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 معنايي با تأكيد بر نظرية افق در مثنوي »آل« مفهومبازخواني 
  گادامر

  ١حسن وثاقتي جاللم
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

  ١٢/٢/١٣٩٩تاريخ پذيرش: |       ٢٣/٩/١٣٩٨تاريخ دريافت: 

  چكيده
، »كفـر و رنـگ آل    / وانمـايم رنـگ   ها ببريده اصحاب شمال دست«در شرح بيت: 

آنهـا را   توان اند كه مي داشته» آل«هاي متفاوتي از اصطالح  پژوهان برداشت مولوي
، خانـدان  »آل«به دو گروه تقسيم كرد: گروهي معتقدند كـه منظـور موالنـا از واژة    

است و گروه ديگر بر اين باورند كه مولوي در اين بيت به موجود وهمي  (ص)پيامبر
هـاي اسـت    معنايي يكي از مؤلّفه   جايي كه افق  از آناشاره دارد. » آل«و ترسناك 

ي و تكميلِ معناي يك اصطالح، بيت و حتّي يـك اثـر   گير  تواند در شكل  كه مي
تواند روش مناسـبي    مندي از نظرية افق معناييِ گادامر مي  آفريني كند، بهره  نفش

باشد. هدف مقالة حاضر اين است كه از طريق ايـن  » آل«براي بازخوانيِ مفهوم 
منـدي    بهـره اين پژوهش با  را در اين بيت شناسايي كند.» آل«نظريه، معناي كلمة 

از نظرية افق معنايي و نقش فرهنگ بومي در جهانِ زيسـت مؤلـف، واژة آل را در   
-كـرده، سـپس بـا اسـتفاده از روش توصـيفي       بيت مذكور با روش ميداني بررسـي 

است. ضمن اداي احترام    هاي خود را با دريافت شارحان مقايسه نموده  تحليلي يافته
دهـد    ن پيشـين، نتـايج ايـن تحقيـق نشـان مـي      هاي علمـي همـة پژوهشـگرا     به تالش

هـاي خـود بـه تمـام ابعـاد افـقِ معنـاييِ مؤلـف توجـه            شارحان محتـرم در برداشـت  
در فرهنـگ  » آل«رسـد؛ زيـرا     رو برداشت آنها كامل بـه نظـر نمـي     اند. از اين  نكرده

ق، اش به نيرنـگ و نفـا   چرده و زشتي بوده كه خانواده مناطق آناتولي، عروس سياه
كـه سـياهيِ چهـرة وي در زيـر رنـگ        اي گونه  شال سرخي را بر سرش انداخته و به

فرستادند. مولوي بـراي انتقـال مفهـوم     شده، او را به خانة بخت مي  سرخ نمايان نمي
است. اين مفهوم از   زشت ريا و نفاق از اين باور بومي در بيت مذكوراستفاده كرده

  كند.  پذير مي  معنا داري اين بيت را زيبا و درك طريق افق معنايي گادامر به شكل

  .مثنوي، گادامر، افق معنايي، آلهاي كليدي:  واژه
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Abstract 
Reading the line “The unbelievers’ hands are cut/ I will reveal 
the color of blasphemy  and hypocrisy”,  Rumi scholars have 
interpreted the word “aal” differently. These interpretations fall 
into two groups. The first group reads the word as the holy 
prophet’s Ahlolbayt (the holy prophet’s household members) 
while the second group take it as the mythological creature, aal. 
Being significant in forming and completing the meaning of a 
word, Gadamer’s Horizon of interpretations can be used as a 
useful tool to re-interpret the word aal . Using Gadamer’s  
Horizon of interpretations  and realizing the significance of 
local culture in forming an author’s  world of being, the present 
article is going to analyze the word and compare the findings 
with those of the previous scholars’.  It is suggested that the 
previous researches have not paid attention to all the aspects of 
the horizon of interpretations. In Anatolian culture, “aal” is a 
black, ugly bride whose ugliness is hidden under a red scarf and 
is sent to her would-be husband’s home. To reveal the ugliness 
of hypocrisy, Rumi has used this local concept.  
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 ٣٢٧  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

  . مقدمه١
گاه چهار تمدن بزرگ اسـالم، رم و يونـان،    .ق) جلوه  ه ٦٠٤-٦٧٤گسترة كالم موالنا (

رو جغرافيـاي فرهنگـيِ مثنــويِ معنـوي سرشـار از مفــاهيمِ       اســت. ازايـن   ايـران و تـرك بـوده   

هـاي فرهنگـيِ     مشترك بشري است. يكي از ابزارهاي شناخت اين اثر فاخر، آشنايي با حوزه

هـاي   گنجينـه    ه اين نكته اسـت كـه هنـوز بسـياري از    مذكور است. شايد به دليل عدم توجه ب

است. از طرفي، جامعيت و چند اليه بودن اين اثرِ هنري   فكريِ اين شاعر شهير، شناخته نشده

در طول زمان موجب رويكرد مخاطبان بـه آن گرديـده و سـطوح مختلـف برداشـت از آن،      

مروزه ادبيات در مسير مدرنيتـه  است. ا هاي متنوعي شده باعث خلق شروح گوناگون و تأويل

