرچه اين «روش» و البته به زعم برخي« ،علم» نوي است اما ،با تعمق در متون پيشين همچون تفاسير
قرآن ،ميتوان دريافت كه اسالف ما ،روشي را كه اكنون با نام هرمنوتيك از آن ياد ميشود ،پيشتر
در متون ديني به كار گرفتهاند .از برجستهترین آنها ،مفسر بزرگ عرفان ،موالناست كه مثنوي معنوی
او تجليگاه هرمنوتيك میباشد .در این راستا این جستار بر آن بوده تا روش هرمنوتيك مولوی را در
حكايت مارگير دفتر سوم مثنوي باز نماید .این بررسی نشان میدهد كه مولوي با استادي بيمثال ،با
تفسیرهای جاندار ،روح هرمنوتيك را در كالبد آن حکایت جاري ساخته است .او حکایت مارگیر را
با نگره معرفتی ،تاریخی و اساطیری تأویل و برداشتهای نوینی از اشخاص و عناصر نمادین آفتاب،
کوه ،شهر به دست داده است.
كليد واژگان :مولوی ،مارگیر ،هرمنوتيك ،تأویل ،نماد

 -1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،تبریز ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،تبریز ،ایران.
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 -1مقدمه
بيان مطلبي واحد از مناظر متعدد ومتنوع كاري آس��ان نیست ،بلكه نيازمند مهارت و
توانايي پردازش درحوزه متن ميباشد تا در آ ِن واحد ،از سويي بيانگر مقصود مؤلف باشد
و از ديگر سو ،راهي پيش روي خواننده قراردهد تا برداشتهاي نوي از متن حاصل كند.
اين موضوع تقريبا همان اس��ت كه امروز از آن به هرمنوتيك تعبير ميش��ود .هرمنوتیک
اگرچه ،در مدت كمي از پیدایی خود تاكنون ،همچون ديگر روشها ،دگرگونيهايي را
پذيرفته ،اما به هرترتيب داراي ماهيت اصيلي اس��ت كه مبدا آن متون ديني بوده ،س��پس
به تدريج توس��ط ش�لايرماخر و هايدگر وارد ادبيات و عرصه روششناسي شده است.
هرمنوتيك به دو دوره كهن و نو تقسیم میشود .هرمنوتيك در اصل به معناي بازگرداندن
متن به زباني قابل فهم است كه نوع كهن آن ،به كشف نيت مؤلف میکوشد اما ،در قسم
نو ،به اين موضوع اعتقاد ندارد.
آنچه تعمق در اين حوزه را پرجاذبه مينمايد ،وجود نش��انههاي از هرمنوتيك در
متون عرفانی است .تأويل عرفاني خواجه عبداهلل انصاري و رشيدالدين ميبدي از قرآن،
گ��واه صادقي براين مدعاس��ت .اما بايد گفت ،اوج اس��تعمال اين روش در حكايات
مثنوي مولوي مي باشد ،به طوري كه نه تنها همه مخلوقات و متون از ديدگاه وي قابل
تأويل اس��ت ،بلكه كل اين مقوالت با چنان هنرمندي خالقانه اي طرح مي ش��وند كه
قادرند بارها مورد تأويل خواننده نيز واقع شوند و نگرشي نو ارائه نمايند .هرمنوتيك
مولوي ،هم از نوع «س��نتي» است و هم «نو» ،زیرا عالوه بر اين كه آيات و روايات را
تأويل مي کند ،به تأويل اشيا ،عبارات و مفاهيم نيز مي پردازد.
اي��ن مقال مجمل ،درصدد آن خواهد بود تا با بازش��كافي يك حكايت مثنوي ،هم
ديدگاههاي هرمنوتيكي مولوي و هم خواننده آن را بنماياند و تبيين كند كه اين ،همان
روش��ي اس��ت كه قرنها پس از مولوی ،با نام روشي نو در دنياي متون معرفي شد .در
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اين حوزه ابتدا ،به بيان مفاهيم كلي هرمنوتيك و نظريات مختلف مربوط به آن پرداخته
میشود ،سپس با استناد بر آن ،تأویل و روش تأویلی موالنا در حکایت مارگیر تحلیل
میگردد.
 -2هرمنوتيك و تأويل
هرمنوتیک و تأویل دو اصطالحاند که غالبا در معنای دقیق خود استعمال نمیشوند.
عموم��ا هرمنوتيك را نظريه يا علم تفسير و تأويل دانسته اند« .اصطالح هرمنوتيك به
لف��ظ يوناني  hermeneueinباز ميگردد كه به معناي تأويل يا بازگرداندن گفته اي به
زبان��ي قابل فهم براي مخاطب ،چيزي را روش��ن و قابل فهم بيان كردن بود .تبار واژه
هرمنوتيك ،نام هرمس يكي از خدايان يوناني اس��ت كه پيام رسان ميان خدايان بود ،و
پيامهاي رمزآميز خدايان را به افراد انسان مي رس��اند .او راهنماي زندگان در سفرهاي
زميني و روح مردگان در دنياي ديگر نيز بود .اين سان هرمنوتيك با سفر و مرگ پيوند
خورده و از آنها جدا نمي شود .هر تأويل سفري است بي پايان در قلمرو معنا كه از
مرگ معناي نهايي و ذات باور خبر مي آورد» (احمدي.)4-5 :1377 ،
هرمنوتيك از بدو تولد تا كنون دو دوره را گذرانده كه عبارت است از هرمنوتيك
كه��ن يعني آنچ��ه هرمنوتيك در حوزه دين انجام م��ي داد و ديگري هرمنوتيك نوين
كه توس��ط هايدگر وارد عرصه ش��ناخت و وجودشناسي شد .اما ،اين دو حوزه داراي
تفاوته��اي اساس��ي هستند« .برخ��ي هرمنوتيك را تفسير همدالن��ه و تأويل را اصل
جويانه ميدانند ،اما ديدگاه هرمنوتيكي به طور كلي داراي اصول مش��خصي نيست .به
عن��وان مثال دوگرايش اصلي در هرمنوتيك وجود دارد كه اولي كش��ف نيت مؤلف و
فه��م اثر و پديده را باور دارد و دومي امكان كش��ف نيت مؤلف و فهم اثر و پديده را
ب��اور ندارد .به اين دو گرايش اصلي هرمنوتيكي به ترتيب س��نتي و نو مي گويند .در
قرن نوزدهم در اروپا هرمنوتيك از حوزه ديني(مسيحيت) به وس��يله شاليرماخر وارد
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ادبيات و عرصه روش شناس��ي و علوم ش��د و بعدها ديلتاي آن را به طور گسترده در
علوم انساني به كار گرفت» (رحماني)115 :1384 ،
هرمنوتي��ك مدرن ب��ر عامل زبان و عنص��ر ناخودآگاه و روان قوم��ي مؤلف تکیه
میکند ،كش��ف نيت مؤلف را ممکن و مهم نمیداند ،ام��ا نسبت به متن و تأثیر آن بر
مخاطب ،بيش از كشف نيت و مقصود مؤلف اعتقاد دارد« .با اين حال ديد هرمنوتيكي
با نگاه مزبور ،مقوله معناي نهايي را رد يا اثبات نمي كند ،اما معتقد است كه امكان فهم
نهايي هر متن و مقولهاي براي ما وجود ندارد» (همان)116 :1384 ،
 .1-2هرمنوتيك و صوفيه
ردپ��اي هرمنوتيك در آثارصوفي��ه را از همان آغازين فص��ل پيدايش تصوف مي
ت��وان ياف��ت زماني كه آنان با اس��تناد به حديث "ان القرآن ظه��را ،بطنا ،و لبطنه بطنا،
الي س��بعه ابطن" درصدد نوش��تن تفاس��ير بر قرآن برآمدند كه از آن جمله مي توان به
تفسيرالقرآن العظيم سهل تستري و تفسير كشفاالسرار میبدی اشاره نمود .چنانکه «در
ميان مسلمانان اخوان الصفا ،اس��ماعيليان ،باطنيها ،و اهل تصوف تأويل رمزي كتاب
خداوند را يكتا راه س��عادت مي ش��ناختند و روش تأويل را كامل كردند( » .احمدي،
 .)497 :1382از طرفي گفته مي ش��ود «:تفاوت ميان شريعت و طريقت ،ظاهر و باطن
تنها با رجوع به متن قرآن كريم به مثابه اس��اس هرمنوتيك اس�لامي قابل رفع است».
(ديب��اج .)39 :1384 ،به طور کلی «عرفا و صوفيه ،اصول و مباني عقايد و اعمال خود
را بيشتر با تأويل ظاهر كتاب و س��نت با اس�لام تطبيق مي دهند ،في المثل از حدود
 407آي��ه قرآن كريم در تأييد مباني و اصول خود بهره ميبردند كه مفهوم آنها مستقيم
و غيرمستقيم با آن مباني و اصول تطبيق مي گردد و گاهي با عنوان كردن مسأله باطن
قرآن از آيات بيش تري هم مي توانند بهره گيرند و هم چنين درمورد سنت( ».يثربي،
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)117 :1366
 .2-2هرمنوتيك و مولوي
تأویل از نظر موالنا ،بازگرداندن نش��انهها ،که نماینده اشیا در زبان هستند ،به عالم
معناس��ت که منش��أ و مبدأ اصلی آنهاست(.محمدی آس��یابادی« .)31 :1387 ،مولوي
معتقد است كه الفاظ تعلق حقيقي به معاني خود ندارند .نامها رابطه ذاتي با مدلولهاي
خود ندارند .لفظ مانند آشيانه و معنا مانند پرنده است .همان گونه كه جسم انسان مانند
جوي و روح چون آبي است كه در آن جوي جريان دارد .روح در جريان دايمي است،
درحالي كه فرد تصور ميكند كه اشيا راكد است( ».نصري)1381:54 ،
		