هـا از    تـوان از همـة ظرفيـت    يافته كه به كمك آن مي  هاي مدرن دست  به هرمنوتيك و تأويل

ِ يـك اثـرِ فـاخري مثـل      هـاي عميـق   جمله تأثير فرهنگ بومي بر جهانِ متن بهره برد و به اليه

    است.يكي از آنه(Gadamr) مثنوي دست يافت. نظرية افق معناييِ گادامر

شود.   در ديدگاه وي نكتة اصليِ شناخت جهانِ متن با حضور زمانمند آدمي محقق مي

هـاي    شناسـد، بلكـه نسـل     هـاي پيشـين مـي     اي متفاوت از نسـل   هر نسل نه تنها خود را به شيوه

كنـد. ايـن     تـر از شـناخت آنهـا از خودشـان شناسـايي مـي        اي متفـاوت   گذشته را نيز به شـيوه 

كـه ماحصـل آن،     حوزة نقد ادبي اثر گذاشته و نظرية تأويل متن را مطـرح كـرده   واقعيت در

سـازِ    شود. گادامر، يكـي از انديشـمندان دوران    شروح مختلفي است كه از يك اثر توليد مي

درك «دانـد.    تأويل متن، اصطالح افق معنايي را در تأويل متن، يك نكتة مهم و اساسي مـي 

ز يـك مكعـب اسـت كـه اگرچـه تنهـا يـك جانـب آن مشـاهده          افق معنـايي ماننـد درك ا  

). در تحليل مـتن  ٢٥٥: ١٣٨٤(رشيديان، » شود  گردد، اما به عنوان يك مكعب ادراك مي  مي

همواره دو افق معنايي حضور دارد. يكي از آنهـا افـق معنـاييِ مؤلـف اسـت و ديگـري افـق        

ندة جهان متن است كه نيت مؤلف را معناييِ ناقد متن. افق معناييِ مؤلف يكي از عناصر ساز

كند. عوامل زيادي در ايجاد افق معناييِ مؤلف مؤثرند كـه يكـي از آنهـا جهـانِ       مشخص مي

بريم و از آن متـأثريم. فهـم و درك مـا دربـارة       سنّت به سر ميما در «زيست نويسنده است. 

ذهـن مؤلـف بـر     د. هرچنـ )Gadamer, 1994: 34(» همة امور از تاريخ و سنّت متـأثر اسـت  



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٢٨

كننـده بـر افـق معنـاييِ زمانـة خـويش پايبنـد          جهانِ زيست خود استوار است، اما ذهن تأويل

كند كـه بـا مفـاهيم زيسـت امـروزينش        كننده، يك متنِ كهن را چنان تأويل مي  است. تأويل

  هماهنگ باشد. 

مؤلـف و  بر اساس آراي گادامر تأويلِ نزديك به حقيقت از آميـزش دو افـق معنـايي    

» نامـد   اي مي  اين نوع تأيل را تأويل دايره )M.Heideggerهايدگر («آيد.   شارح به دست مي

كنـد و در طـول     كننده از جهان خود آغـاز مـي    ). در اين حالت تأويل٥٧٤: ١٣٩٠(احمدي، 

اي را كشـف    آميـزد و مفـاهيم تـازه     هايش با جهان متن و افـق معنـاييِ مؤلـف در مـي      بررسي

تـرين شـيوه آن اسـت كـه       كند. براي دريافت مفاهيمِ برخي از اصطالحات مثنوي مناسب  مي

مخاطب امروزي، افق معنايي خود را با زمينة ادراك مولوي گـره بزنـد تـا بـه معنـاي اصـيل       

اندكـه قـرآن و معـارف      تر گردد. افق معناييِ موالنا را چنـد عنصـر مهـم شـكل داده      نزديك

هــاي ديگــري هســتند.   . فرهنــگ ايــران و عرفــان اســالمي مؤلّفــهاســالمي يكــي از آنهاســت

جغرافياي فرهنگيِ قونيه افق معناييِ ديگري اسـت كـه موالنـا تجربـة زيسـتي خـود را از آن       

  است.   كسب كرده

اسـت.     كريم و عرفان اسالمي بسيار مورد توجه شـارحان مثنـوي بـوده     معناييِ قرآن   افق

طور كه الزمـة    جهان زيست موالنا هم توجه اندكي شده، اما آن ها به  هرچند در برخي شرح

رو، توجـه بـه جهـانِ زيسـت       تأويل برخي از اصطالحات است، بـدان عنايـت نشـده. از ايـن    

آيـد. يكـي از دسـتاوردهاي      هاي انجام اين تحقيـق بـه حسـاب مـي      مؤلف، يكي از ضرورت

توانـد بـه بازگشـايي رمزهـاي      نگ عاميانه ميمدرنيته، توجه به فرهنگ بومي است؛ زيرا فره

مهم آثار ادبي منجر گردد. در شناخت مثنوي و اصطالحاتي كه مورد مناقشة اهل فن اسـت،  

تواند راهگشا باشد و مفسر را از افتادن در واديِ عقايد خويش باز  توجه به فرهنگ بومي مي

ناييِ گادامر در تأويل اصـطالحات مثنـوي   كند تا از اين بعد افق مع  دارد. اين مقاله تالش مي

  معنوي بهره ببرد.

  . بيان مسأله١-١
درك اين واقعيت كه شناخت منتقـد از جهـان مـتنِ مثنـوي بـا توجـه بـه افـق معنـاييِ          



 ٣٢٩  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

ايـن   گذشته تعلـق دارد، نقطـة آغـازين مسـأله    نويسنده امروزي است و افق معنايي مؤلف به 

دهـد، زبـان اسـت. از طريـق زبـان        را به هم پيوند مـي  چه كه اين دو جهان  پژوهش است. آن

گادامر شناخت معنـاي راسـتين مـتن      توان افق معناييِ ديروز و امروز را درآميخت. نظرية   مي

در نگاه گادامر سنّت، تاريخ و زبان عمده عـواملي هسـتند كـه در    «از طريق اين پيوند است. 

). در ايـن حالـت بـين دو    ٥٩: ١٣٩٠و فاضـلي،   (واعظـي » كنند  تقويم افق مفسر نقش ايفا مي

به كمـك   )M. Bakhtinآيد و منطق مكالمة باختين (  جهان متن و مخاطب مكالمه پيش مي

» شـناخت، مكالمـة دو فرهنـگ اسـت    «كـه    آيـد. وي معتقـد اسـت     دريافت معنايِ اصيل مـي 

ي فرهنگـي  )؛ يكي فرهنگ شارح و ديگري فرهنگ مؤلـف. جغرافيـا  ٥٩٨: ١٣٩٠(احمدي، 

بخشد. گادامر با   هاي فرهنگ مؤلف است كه اين مكالمه را سهولت بيشتري مي  يكي از اليه

توجه به اين ديدگاه، بنيان نظريِ مبادلة فرهنگ را ايجاد نمود. حال مسئله اين اسـت كـه در   

آفرينِ مثنوي از جمله واژة آل، فرهنگ بومي چـه    عرصة شناخت برخي از اصطالحات تنش

  تواند داشته باشد؟  ي مينقش

  . ضرورت تحقيق٢-١
دهد كه اغلب شـارحان محتـرم بـراي      ها و نقدهاي مثنوي معنوي نشان مي  مطالعة شرح

يافتن گوهرِ معناي مثنوي از ميان گسترة افق معناييِ مولوي بيشتر به معارف دينـي و عرفـاني   

بـومي جايگـاه وااليـي دارد و    كـه در افـق معنـاييِ وي، فرهنـگ       انـد. در حـالي    توجه نمـوده 

نظرها كمك كند. بنابراين ضـرورت دارد تـا در شـناخت اصـطالح       تواند به حل اختالف  مي

از جمله به تأثير فرهنگ بـومي و جهـانِ   » معناييِ گادامر   افق«به اهميت همة ابعاد نظرية » آل«

يز از اين نظريه براي زيست مؤلف توجه گردد تا عالوه بر اين پژوهش، در تحقيقات مشابه ن

  شناخت جوهر معنا استفاده گردد.

  . پيشينة پژوهش   ٣-١
 گروهـي  اسـت.   شـده   نوشـته    مثنوي برو... فارسي، تركي  هاي  زبان به بسياريهاي  شرح

 بـــا توجـــه بـــه  را  و مثنـــوي انـــد وحـــدت وجـــود پنداشـــته   موالنـــا را از طرفـــداران 



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٣٠

ــاي انديشــه ــن ه ــي  اب ــد.  شــرح كــرده عرب ــوي را   ان ــه  گــروه ديگــري مثن ــادات باطني ــا اعتق ب

، مثنـوي را  جديـد  هـاي فلسـفيِ    و نظريـه  يونـان  ةفالسف اي نيز با توجه به  دسته اند.  تفسيركرده

 هـاي عرفـاني    طريقتنيز به  فتصو در ميانو هند  ةمثنوي در شبه قارشرح  اند.  تشريح نموده

شناسـي    شناسي، جامعـه   هاي روان  گروهي نيز با توجه به يافته در عصر جديداست.   شده  انجام 

هـا باعـث شـده تـا       انـد. گسـتردگيِ ايـن شـرح      علوم ديگر به تأويل ابيات مثنـوي پرداختـه   و

يكـي از مـواردي كـه صـاحب     ر ايجـاد گـردد.   اختالف نظرهاي فراواني دربارة اين اثر فـاخ 

  در بيت زير است:» آل«نظران در مفهوم آن اختالف نظر دارند، واژة 

  هـــا ببريـــده اصـــحاب شـــمال  دســـت

  
  

ــر و رنــــگ آل  ــايم رنــــگ كفــ  وانمــ

).١٥٦: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

سـيد   ميـر  و سـمناني    آثار عالءالدولـه  ،اند  كرده  استفاده مولوي اشعاراز ترين آثاري كه   قديمي