چــه تعــلق آن مــعاني را به جــسم

چــه تعــلق فهم اشــيا را به اسم

		
لفظ چون و كرست و معني طاير است

جسم جوي و روح آب ساير است

		
او روان است و تو گويي واقف است

او دوان است و تو گويي عاكف است

(مولوي ،1388 ،دفتر)3290-2 :2

ب��ا توج��ه به مصرع دوم بيت نخست ،به نظر مي رس��د «همان جريان معنا در لفظ
مورد نظر جالل الدين بوده باش��د .بنابراين فرض بايد بگوييم :هرلفظي كه به كار برده
مي شود ،معنا در آن مورد از اذهان گوينده به وسيله لفظ خارج شده و در ميان هزاران
پديده رواني و طبعي كه در ذهن شنونده موج مي زند به پرواز درآمده ،با آن پديدهها
ارتباط برقرار مي كند و به جريان مي افتد(».جعفري ،ج)472 :1389 ،5.
ب��ه ط��ور كلي مولوي تعامل لفظ با معنا را در ارتب��اط با متن ميداند .يعني لفظ در
ارتباط با متن به معناي وسيع كلمه براي مخاطب معنا پيدا مي كند اگرچه ،گاهي لفظ
قادر نيست منظور گوينده را بيان نمايد و به قول خود او قحطي معنا به بار ميآورد.
		
راه همــوارســت و زيــرش دامها

قــحطــي مــعنا مــيان نـــام ها

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

		
لفــظها و نامهــا چـون دام هاست

166

لفـظ شيرين ريگ آب عمر ماست

(مولوي ،1388 ،دفتر)1060-1 :1

با اینکه الفاظ ،نشانههايي هستند كه براي تبادل افكار و بيان مقاصد انسانها وضع
شده اند ،اما آن گونه كه بايد نميتوانند ،مقصود را بيان كنند و از بيان احوال و معاني
خاص ناتوان ميآيند و ديگر آن كه هرچه معاني از سطح عادي و عمومي باالتر ميرود
الفاظ در رساندن آن معاني نارسا مينمايد .موالنا از نارسايي الفاظ و زبان وضعي بشر
گله دارد چراكه آن را در انتقال معاني ظريف روحي نه تنها نارسا دانسته ،بلكه حجاب
مفاهمه مي داند ،چنانکه در فيه مافيه مي گويد« :س��خن ،س��ايه حقيقت اس��ت و فرع
حقيقت( ».مولوي .)7 :1348 ،الفاظ مانند ابر و پرده ،پوشاننده حقيقت است:
		
پاك سبــحاني كه ســـيبستان كنــد

در غــمام حرفشـــان ،پنهـان كند

		
زين غمام بانگ و حرف و گفت و گوي

پـرده يـي ،كز سيب نايد غــيربوي

(مولوي ،1388 ،دفتر)84-85 :6

همچني��ن مولوي اعتقاد دارد هم��ان طور كه پرچينهاي باغ ،حصار باغ اس��ت و
بيرونيان را از ورود بدان بازمي دارد ،الفاظ نيز مانع ورود آدمي به باغ معاني مي شود.
حرف چه بود؟ تا تو انديشي از آن

حرف ،چه بود؟ خار ديوان رزان

(مولوي ،1388 ،دفتر)1729 :1

از ديدگ��اه مولوي الفاظ چون ثابت مي مانن��د غالبا ذهن را از توجه به تحول معاني
بازمي دارند« .مثال اش��خاص از دوره كودكي تا پي��ري يك نام دارند حال آن كه هويت
جسماني و عقالني و اخالقي آنان تغيير يافته اس��ت ،يا مثال نوع و درجه عشق يا قهر و
كين دگرگون مي شود در صورتي كه نام آنها ثابت مانده است( ».سياسي)529 :1321،
		