كـدام بـه شـرح مبسـوط ابيـات از جملـه بيـت مـذكور           كه هيچ استه.ق)  ٧١٤- ٧٨٦( علي همداني

 قاسـم انـوار  ه.ق)،  ٧٩٣- ٨٧١( ن جـامي اعبـدالرحم اند. از قرن نهم نيز عارفان بزرگي ماننـد:    نپرداخته

روح منسـجم بـر   الدين حسين خوارزمي اولين ش  كمالو  ابوالوفا خوارزمي   ، خواجهه.ق) ٧٠٧- ٨٣٧(

بـه   انـد.   را برداشـت كـرده  ، مفهـوم آلِ رسـول   »آل«را نوشتند كه همة اين بزرگـواران از واژة  مثنوي 

ه.ق) مثنـوي را شـرح كـرد.     ٨١٠- ٨٧٠( ين محمود شيرازي معروف به شاه داعـي الد  ، نظامآنهادنبال 

» آل«واژة  ه.ق) ٥٦٠- ٦٣٨( ين عربـي الـد   مكتـب محيـي  وي نيز با تبعيت از اسالف خود و با تكيه بر 

پژوهـي تـالش     انديشمندان معاصر نيز در حـوزة مثنـوي   است. معني كرده (ص)را در مفهوم آل رسول

و    كـرده   فروزانفر عالوه بر بازخوانيِ آراي ديگـران، از ايـن بيـت برداشـت عرفـاني      اند.  زيادي كرده

از نظـر فلسـفي    محمدتقي جعفرينيز نظر دارد. به معنيِ ريا و تظاهر (ص) اهللا  عالوه بر مفهوم آل رسول

عنـي را  نامة زيد را متـذكر شـده و هـر دو م      نَسب» سرِّ ني«كوب در   زريناست.   مثنوي را شرح كرده

زماني در شرح مثنويِ خود دربارة آل به انعكاس نظـر پيشـينيان پرداختـه و معـاني        است. كريم آورده

است. الهوتي در ترجمه و تعليق مثنـوي نيكلسـون بـه سـورة واقعـه       را ذكر نموده» آل«مختلف واژة 

  ست.  نويسد: منظور از آل، رنگ نفاق ا  اشاره نموده و بعد از بيان نظر شارحان، مي

انـد.    نوشته شده كه برخي از آنها به بيت مذكور اشاراتي كـرده  تركيهدر نيز  هاي متنوعي  شرح



 ٣٣١  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

بـه   ه.ق) ٨٩٨- ٩٦٩( ين مصـطفي بـن شـعبان معـروف بـه سـروري      الد  كامل را مصلح نخستين شرح

 بر مثنـوي  شرحي تركي زبان شمعي در اواخر قرن دهم بهشخصي به نام  است.  نوشتهفارسي 

 اسـماعيل انقـروي   بعـدها آيد.   ترين شروح مثنوي در تركيه به حساب مي  قديمياز  كهنوشته 

زاده آن را با عنوان شـرح كبيـر     نوشت كه ستار ترين شرح تركي را   جامع ه.ق) ٩٧٢-١٠٤١(

نوشـته  . بعد از انقروي شروح ديگري نيز انقروي بر مثنوي معنوي به زبان فارسي ترجمه كرد

المثنـوي    روحه.ق)،  ١٠٧١-١١٣٤( آنها جواهر بواهر صاري عبداهللا افندي ترين  مهم كه شده

  هستند. ترجمه و شرح مثنوي شريف عابدين پاشا ه.ق)، ١٠٦٣-١١٢٧( اسماعيل حقي

هاي تركي، شـرح    در بين شرحاست.  (ص)در شرح اين بزرگواران، آل به معني آلِ رسول

زيـرا وي تنهـا كسـي اسـت كـه عـالوه بـر         د؛م) شرايط متفاوتي دار ١٩٠٠- ١٩٨٢گولپينارلي (

نويسـد:    كـرده و در شـرح ايـن بيـت مـي        هاي عرفاني به جهانِ زيست مولوي نيز توجه  برداشت

او پـس از اداي احتـرام بـه    ). ٤٤١: ١، ج١٣٧٤(گولپينـارلي،  » آل يك اصـطالح تركـي اسـت   «

در حـوزة   اسـت كـه پـژوهش    ايـن بـاور   انـد، بـر   هاي مزبور را فراهم كرده شرح كه  كساني  همه

. اين نگرش گولپينـارلي، در  ضروري استعثماني زبان  و توجه به جديد نقدرويكرد  با مثنوي

ديـدگاه، معاصـران    . تحت تأثير ايـن مندي است  ديدگاه گادامر همان افق معنايي سنّت و تاريخ

انـد كـه كتـاب انسـانِ كامـل در مثنـوي اثـر عثمـان           فراواني بـه تشـريح افكـار موالنـا پرداختـه     

عربـي در مثنـوي پرداختـه و از      كوچوك يكي از آنهاست. اين كتاب به بازتاب افكار ابن  نوري

ت كنـد كـه در حقيقـت و طريقـت ديـن محمـدي تربيـ         زيد بـه عنـوان انسـان كـاملي يـاد مـي      

ا توجه به آثار مختلفي كـه در منطقـة   باست.  اي نكرده  است. اين نويسنده به معني آل اشاره يافته

در شـروح   تـوان گفـت كـه     آناتولي، ايران، شبه قارة هند و كشورهاي ديگر منتشـر شـده، مـي   

 ها اشـاره شـد. در    وجود دارد كه در صفحات باال بدان   مختلف مثنوي، به طور كلي دو ديدگاه

اي از اصطالحِ آل ارائـه    اين مقاله تالش شده، با توجه به همة ابعاد افق معناييِ گادامر معنيِ تازه

  گردد. اميد است اين معنيِ تازه به حلّ مناقشة شارحان محترم كمك كند.

  . بحث اصلي٢

  . داستان شهود زيد در مثنوي١-٢
ــت:      ــين اس ــده، چن ــذكور در آن آم ــت م ــه بي ــتاني ك ــوان داس ــامبر  پ«عن ــيدن پيغ رس



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٣٢

أصـَبحُت السالم) مر زيد را: امروز چـوني و چـون برخاسـتي؟ و جـواب گقـتن او كـه:        (عليه

فر منبع اصـلي ايـن حكايـت را  اللمـع       . فروزان)١٥٥: ١، ج١٣٨٣مولوي، ( »الله  ُمؤِمنًا یا رسول

گونه كـه    ت آنداند. هرچند كه اين رواي التَصوف ابونصر سراج و تفسير ابوالفتوح رازي مي  في 

خوانـدة    كـوب معتقـد اسـت كـه زيـد، پسـر         است. زريـن   كُتُب ديگر نيامده  در مثنوي آمده، در

در روايات ديگر سؤال به زيد بن حارثه بن سراقه مربوط است كـه  «نيست.  (ص)حضرت رسول

 ).٩٤١: ٢، ج١٣٧٨كـوب،    (زريـن » كلبـي اسـت    خزرجي است نه زيد بن حارثه، پدر اسامه كـه 

والنا طبق اسلوبِ خودش حكايات را با نوعي دخل و تصـرّف بيـان نمـوده تـا هرچـه بهتـر       م

  مقاصد خويش را بيان كند. داستان از اين قرار است:   

بن حارثه فرمودند: صبح امروز را چگونه آغـاز كـردي؟ زيـد       به زيد (ص)روزي پيامبر

ام. پيـامبر   ان و يقـين آغـاز كـرده   در حالت اشراقيِ خاصي پاسخ داد: بامـداد را لبريـز از ايمـ   

اي بنما. زيـد جـواب داد: روزهـا در طلـب حـق       فرمودند: اگر باغ ايمانت شكفته از آن نشانه

اهللا  كـنم. رسـول   ها از عشق خدا خواب ندارم و در عـالم مجـردات سـير مـي     سوزم و شب مي

جـد روحـانيِ   فرمودند: از جهان حقيقت براي افهام مردمان چـه ارمغـاني آوردي؟ زيـد بـا و    

ها و كشف اسرار خويش لب گشود اما در همـين هنگـام پيـامبر بـدو       خاصي به وصف ديده

كه بيش از آن سـخن نگويـد. بهتـر اسـت، داسـتان از زبـان حضـرت موالنـا           اشارت فرمودند

  شود:  گفته

ــد را:    ــباحي زيــ ــر صــ ــت پيغمبــ  گفــ

ــت:   ــاز اوش گف ــاً؛ ب ــداً مؤمن ــت: عب   گف

ــوده   ــت: تشـــنه بـ ــاام مـــن رو گفـ   زهـ

  گفــت: چــون خلقــان ببيننــد آســمان    

ــت، هفــت دوزخ، پــيش مــن    هشــت جنّ

ــر؟    ــرّ حشـ ــويم سـ ــول اهللا بگـ ــا رسـ   يـ

ــت ــمال   دسـ ــحاب شـ ــده اصـ ــا ببريـ   هـ

  گفـت سـر مسـت و خـراب     همچنين مي

ــفا؟     ــا ص ــحابي ب ــبحت اي ص ــف اص  كي

ــ ــو نش ــكفت؟ ك ــر ش ــان گ ــاغ ايم ان از ب  

ــوزها...   ــق و سـ ــتم ز عشـ ــب نخفتسـ  شـ

ــيان   ــا عرشــ ــرش را بــ ــنم عــ ــن ببيــ  مــ

ــيش شــمن      ــت پ  هســت پيــدا همچــو ب

 در جهـــان پيـــدا كـــنم امـــروز نشـــر؟... 

ــگ آل...    ــر و رنـ ــگ كفـ ــايم رنـ  وانمـ

ــاب  ــه تـــ ــر گريبـــــانش بـــ  داد پيغمبـــ
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  گفت: هين دركش كه اسبت گـرم شـد  

ــه را    ــد آيينــ ــش در نمــ ــك دركــ   ليــ

ــر  ــايي نگــ ــور دريــ   لــــب ببنــــد و غــ

 

 عكــس حــق اليســتحي زد، شــرم شــد... 