اين سخن ،چون پوست و معني مغز دان

اينسخن،چوننقشومعنيهمچوجان

(مولوي ،1388 ،دفتر)1097 :1
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از آن جا كه س��خنان و حكايات موالنا مش��حون اس��ت از معاني بكر و بديع ،لذا
ع�لاوه بر اين كه خود روايتي تأويلي از ق��رآن و احاديث و امور عادي را همواره در
ابيات بيان مي كند بلكه ،براي مخاطب نيز در گنجينه معاني را مي گشايد تا به واسطه
جوالن فهم و درك به معاني نغزتري دست يابد.
«ع�لاوه بر قرآن كري��م و احاديث نبوي ،موالنا بسياري از امور عادي و معمولي را
ه��م به معاني بكر و بديعي تأويل كرده اس��ت به گونه اي ك��ه با توجه به تأويالت او
م��ي توان گفت كه يك معناي تأويل در نزد قدما ارتقاي معنا بوده اس��ت( ».ش��ميسا،
« .)289 :1380مگر نه اين كه تأويل را دريافت گوهر باطني كالم مي دانند يا كش��ف
گوهر مورد پنهان ش��عر ،حقيقت و امر مقدس .به گونهاي كلي كار عمده موالنا تحليل
و تجزيه افكار و تجارب متقدمان و به دست آوردن نتايجي تازه از آن هاست .به نظر
موالنا الفاظ هم چون صورت شريعتند كه براي كشف معاني آنها تأمل و گذر از لفظ
اجتناب ناپذير است(».تاجديني)1 :1383 ،
از نظ��ر مول��وي كل هستي هم چون متن نياز به تفسير دارد تا ناگفته هايش پديدار
گ��ردد« .حتي ب��راي فهميدن س��خنان و رفتارهاي عادي روزمره ديگ��ران ،آنها را به
گون��ه اي تفسير مي كند( ».ش��بستري .)15: 1381 ،ام��ا «در زمينه هرمنوتيك فلسفي،
ب��ه رغم توجه مزيد موالنا به آن ،به هي��چ وجه باورمند به عدم قطعيت معنا و به ويژه
مرگ مؤلف نيست؛ بلكه او همنظر با اش��تراووس نه ،كه لوي اش��تراووس هم باور با
موالناست كه ميگويد متن يك معناي واحد و ثابت دارد كه كار هرمنوتيك كشف آن
معناست .نه تنها اشتراووس كه باختين و اريك د.هرش نيز براين باورند؛ مگر باختين
نبود كه مي گفت :متن را همان طور كه مؤلف قصد داشته است بايد فهميد و البته كه
اين كار دش��واري اس��ت .موالنا به اين عقيده اس��ت كه متن داراي يك معناي مركزي
واحد اس��ت كه مفسر يا مؤول بايد با اصول و مباني درس��ت و اساس��ي خود را به آن
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معنا برساند(».منير)3 :1389 ،
ام��ا "روالن بارت" فرانسوي برخالف نظر موالنا و س��ايرين نظريه مرگ مؤلف را
ارائ��ه ميكن��د ،چراكه باور دارد «در آثار خالق ادبي ني��ازي به قصد مؤلف نيست ،يا
اصال نميتوان به نيت مؤلف در اثر پي برد ،بلكه خواننده آزاد است تا با توجه به نظام
داللي ذهن شخصي خود ،متن را بدان گونه كه ميخواند ،درك كند و از آن لذت ببرد»
(شايگان فر.)95 :1380 ،
بنابراي��ن بايد گفت تأويله��اي موالنا در پنج حوزه بخش بندي مي ش��ود« آيات
قرآني ؛ احاديث نبوي ؛ قصهها و روايتهاي پيشينيان ؛ مفاهيم عرفاني ؛ اشيا و پديده
ها» (منير .)5 :1389 ،بسياري از بزرگان علم تأويل بر اين باورند كه تأويلهاي مولوي
مأخوذ از برداش��ت هايي اس��ت كه او از تمثيالت براي كش��ف معاني باطني نموده و
گاهي نيز با ابتكار خاص خود و تغيير س��اختاري در داستان ،مضامين بديعي خلق مي
كند.
درهرمنوتيك مولوي هرآنچه در معرض فهم انسان قراردارد قابل تأويل مي باش��د
و ه��م چون بزرگان ديني قب��ل از خود محدود به متون ديني نمي ش��ود ،موالنا حتي
داس��تانهاي پيشينيان را ساختارشكنانه روايت مي كند و روايت تأويلي او به گونه اي
است كه به خواننده اين اجازه را مي دهد كه به برداشتهاي نوي از داستان برسد .از
اين قبيل نيز مي توان به داس��تان عاقل و نيم عاقل كليله و دمنه اش��اره نمود كه مولوي
صورت داستان را بدون آن كه تغيير دهد تأويل مي نمايد:
		كه در او سه ماهي اشــگرف بود
قــصه آن آبگــير اســت اي عـنود
		