ــينه را    ــينا ســ ــرد ســ ــي كــ ــر تجلّــ  گــ

ــر  ــق كـ ــر را حـ ــر... بحـ ــوم بشـ د محكـ  

).١٥٥-١٥٧: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

هـا    زيد، صحابي حضرت رسول، سـعي دارد پـرده از حقيقـت اشـياء، قلـوب و رنـگ       

بردارد. يكي از مواردي كه زيد قصد روشن كردن حقيقت آن را دارد، رنگ كفر و رنـگ  

را تـداعي   بـرداري از خدعـه، نيرنـگ و ريـا      آل است. فضاي داستان، ايجاد بصيرت و پـرده 

 (ص)تواند به كار آيد. زيـد اصـرار دارد تـا رسـول خـدا      كند كه در دريافت مفهوم آل مي مي

شناسد و آنها را مثل گندم و جو سوا كند. يا بهشتيان را از   اجازه فرمايند تا رنگ خلقان را وا

وقتـي  كند كه هنـد و تـرك     دوزخيان همانند مار و ماهي شناسايي نمايد. در جايي تأكيد مي

هـا را پـاره كـنم،      گويد: هل تا من پرده  داخل رحم هستند، قابل شناسايي نيستند. آنجا كه مي

كند. در اين شـعر عناصـري ماننـد: شـب و روز، زنگـي و        دقيقاً به نفاق و رياكاري اشاره مي

رومي، ترك و هندو، گندم و جو، اسپيد و حبش همه بيانگر آميزش دو نـوع رنـگ تيـره و    

هـا    اسـت. ايـن مؤلّفـه     است كه در عالمِ رياكاري الية رويين روشن و الية درون تيـره   روشن

كنند تا مخاطب دريابد كـه ممكـن اسـت شـاعر در كـاربرد اصـطالح آل نيـز بـه           كمك مي

توانـد، نمـاد رنـگ سـفيدي       درآميختگيِ تيرگي و روشني نظر داشته باشد. بنابراين آل نمـي 

گويند. از طرفي، شاعر آميزش حق و باطل را در اكثـر    محترم مي باشد كه برخي از شارحان

ابيات به كمك موجوداتي مانند: مار و ماهي، روم و زنگي، ترك و هندو،  بهشتي و بيگانه، 

اسـت كـه    تن و جان، نخل و بيد، ماه و خسوف، خورشيد و كسوف و... بـه تصـوير كشـيده   

اند. با اين توضـيح ايـن گمـان در مخاطـب       اشتههمگيِ آنها در جهانِ زيست موالنا كاربرد د

نيـز بـه موجـودي نظـر     » آل«شود كه ممكن است شـاعر در اسـتفاده از اصـطالح      تقويت مي

ها،   از نظر گادامر در مواجهه با متن«داشته باشد كه بيانگر درآميختن تيرگي و روشني است. 

هـاي    داوري  توانيم پيش  ها، مي  ينيب  هاي زندگي و جهان  اندازهاي متفاوت، شكل  آراء و چشم

). در نظريـة گـادامر   ٤: ١٣٩٥(وارنكـه،  » خود را وارد بازي كنيم و تحليل خود را غنا بخشيم



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٣٤

آيـد.    هاي معنايي بـه دسـت مـي     فهم معنيِ يك واژه، عبارت و يا جمله با توجه به امتزاج افق

گيـري معنـاي يـك واژه      در شكلدر افق معنايي، سنّت و فرهنگ يك مؤلّفة مهم هستند كه 

» آل«دخيلند. حال بايـد ديـد، مداخلـة ايـن متغيـر مهـم تـا چـه انـدازه در بـاز خـواني معنـيِ             

  آفريني كند؟  تواند، نقش  مي

  . فرهنگ بومي مردم قونيه ٢-٢
فرهنگ بومي در جوامعي مورد توجه قرارگرفت كه افراد معدودي قادر به خواندن و 

مروزه در ميان جوامـع باسـواد نيـز بـه اشـكال متعـدد در حـال گسـترش         نوشتن بودند. حتّي ا

هـاي غيـر مكتـوب،      ها و حكايت  ها، داستان توان به جوك هاي بارز آن، مي  است. از مصداق

هـا،    ها، خرافات، آوازهـا، حكايـات و مثـل     ها و... اشاره نمود. فرهنگ عامه در افسانه  پيامك

هـا،    هـا، موجـودات وهمـي، جشـن      ا، اشـعار كودكانـه و متـل   هـ   عادت  چيستان، جادو و خرق

هاي مختلفـي خـود را     هاي خياباني و... به شكل  هاي سنّتي، نمايش  ازدواج و عزاداري، رقص

در توضـيح زبـان عاميانـه بايـد      نشـيند.   مـي   دهد و در كام خستة بشرِ متمـدن خـوش     نشان مي

گوينـد.   ها را زبان عامه مـي  اني ديگري دارد كه آنهاي بي  زبان در مرتبة گفتار، شيوه«گفت: 

زبان عاميانه همان زبان محاورة رايج، زبان مردم فرهيخته و كم و بيش آزادي اسـت كـه در   