در كلــيله خــوانده باشــي ليك آن

صــورت قصــه بود ايـن مغز آن

(مولوي ،1388 ،دفتر)3202-3 :4

و مول��وي خ��ود به صراحت تمام اعالم مي دارد كه براي درك اين قصه بايد آن را

شماره  ،17پاییز 1392

169

تأويل نمود .با توجه به تأويالت خاص ذكر شده از ديدگاه مولوي ،داستانهاي مولوي
را با اين ابزار مي توان رمزگشايي نمود و به دو هدف اصلي سراينده پي برد كه ،يكي
منظور اصلي خود اوس��ت و ديگري اس��تفاده از مجالي است كه مولوي براي مخاطب
فراهم مي آورد تا به ديدگاههاي نوي دست يازد .حكايت مارگير در دفتر سوم مثنوي
نيز از اين قاعده مستثني نيست و در اینجا به طور مجمل مورد بررسي قرار مي گيرد.
 -3هرمنوتیک در حكايت مارگير
منبع مورد اس��تفاده مولوي در داستان ،اغلب آثار استادان خود سنايي و عطار است
اگرچه ،مولوي در اين مورد نيز از تأويل غافل نيست و داستان را هم از ديد خود و هم
با درنظر داشتن ايجاد مجال تأويل براي خواننده دگرگون مي سازد ،چنان كه «يكي از
موارد استفاده ويژه از داستانهاي عطار ،قصه طوطي و بازرگان است كه در اسرارنامه
عطار به گونه اي ديگر آمده است .به طوري كه نه تنها موالنا مليت حكيم را كه هندي
اس��ت تغييرداده است بلكه روايت داستان را از سادگي و خطي بودن به دايره اي و تو
در تو بودن تعديل نموده و با اين تغييرات به قصه ويژگي دروني و اس��طوره بخشيده
اس��ت ...موالنا در آثار خ��ود به ويژه مثنوي معنوي هم ب��ه مباحث عمده هرمنوتيك
فلسفي دقت و تأمل درخور داشته است؛ هم عمال دست به تأويل به شيوههاي مختلف
زده اس��ت .گويا اين ك��ه او هم به انسان به عنوان مؤول نظر م��ي اندازد و به فهم او،
ش��يوه دريافت او و ابزار شناخت ،توجه دقيق مي نمايد و هم به عنوان مؤول خودش
دس��ت به تأويل مي زند و به ديگران در سودبري از ابزار درست در فهم متن و تأويل
آن توصيه مي كند( ».منير)5 :1389 ،
ام��ا در ب��اب "حكايت مارگير ك��ه اژدهايي فس��رده را مرده پنداش��ت" از جمله
حكايتهاي مثنوي است كه مولوي ،هم خود بيان مقصود مي نمايد و هم راه قضاوت
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را براي خوانندگان بازمي گذارد ،تا با توجه به نقش عواملي چون تفاوت فكري افراد،
اندوختههاي فاعل شناس��ايي ،تأثير نسبي محي��ط فرهنگي و اجتماعي ،هدف گيري و
اتخاذ موقعيتهاي متنوع در ارتباط با واقعيات چنان كه پيشتر نيز ذكر آن رفت خود
به نتايجي نو دست يابند.
حكايت از آن جا ش��روع مي شود كه مارگيري براي كسب منفعت درصدد گرفتن
ماري برميآيد تا با نمايش در ش��هر ،پول خوبي به دس��ت آورد ،بنابراين براي گرفتن
مار راهي بيابان س��ردي مي ش��ود و ماري بزرگ و به زعم خود مرده مي بيند و آن را
با طناب بسته با س��ختي تمام به ميدان ش��هر مي آورد و منتظر مي ش��ود تا مردم جمع
شوند و او به هنرنمايي بپردازد .مردم بسياري با شگفتي تمام چشم به مارگير دوختهاند
تا نمايش او را توأم با ترس��ي كه در وجودش��ان نهفته ببينند ،غافل از اين كه گرماي
خورش��يد باعث ش��ده كه اين مار از جمود خارج شده و حيات خود را بازيافته است.
البت��ه حكايت جمود در منظر مولوي خود حديثي اس��ت مش��بع .چراكه « اين جهان
طبيعت از اين رويه كه با خواص طبيعي براي ما مطرح است مرده و جامد ،ولي از آن
رويه كه مربوط به ماوراي طبيعت است ،زنده و با احساس است ،از اين سو خاموش،
ولي از سوي ديگر زبان گويا دارد.
اژدها شدن عصاي چوبين از قيافه پشت پرده چوب سرچشمه مي گيرد ،بدين سان
هر موجود جامد از آن س��وي ماوراي طبيعي حقيقت ديگري را نش��ان مي دهد ،كوه
جامد نغمههاي داودي س��رمي دهد و آهن س��خت در دست داود عليه السالم موم مي
گردد ،باد بي احساس و مرده ،س��ليمان عليه السالم را برميدارد و در فضاها به پرواز
درميآيد .دريا هم با موسي عليه السالم به گفتگو مي پردازد .ماه جامد به اشاره پيامبر
اكرم را درك مي كند آتش براي ابراهيم گل و نسرين مي شود ،سنگ ريزهها به پيامبر
س�لام كرده و به رس��الت وي ش��هادت مي دهند ،كوه به يحيي عليه السالم مي دهد».
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(جعفري ،ج)614 :1389 ،6.
به هر ترتيب ،پس از زنده شدن مار و درست در لحظه اي كه مارگير از تجمع زياد
مردم در نشاط منفعت زياد به سرمي برد ،ناگاه مار طنابها را پاره كرده به سوي مردم
حمله مي برد ،درحالي كه در يك چشم به هم زدن كل شهر را به كام خود فروميكشد.
اين داس��تان كه تمثيلي هنري اس��ت ،هم چون ديگر داس��تانهاي مولوي حكايتي
عاميان��ه از مضامين عميق عرفاني اس��ت كه براي عامه م��ردم قابل فهم نيست و او از
اين مثالها استفاده نموده تا نه خود حقيقت را بلكه نزديك شدن به حقيقت را فراهم
آورد .در حقيقت تمثيل پلي است اين جهاني به المكان و از اين رو مولوي كه سر در
آسمانها دارد ،پيوسته از آن بهرهمند است.
تمثيل مولوي در حكايت مارگير محدود در روايت داس��تاني نيست بلكه ،وي هم
چون اس��تادان خود س��نايي و عطار در ميان و پايان داستان گره گشايي نموده و نكات
اخالق��ي را تبيين مي كن��د .از طرفي ،تبعيت معلم اخالق از ق��رآن صرفا ذكر آيات و
مضامين قرآني نيست ،بلكه در س��اختار نيز تبعيت محض از آن وجود دارد ،آن گونه
كه هم چون قرآن كه بعد از چند آيه ،داس��تاني متضمن آيات انذاري و تبش��يري بيان
ميکند ،اين اسلوب عينا در مثنوي نيز مشهود است.
در حكايت مارگير ش��خصيتي وجود دارد كه باور دارد اگر در پي حقيقت است به
هر س��ختي آن را خواهد يافت .سپس با موجودي ديگر با نام مار مواجه مي شويم كه
نش��ان از نفس انساني اس��ت نفسي كه در صورت فراهم بودن شرايطي خاص طغيان
نم��وده ،انسان را خواهد بلعيد .همان نفسي كه با قرارگرفتن در معرض آفتاب و زرق
و برق مدنيت طغيان مي كند و براي در بند نگه داش��تن آن س��رما و جمود و دوري از
دامهاي شهواني كارساز است.
در نگ��اه مولوي ب��ه پديدهها ،زواياي متعدد وجود دارد كه اين خود حاكي از ذهن
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پويا و چالشگر اوست و از طرفي ذهن خواننده را نيز به چالش فراميخواند چنانكه،
از بحث��ي در آن واحد معاني متعدد دريافت مي گردد .در يك كالم بايد گفت كه كالم
مولوي اصالتي معنايي دارد و زبان دل بر زبان علم ارجح است.
 .1-3روايت معرفتشناختي
در تفاس��ير از مار به نفس اماره تعبير ش��ده است ،آن گونه كه اگر مقدمات و لوازم
نفس مهيا نباش��د محلي براي هجوم و تاراج نفس ،وجود نخواهد داشت اما ،با فراهم
آمدن ش��رايط مساعد ،نفس اماره كه هم چون مار ،در بيابان سرد مانده با تابش آفتاب
گرم تبديل به اژدهايي مخوف خواهد ش��د كه البته خود مولوي نيز در اثناي داس��تان
بدان اشاره مي نمايد.
نفست اژدرهاست ،او كي مرده است؟ از غم و بي آلتي افسرده است

(مولوي ،1388 ،دفتر)1053 :3

اما مولوي در بخش ديگري استنباط متفاوتي از داستان دارد ،از اژدهایی که بيجان
بوده و حال با تابش آفتاب جان گرفته است ،به روز حشر تعبير مي نمايد:
باش تــا خــورشيد حشر آيد عيـان		