رود و كـاربرد آن داللـت بـر روابـط      ها به كـار مـي   هاي حكايات و داستان مكالمة شخصيت

فرهنـگ عامـه در همـه اعصـار در     ). ٧: ١٣٧٨(نجفـي،  » دوستانه در محافل غير رسـمي دارد 

اثر معروفي چون: تـاجر ونيـزي   «است. براي مثال:   ادبيات فاخر نيز نفوذ كرده و مكتوب شده

اثر شكسپير تحت تـأثير فرهنـگ عاميانـة مرسـوم در روزگـار و جامعـة نويسـندة آن شـكل         

بخـش  ). در عرصـة زبـان فارسـي نيـز ادبيـات كالسـيك       ١٢٨: ١٣٨٤(سـبزيان،  » است  گرفته

بـراي غنـي سـاختن سـنّت شـعري      «اسـت.    اي از غناي خود را از فرهنگ بـومي گرفتـه    عمده

  ).  ٤٨: ١٣٨٩(سميعي، » گيري از زبان و فرهنگ مردم بس مؤثّر است  بهره

اي كه زبان شـعري متعلّـق بـه دربـار بـوده، از ايـن خصـلت          شعر و هنر موالنا در دوره

ــاني خاصــي شــدهاســتفاده كــرده و باعــث هنجــارگريزي و  رو   اســت. از ايــن  برجســتگيِ زب

اصطالحات بوميِ منطقة آناتولي به ويژه مردم قونيـه و بلـخ در اشـعار موالنـا بسـامد بـااليي       



 ٣٣٥  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

را » آل«رسد، موالنا بر پاية فرهنگ مردم سرزمين آنـاتولي واژة   دارد. در اين ميان به نظر مي

زي از ريـا و فريبكـاريِ دينـي سـخن     در بيت مذكور به كار برده تا بـه شـكل هنـري و مجـا    

نشـيني بـا رنـگ كفـر خـوش نشسـته و         بگويد. اين واژه در قطب مجازي كالم و در اثر هـم 

است. در آثار متعـددي كـه بـه زبـان تركـي نوشـته         موجبات غناي بيشتر شعر را فراهم كرده

موالنا بـا  «است.   هاند، از تأثير فرهنگ بومي قونيه بر زندگي و آثار موالنا سخن گفته شد  شده

از زبـان     كرده. هرچند آثـارش را بـه زبـان فارسـي نوشـته، امـا        اطرافيانش تركي صحبت مي

. هرچنـد سـنان   )(yagmur, 2011:141» اسـت   خود استفاده كردهتركي نيز در اشعار فارسيِ 

النـا  اي ندارد، اما از حضور پر رنگ اصطالحات تركـي در اشـعار مو    يامور به واژة آل اشاره

هاي تركي مانند: اوزوم (انگور)، سو   سخن گفته كه ممكن است يكي از آنها آل باشد. واژه

  گوياي اين ادعاست.  و... در حكايت معروفي از مثنوي  (آب)

كند و در ادامه از تأثيرات متقابـل    اسكندر پاال در كتاب موالنا ابتدا قونيه را معرفي مي

گويد. در چنـين تـأثير متقـابلي حضـور       بر قونيه سخن مي فرهنگ آناتولي بر مثنوي و مثنوي

واژگان تركي در مثنوي فقط يك واژه نيست، بلكه گاه اصطالحي است كه در وراي خـود  

وقتـي سـلجوقيان پـاي در قونيـه گذاشـتند و در      «اي حكايت دارد.   از آداب و رسوم گسترده

هـاي قونيـه     ي بر پـا كردنـد، در بـاغ   گرفته، تمدن بزرگ  اي كه امروز نوزده دولت جاي  منطقه

هـا نـور از اسـالم و آب از      دادنـد، شـكوفا شـدند. ايـن گـل       هايي كه بوي خراسان را مي  گل

ها عطر افشاندند   هاي احمد يسوي. در طول سال  بودند و خوراك از حكمت  ماورالنَهرگرفته 

العلمـا    كنـد. سـلطان    ذيراييو قونيه آماده بود تا با فرهنگ غني خود از عارفان واصلِ حـق پـ  

» الدين موالنا در دامن فرهنگ قونيه عشق ورزيد و شعر سرود  ها بود. جالل  يكي از آن انسان

(pala, 2011: 4-7).  آنچه كه با اين پژوهش ارتباط دارد، نه حضور يك واژة ساده در شعر

واژة آل داراي  يك رسم قديمي  اسـت.  اوست بلكه گاه يك واژه به تنهايي منعكس كنندة

اي است كه همانند مكعب گادامر هرچند يك بعد آن ظـاهر اسـت     چنين بار معنايي گسترده

خـواهيم،    گويـد وقتـي مـي     گادامر مـي «شود.   اما ابعاد پنجگانة ديگري نيز دارد كه ديده نمي

 شـويم كـه تعيـين     جمالتي را كه به دست ما رسـيده، بفهمـيم، درگيـر تـأمالت تـاريخي مـي      