تــا ببيــني جنبــش جســم جــهان

(همان ،دفتر)1009 :3

حتي بعدي ديگر نيز براي اين داس��تان مفروض اس��ت و آن عبارت از اين كه مار،
ممكن است نماد اجل انسان باشد كه با جان گرفتن آن ،زندگي انسان پايان مي پذيرد
و هرآنچه با زحمت فراهم آورده در يك آن نابود ميگردد.
چ��ه بسا تالش هايي ك��ه انسان در طول زندگي براي كسب اموري صرف ميكند،
به صالح او نباش��د اما،وي با تالش فراوان درصدد است خود را به هر زحمتي به آن
برس��اند و اين مصداق همان آيه شريفه اس��ت كه ميفرمايدَ « :و َع َسى أَنْ ت َْك َر ُهوا َشيْئًا
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َ
��ر ل َّ ُک ْم َواللُهّ یَ ْع َل ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْع َل ُمونَ »
َو ُه َو خَ يْ ٌر ل َ ُك ْم َو َع َسى أنْ ت ُِحبُّوا َش��يْئًا َش��یْئًا َو ُه َو َش ٌّ

(بقره :آيه)216

 .2-3روايت تاريخي
حكايت موسي و فرعون كه در پيش و پس اين داستان در مثنوي روايت شده ،باعث
ميشود تداعي ذهني براي خواننده پيش آيد چراكه ،ظلم مار و خوردن انسانهاي بي
گناه با چنان تصويرسازي آزاردهنده كه به دقت از زبان مولوي روايت ميشود ،طوري
كه مار خود را به س��تون مي پيچيد تا استخوانهايش��ان خرد ش��ود ،ظلم فرعون را كه
نماينده ظالمان و ستمكاران عالم است به ياد ميآورد ،چنانكه خود موالنا نيز در همان
اثنا به حجاج و شباهتش با اژدها اشاره ميكند:
		
اژدهــا یـک لقــمه کرد آن گیــج را

ســهل باشد خـونخوری حجــاج را

(مولوي ،1388 ،دفتر)1051 :3

 .3-3روايت اساطيري
در روايات مولوي بارها مش��اهده شده كه از ديدگاه وي اسطوره جايگاهي خاص
دارد ،پس به جرأت ميتوان ادعا نمود كه نقش اس��اطيري مار قطعا مدنظر اين ش��اعر
بوده است.
شاعران و داستان پردازان ،گرچه آثار متعدد و به ظاهر مختلفي دارند ،اما در زيربنا،
به نوعي تكرارگر يا یادآورنده خاطرات اس��اطيري ناخودآگاه جمعي و مش��ترك بشر
هستند«.به نظر ارنست كاس��يرر ،فيلسوف آلماني ،شاعران بزرگ و به خصوص غنايي،
كساني هستند كه قدرت بينش اس��طوره اي با همان ش��دت و حدت باستاني خود در
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وجود آنان فوران ميكند .از نظر هردر ،منشا زبان (ابزار ادبيات) مفاهيم اساطيري بوده
اس��ت .به نظر او انسان بدوي كه بر چيزي جز حس خود تأكيد نداش��ت ،پديدههاي
دنياي پيرامون خود را با اس��طوره س��ازي مانند خود ،جان��دار و فهيم فرض ميكرد».
(شايگان فر)170 :1380 ،
ترس از مار حكايتي اس��ت كه از زمانهاي بسيار دور در نهاد ما ريش��ه دوانده
و ب��ه ط��وري كه در باور ،خود را در برابر اين جاندار خزنده كامال منفعل مييابيم « از
نظر يونگ به اين علت كه مار براي نياكان ابتدايي ما ناشناخته ،غريب و خطرساز بود.
آنان براي مقابله با اين حيوان عجيب ،راهي نميش��ناختند .ترس از اين موجود ،باعث
شكل يافتن تصوري و تصويري از آن در ذهنشان شد كه اين صورت مثالي در ضمير
ناخودآگاه جمعي انسان امروز همچنان باقي است و مانند خصلتهاي ژنتيك به ارث
ميرسد( ».همان.)138 :
مونيك دوبوكور در مورد مار مي نويسد« :مار از عمده ترين تصاوير مثالي سرچشمه
حيات و تخيل اس��ت و غالبا پيچيده به دور درخت تصور مي ش��ود و همانند درخت
تقريبا در همه تمدنها ،موجب پيدايي انبوهي از اساطير تلفيقي شده است .اين جانور
خاكي يا زميني ،هم مورد اعزاز و پرس��تش بوده است و هم موجب وحشت و نفرت.
ظهور اس��رارآميزش بر زمين و غيب شدن ناگهانيش در جهان ناشناخته زيرزمين ،مايه
تش��حيذ خيال و انگيزه قصه بافي و افسانه س��ازي ش��ده اس��ت بدين وجه كه مار را
موجودي مافوق انس��ان و طبيعت كه از ارواح و جانهاي نيكان(مرده) ،مدد ميگيرد،
پنداشتهاند(».همان)138-9 :
«در تمدنه��اي بدوي و كهن ،مار اغل��ب پيچيده به دور تخم گياهان و به صورتي
تصوير شده كه دمش را گاز ميگيرد ،يعني نوكننده نيروي حيات است و با نيش خود
س��م را به دورن پيكر خويش مي جهاند و به اين ترتيب از خود بارمي گيرد و دوباره
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زاده مي شود .به قول گاستن باشالر اين موجود تبديل دايم مرگ به زندگي و نمودار
دوقطبي بودن هستي اس��ت ،يعني مرگ از زندگي مي تراود و زندگي از مرگ .در هنر
ملل باس��تاني و تمدنهاي كهن س��ال ،تصاوير و نمادهاي گوناگوني از مار باقي مانده
اند.
م��ار را نماد آزردگي ،آلت رجوليت ،افسردگي ،انتقام ،بدجنسي ،پيام رس��اني،تن
پروري ،حيله گري ،عقل ،قدرت ،مرگ ،نسل ،نوسازي ،وسوسه ،هوش و...دانسته اند.
در آيين مهر مار جانوري بدكار و متعلق به اهريمن نيست .در ماجراي عروج مهر
به آسمان ،وي بر گردونه اي سوار است كه هرمس راهنما و راننده گردونه است و يا
بال هايي كه بر س��ر دارد و چوبي از درخت غار كه دو مار دور آن حلقه زدهاند قابل
تش��خيص اس��ت .از اين رو ،در آيين مهر ،مار يكي از نشانههاي اصلي است .سوسن
و س��نبل و سپرغم و نيلوفر هركدام به نوعي با مار پيوند دارند .عربها سرو را شجرة
الحية (درخت مار) مي نامند زيرا معتقدند هرجا سرو هست مار هم هست .در داستان
پيدايش آتش اهريمن ،مار را كه هم ريشه مرگ است پديد آورد و اهورامزدا در برابر
آن و براي مقابله با او،آتش را آفريد و به اين ترتيب ،آتش مقدس شد...
در روايات دوره اس�لامي كه گاه از سرچش��مههاي فرهنگ يهود متأثر اس��ت ،مار
حيواني زيبا و داراي چهارپا مانند شتر بود و از خزانه داران بهشت به شمار مي رفت
اما چون با ابليس در اغواي آدم همكاري كرد و او را به داخل بهشت نفوذ داد ،خداوند
به عقوبت اين كار او را از بهش��ت اخراج ك��رد و به اصفهان انداخت و او را به خاك
خوردن و با ش��كم خزيدن عقوبت كرد و مقرر ش��د آدميان سر او بكوبند .در تورات
نقش گناه آلود مار بيشتر از روايات اسالمي نمودار است زيرا كه در اين جا خود مار
وسوسهگر است .مار و طاووس به همين دليل كه در داستان آدم نقشي ناستوده دارند،
در شعر فارسي گاه به عنوان دستياران ديو معرفي شده اند(».ياحقي)737-8 :1386 ،
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مار موجودي است كه به كرات در حكايات مولوي ،نقش آفريني مي كند ازجمله:
داس��تان «مارگير و دزد» كه مارگیری از مارگیر دیگری ماری مي دزدد .مارگیر پس از
ناپدید ش��دن مارش دعا مي كند و از خدا مي خواهد که دزد مارش پیدا ش��ود .مار،
مارگیر دزد را نیش مي زند و او مي ميرد .آن مارگیر که به دنبال دزد و مارش بود ،دزد
مرده را پیدا مي كند .پس با خودش مي گويد :من از خدا میخواس��تم که دزد را پیدا
کنم و مارم را از او بگیرم ،اما خدا را ش��کر چیزی را که من زیان میدانستم به س��ود
تبدیل شد(زماني .)63 :1387 ،داستان ديگر «رنجانيدن امير خفته اي كه مار در دهانش
رفته بود» در دفتردوم مثنوي اس��ت ،در اين حكايت نيز ،مار كه موجودي ش��وم است
در دهان مردخفته اي رفته و امير كه آن را ديده است درصدد كمك برمي آيد ،چنانکه
خفته را بيدار كرده و در پي اش مي دود و او را مجبور به خوردن مقدار فراواني سيب
گنديده مي نمايد ،مردخفته با خوردن اين س��يبها اس��تفراغ كرده و مار به بيرون مي
جهد(همان« .)473 :ربودن عقاب موزه مصطفي را» كه در دفتر س��وم نقل مي ش��ود و
داس��تان از اين قرار اس��ت :پيامبر كه درحال وضوگرفتن بود ،عقابي از آسمان آمده و
كفش حضرت را مي برد ،ناگهان كفش تكان خورده و ماري س��ياه از آن بر زمين مي
افتد و بدين ترتيب جان پيامبر نجات مييابد(همان« .)827 :مار و خارپشت» نيز يكي
از غزليات ديوان كبير است كه :خارپشتي دم ماري را به قصد بازي يا اذيت يا خوردن
به دهان گرفت .مار براي رهايي ش��روع به جهيدن كرد .خارپشت براي در امان ماندن
از ضربه و آزار مار يا حفظ طعمه خود به ش��گرد دفاعي خود روآورد و در خود فرو
رفت و مچاله ش��د و با اين حيله گري بخش نرم و آس��يب پذير بدن خود را در امان
داشت و همه خارهاي تيز خود را گلوله وار عيان كرد ،مار درمانده براي رهايي خود
چاره اي جز تقال نداش��ت و در هر جنبش و حركت بدن خود را بر اين گوي خاردار
مي زد و آن را سوراخ و پرزخم ميكرد ،كه در اين حكايت مولوي درصدد شناساندن
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راه منطقي براي مرتفع ساختن موانع است(مولوي.)150 :1384 ،
همچنين مار در مثنوي به مقوالت متفاوت ديگري تعبير مي شود:
دوزخ:
		
هـر کـــجا خــدا دوزخ کنـــد

اوج را بر مــرغ دام و فــخ کند

		
هم ز دنـدانت بــرآیــد دردهــا

تا بــگویی دوزخــست و اژدها

زبانههاي عشق:
		
بنگر این کشتی خلقان غرق عشق

(مولوي ،1388 ،دفتر)2811-12 :4

اژدهایی گشت گویی حلق عشق

(همان ،دفتر)623 :6

حريفان شيطان:
		
صد فسون دارد ز حیلت وز دغا

کـه کند در سله گر هست اژدها

(همان ،دفتر)165 :5

اولياء اهلل:
		
بر دریـده جنبــش او پــردهها

صورتش کرمست و معنی اژدها

(همان ،دفتر)1873 :4

بنابراي��ن با تبيي��ن تعابير متعددي كه مولوي از يك پديده دارد و از س��ويي ديگر،
رواي��ت منحصربفرد مولوي در بيان حكايات ،اس��تعداد هرمنوتيكي او را به اثبات مي
رساند ،به گونه اي كه از هر زاويه به داستان نگريسته شود منظري نو در برابر خواننده
گشوده خواهد شد.
 .4-3آفتاب
آفتاب حكايت مارگير ،آفتابي اس��ت كه س��بب حشر مار شده تا شهر را به نابودي
كشاند اگرچه ،آفتاب در اين داستان ،برخالف اغلب داستانهاي مولوي چهرهاي منفي
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دارد اما ،همچنان خصيصه ذاتي آن يعني حيات بخشي به قوت خود باقي است .آفتاب
از ديدگاه مول��وي معاني متعددي دارد و يكي از بزرگ ترين مظاهر طبيعت محسوب
مي شده است.
مولوي در اين داس��تان كه صراحتا مار را نماد نفس اماره معرفي مي نمايد ،معتقد
اس��ت كه اگرچه اين نفس ريشه در ضمير و ذات انسان دارد اما ،چنانچه لوازم فراهم
نباش��د ،مجال ب��روز نخواهد يافت ،همچنی��ن در اين حكايت آفتاب ب��ه عنوان نماد
شهوت ،مسبب ظهور نفس اماره و زنده شدن مار است« .علماي اخالق انسان را داراي
س��ه قوه متباين مي دانند كه عبارت اس��ت از -1 :قوه ناطق��ه -2 ،قوه غضبيه-3 ،قوه
شهوت :که نفس بهیمی نیز خوانده میشود و آن مبدأ اشتیاق و التذاذ به خوردنیها و
آشامیدنیها و تمایالت جنسی میباشد و برخی آن را به عنوان نیروی جلب مالیمات
معرفی کردهاند .اکنون اگر هریک از این سه قوه از روی اعتدال و توسط ،اعمال خود
را انجام دهد به اعتبار آن برای انسان فضیلتی حاصل میشود( ».مدرسي)191:1371 ،
نماد آفتاب در مثنوي به صورت «آفتاب» و گاهي «آفتاب آفتاب» مطرح ميشود .از
طرفي آفتاب ،شمس و خورشيد براي مولوي تداعي گر انقالب دروني است به طوري
كه اين كلمه تأويلي اس��ت بر ش��مس تبريزي ،اگرچه مولوی غي��ر از آن ،تأويلهاي
ديگري از اين عبارت دارد:
وجود باري تعالي:
شـمس در خـارج اگرچــه هســت فرد

مظهر اسماء و صفات حق:
خود غريبي در جهان ،چون شمس نيست

مي تــوان هــم ،مـــثل او تصوير كرد

(همان ،دفتر)120 :1

شمس جان باقي است ،او را امس نيست
(همان ،دفتر)119 :1
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ظهور حق تعالي:
آفــتاب آمـــد دلـــيـــل آفـــتـــاب

گـــر دليلـــت بايــد از وي رو متاب

سايـــه از وي گر نشـــاني مي دهــد

شــمس هـــردم نور جــاني مي دهد

(همان ،دفتر)116-117 :1

رمز وحدت وجود:
		
گاه خــورشيد و گـــهي دريا شــوي

گـاه كــوه قــاف و گــه عنقا شوي

تو نه اين باشي نه آن در ذات خـويش

اي فــزون از وهــمها وز پيش بيش

(همان ،دفتر)54-5 :2

رمز انسان كامل:
		
مصــطفــي بـــهر هـــالل با شرف

رفــت از بــهر عيـــادت آن طرف

		
درپي خورشــيد وحـي آن مــه دوان

وان صحابه در پي اش چـون اختران

(همان ،دفتر )1155-1156 :6

رمز وحدت نفوس اوليا:
		
جان گرگان و سگان هريك جداست

متــحد جانهاي شــيرين خداست

		كان يكي جان صد بود نسبت به جسم
جمع گــفتم جانــهاشان من به اسم

(همان ،دفتر)414-415 :4

رمز عشق:
عشــق ربــاني است خورشيــد كمال

رمز روح انساني:

امـر ،نور اوست ،خلقــان چون ظالل

(همان ،دفتر)983 :6

		
آدم اصــطرالب اوصــاف عـــلوست

وصـف آدم ،مــظهر آيـات اوســت

		
هرچه در وي مي نمايد عكس اوسـت

همچو عكس ماه اندر آب جوســت

		
بر صــطرالبــش نــقوش عنــكبوت

بـهــر اوصـــاف ازل دارد ثـــبوت
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عنكــبوتش درس گــويد از شروح

(همان ،دفتر)3138-3141 :6

رمز معرفت:
		
در شـعــاع آفــــتــاب معــرفــت

ذره ذره غيــب دانـــي مــي كنـد

(ديوان شمس ،غزل)822:

رمز كشف و سايه ،رمز برهان:
		
از وي ار ســايه نشــاني مي دهـــد

شمــس هــردم نور جاني مي دهد

سايـه خواب آرد تو را هم چون سمر		

چــون برآيد شــمس انــشق القمر

(مولوي ،1388 ،دفتر)117-8 :1

نماد معنا و صورت:
		
هســت صـورت سـايه ،معنا آفتاب

نـور بي ســايه بــود اندر خـراب

(همان ،دفتر)4760 :6

 .5-3كوه
ك��وه ،از ديگر نمادهايي اس��ت كه در اين حكايت از منظ��ر هرمنوتيك قابل بحث
اس��ت چراكه ،با يك نگاه گذرا بر اش��عار مولوي ،نمادهاي متنوع كوه سربرميآورد و
پردههاي رنگارنگي از يك روايت به نمايش مي گذارد .از آن جا كه كوه در مثنوي به
صورت نمادهايي از عقل ،مكان عبادت ،پناهگاه و استواري متجلي گشته ،لذا در اين
داستان نيز با روايتي هرمنوتيكي ،دستيابي به همه اين تعابير ممكن مينمايد.
كوه از نمادهاي برجسته مولوي است كه در معاني مختلف مورد استفاده قرارگرفته
اس��ت تا اين عارف پررمز و راز ،عميقترين مباحث خ��ود را به زيباترين وجه ،براي
عام��ه مردم به نمايش گذارد .همان گونه كه « تصاوير نمادين صوفيانه نردبان آس��مان
اس��ت كه مخاطب را از تعبير لفظي به عالم فراهشياري معاني مثالي مي برد تا در آنجا
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معنايي را ادراك كند كه به لفظ حيات بخشد( ».فتوحي.)240 :1386 ،
بنابراي��ن بيان نمادهايي چند ،از زبان مولوي با ذكر ش��واهد ،اين بحث را عينينت
خواهد بخشيد.
مطاف جان
در فرهن��گ نمادها در باب كوه ق��اف چنين آمده :كوه قاف حقيقت جاودانه انسان
اس��ت كه به ش��كل مظهر كامل حقيقت الهي تجلي ميكند (ش��واليه و گربران:1385 ،
 )646و اين تعبير دقيقا همان است كه در دفتر سوم مثنوي ذكر شده است:
		
گفت اي عنقاي حق جان را مطاف

شكر كه بازآمدي زآن كوه قاف

(مولوي ،1388 ،دفتر)4693 :3

نماد هستي سالك:
مولوي با نماد قراردادن كوه و تجلي نور الهي برآن ،برآن است تا انقالب دروني
انسان را با تابيدن انوار الهي بر دلش نمايان سازد:
		
كـوه بهر دفـع سايه ُمـندَ كسـت

پاره گشتن بهر اين نور اندكست

		
بر برون كه ،چـو زد نور صـمد

پاره شـد تا در درونـش هم زند

(همان ،دفتر)4749-50 :6

نماد اوليا:
		
ليـك دركـش در نمـد آيينه را

گر تجـلي كـرد ســينا سينه را

		
وين زمـين مضطرب محـتاج كـوه

گـر نبودي نافـريـدي پرشــكوه

نماد جسم خاكي:
		
خود تو مي خواني نه من اي مقتدا

(همان ،دفتر)3552 :1
(همان،دفتر)3275 :2

من كه طورم تو موسي وين صدا
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كوه بيچاره چـه داند گفت چيست

زانكه موسي مي بداند كه تهيست

		
كـوه مي دانــد به قدر خـويشـتن

انـدكي دارد ز لــطف روح تــن

(همان ،دفتر )1898-1900 :5

نماد هجران:
		
اهـل نار و اهــل نــور آميــخته

در ميانــشان كــوه قاف انگيخته

(همان ،دفتر )2571 :1

نماد عقل:
		
غرق گشـته عقلهاي چون جبال

در بحـار وهم و گـرداب و خيال

		كـو اماني جـز كه در كـشتي نوح
كوهها را هست زين طوفان ُف ُضوح

(همان ،دفتر)2654-5 :5

نماد مكان عبادت:
		
هـر نبي زآن دوست دارد كوه را

تــا مثـنا بشـنـود نــام تــو را

(همان ،دفتر)1351 :3

نماد استواري:
		كـز ثبـاتش كــوه گردد خيره سر
غـيرآن قــطب زمــان ديـده ور

(همان ،دفتر)2129 :1

مول��وی با ب��ه كارگيري نمادهاي طبيعي ،درصدد اس��ت تا انس��ان را به نحوي از
انح��ا ،با واقعيات مواجه س��ازد« ،مولوي براين نكته تأكيد م��ي ورزد كه موقعيتهاي
مختلف ،محدوديت هايي براي ش��ناخت انسان فراهم ميآورد .درواقع مولوي به تنوع
ديدگاهها در شناس��ايي واقعيات اعتقاد دارد ،اما در عين حال كش��ف حقيقت را انكار
نمي كند(».نصري )1381:54 ،و اين مطلب مصداق داس��تان فيل در تاريكي اس��ت كه
خود موالنا براي اثبات تنوع آرا در مثنوي شاهد مي آورد.
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اصح��اب هرمنوتيك نيز بيشتر بر دو عامل اخير تأكيد كرده اند .برخي از معرفت
شناسان با توجه به نقش عواملي چون تفاوت فكري افراد،اندوختههاي فاعل شناسايي،
تأثي��ر نسبي محيط فرهنگي و اجتماعي ،هدف گي��ري و اتخاذ موقعيتهاي متنوع در
ارتباط با واقعيات و ....در شناسايي واقعيات و فهم متون از كثرت گرايي معرفتي دفاع
ك��رده اند ،به اين بيان كه براي شناس��ايي واقعيات بايد نظامه��اي مختلف معرفتي را
پذيرفت و در عين حال همه آنها را برحق دانست( .همان)151-2 :
 .6-3شهر
آنچه از ش��هر در اين داس��تان نمايش داده مي ش��ود ،يادآور مدنيت انسان برمبناي
نگاه مادي و جمادي اس��ت .شهري كه فلسفه وجوديش نابودي طبيعت است و مخل
آرامش حقيقي ،چراكه كوهها كنده مي ش��وند تا از سنگ براي ساختن خانهها استفاده
ش��ود ،درختان بريده مي گردد تا ملزومات ساختن خانه فراهم آيد و اين همه در يك
كالم قرباني شدن طبيعت بكر است در راستاي شهرسازي .حاصل اين مدنيت مصداق
همان ماري است كه برمبناي شهوت و احساس ودر تقابل با عقل ،عناصر حيات بخش
را به كام خود فروكشانده و تبديل به اژدها مي شود.
در بلعيده شدن كلي شهر ،آنچه بر ذهن متبادر مي شود ،تلقي موالنا از دنياي مادي
است كه همان گونه كه ذكرش رفت آن را «نيست هست نما» مي داند و فناپذيري آن
را به راحتي و در كوتاه ترين زمان ممكن مي داند.
در داس��تان مارگي��ر ،آن جا كه ش��هر ،طعمه مار مي ش��ود ناگاه مول��وي نيستي و
ناپايداري اين جهان را تذكر مي دهد آن گونه كه خود معتقد اس��ت و جهان پديداري
را «عال��م هست نيست نما» و جايگاه هستي ش��ناختي مطلق ي��ا جهان فراپديداري را
«عالم هست نيست نما» بخواند.
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«عالم بر خيال قايم اس��ت و اين عالم را حقيقت مي گويي جهت آن كه درنظر مي
آيد و محسوس است و آن معاني را كه عالم فرع اوست ،خيال مي گويي؛ كار بعكس
است .خيال خود اين عالم است كه آن معني صد چو اين پديد آرد و بپوسد و خراب
ش��ود و نيست گردد و باز عالم نو پديد آورد و او كهن نگردد .منزه اس��ت از نوي و
كهني .فرعهاي او متصفند به كهني و نوي و او محدث اين هاست از هردو منزه است
و وراي هردوس��ت( ».مول��وي« .)120 :1348 ،به اين ترتي��ب درك عادي ما از جهان
مبتني بر نوعي فريب اس��ت ،اما فريبي كه ناش��ي از ساختار ذهن ما كه ناشي از افسون
كاري مطلقي است كه امور معدوم را موجود و امور موجود را معدوم مي نمايد و جلوه
گر مي سازد( ».همداني)47 :1387 ،
همچنين در وجهي ديگر از اين داستان ،شهر را مي توان وجود انسان تلقي نمود
كه با تالش مستمر در پي آباداني و تأمين رفاه خويش اس��ت اما به ناگاه با يك غليان
شهوت ،همه آنچه به مرور زمان و با مرارت فراهم آورده به آتش كشيده مي شود.
 .7-3جستجو
در ابتداي داستان ،مولوي ،با طرح چهره اي مثبت از مار و معرفي آن به عنوان
دلگرمي و تأمين كننده روحي انسان درصدد اس��ت تا جستجوي انسان را موجه نشان
دهد ،چنان كه پيش از آن نيز مولوي چهره اي مثبت از مار ترسيم مي كند و او را هادم
كفر معرفي مي نمايد:
هست قرآن مر تو را هم چون عصا

كفرها را دركشد هم چون عصا

(مولوي ،1388 ،دفتر)1209 :3

اما در نهايت داستان ،خيانت مار به انسان نمايش داده مي شود وآن يادآور حكايتي
اس��ت در مرزب��ان نامه به طوري كه مردي كه در حق م��ار نيكي كرده بود به نيش مار
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خرش را از دست مي دهد( .وراويني)1363:101 ،
محشر موالنا را مي توان نقطه تسليم عقل در برابر دل و احساس در برابر انديشه
دانست ،يعني همان اتفاقي كه در حكايت رخ داده و مارگير برمبناي خواسته دل و نه
عقل ،ماري به شهر آورده كه مسبب نابودي همگان است و اين نمايي روشن از تقابل
انديشه و احساس است از منظر مولوي.
-4نتيجهگیری
ب��ا طرح ديدگاه مولوي نسبت به هرمنوتيك ،با اس��تناد به يكي از حكايات مثنوي
معلوم میش��ود مولوي مؤولي است كه نه تنها خود در بيان عبارات مختلف ،دست به
تأوي��ل زده ،بلكه با طرح مصداقي واحد از منظ��ري ذووجهين ،مؤوالن بسياري را به
چالش در باب س��خن خود فراخوانده اس��ت اما ،نکته قابل تعمق و بديع آن است كه
مولوي در عين حال كه هرمنوتيك متون را به طور كامل مي شناخته ،توانسته اين روش
را به صور مختلف در داستانها ارائه کند .در حكاياتي كه مولوي در مثنوي روايت مي
كند دو مورد برجسته مينمايد:
 -1حكايات مولوي ،روش هرمنوتيك در هرمنوتيك اس��ت و اين بدان معناس��ت
كه در عين حال كه مولوي خود آيات،روايات و مفاهيم و اشياء را تأويل مي كند ،به
خواننده نيز اين امکان را مي بخشد كه دريچههاي نويي بر متونش بگشاید و جلوههاي
متعدد ديگري ارائه دهد.
 -2از س��ويي ديگر مولوي در متونش زنده اس��ت و نفس مي كش��د اما ،اين زنده
بودن او مانع از آن نيست كه حرفهايي كه با مهارت تمام و با طرحي چندمعنايي بيان
داش��ته ،مورد تأويل قرار نگيرد .اين موضوع ،همان اس��ت كه امروز هرمنوتيك سنتي
ناميده ميشود و معتقد است ،نيت مؤلف قابل كشف ميباشد.
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درحکای��ت مورد مطالعه(مارگیر) نیز ،مول��وی به تأویل روایت معرفتی ،تاریخی و
اس��اطیری پرداخته و نمادهای متعددی از آفتاب ،کوه ،ش��هر و جستجوی انسان را بر
اساس این حکایت تأویل و تفسیر کرده است.
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