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٣٦

 Ibid» (كند، دقيقاً كجا و چگونه اين جمله گفته شده و معناي واقعي آن چـه چيـز اسـت     مي

  ).٦٩: ١٣٩٠به نقل از: واعظي و فاضلي،

  . بازخواني مفهوم آل در مثنوي معنوي٣-٢
كنـد و همـة     مثنوي معنوي يك اثر هنريِ ناب است كه همواره فراتر از زمان سـير مـي  

شناختيِ خود كرده است. بـا ايـن حـال      هاي عميقِ زيبايي  گير اليههاي بعد از خود را در  نسل

هاي   پذيري، يكي از شاخصه  سرشار از مفاهيم عميق انساني و ميراث تاريخي است كه تأويل

زمـان جـاي گرفتـه      اثر هنري همواره در زمان حـالي بـي  «مهم آن است. گادامر معتقد است: 

كـه اثـر هنـري نيـازي بـه درك و فهـم نـدارد يـا فاقـد           است، اما اين گزاره بدان معنا نيست

). ايـن اثـرِ فـاخر بـه دليـل      ٣٦-٣٧: ١٣٨٥(گـادامر،  » هرگونه ميـراث تـاريخيِ درونـي اسـت    

رو در هـر    اسـت. از ايـن   هـاي تـازه بازگذاشـته    پذير بودن، همواره راه را براي برداشت  تأويل

هـاي   ، اليـه   شود و بـا ورق خـوردن زمـان     هاي آن افزوده مي  دوره بر مخاطبان و انواع تأويل

بخشـد.   اي جاودانه مي گردد و به اين اثر جلوه  جديدي از هنر و انديشة موالنا رمزگشايي مي

شود و به دليل آشنايي با نقد  خوانندة امروزِ آثار موالنا، با آراي انديشمندانِ گذشته آشنا مي

طب وقتي با جهـانِ مـتن مثنـوي ارتبـاط بـر      زند. مخا هاي تازه مي ادبي معاصر دست به تأويل

كند. در ايـن    گردد، برخورد مي  توليد معنا مي   كند، با چند افق معنايي كه منجر به باز  قرار مي

كنندة كيفيت نگـاه مـا بـه      افق يك موقعيت هرمنوتيكي است كه منشأ احكام و تعيين«حالت 

هاي معنـايي مثنـوي كـه كيفيـت نگـرش        ). افق١٤٣: ١٣٨٧(عرب صالحي، » جهانِ متن است

  بخشد، بدين قرار است:   پژوهشگر را ارتقاء مي

  است.  الف) افق معنايي خالقِ اثر كه مثنوي را پديد آورده

  خواند.  ب) افق معنايي مخاطبِ اثر كه در زمان خاصي اثر را مي

ب بـه بـاز   ج) جهان تأويل متن كه بر اثر برخورد و مكالمة دو جهان نويسنده و مخاطـ 

  گردد.  توليد معناي تازه منجر مي

آنچــه كــه افــق معنــايي خــالق اثــر را شــكل داده، خــود از چنــد عنصــر مهــم تشــكيل  

  است:    شده



 ٣٣٧  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

دهد كه قريب بـه سـه قـرن قبـل از       بخشي از افق معنايي نويسنده را سنّتي شكل مي -١

  است.    مولوي در شعر و زبان فارسي وجود داشته

كـريم و مفـاهيم دينـي بـه وجـود        تـأثير قـرآن    نـاييِ مؤلـف تحـت   بخشي از افـق مع  -٢

  است.   آمده

بينـي عرفـاني و تصـوف اسـالمي       بخش ديگري از افق معناييِ شعر موالنا از جهـان  -٣

  است.  نشأت گرفته

بخشي از افق معناييِ موالنـا برخاسـته از جهـانِ زيسـت وي در بلـخ، مسـير سـفر و         -٤

  است.    شده  اين بخش اغلب در تأويل متن مثنوي ناديده گرفته است.   محيط قونيه  بوده

گيرنـد، بـه قـول گـادامر بـه مكالمـة         شارحان مثنوي وقتي در برابر جهان متن قرار مـي 

شوند. اگر با عنايـت بـه چهـار عنصـر فـوق بـا مـتن مكالمـه           فرهنگي با جهان اثر مشغول مي

يابـد. امـا در صـورت غفلـت از هركـدام از        تري مي  نمايند، شرح و تأويل آنها عمق گسترده

شود. با اين حساب، افـق معنـاييِ مؤلـف اثـر در       عناصرِ فوق، بخشي از جوهر معنا تعطيل مي

هـاي   كند؛ هرچند ناقدان ادبي جديد، بـه ويـژه فرماليسـت     تأويل متن اهميت بسياري پيدا مي

نظران كثيـري در هرمنوتيـك     حباند، اما صا روسي، استقالل متن از نويسنده را مطرح كرده

كننـدة حقيقـت حـال نويسـنده اسـت. بـراي شـارح مثنـوي،           سنتّي معتقدند كه متن ادبي بيان

رسيدن به نيت مؤلف بسيار مهم است. شناختن محيط زنـدگي او بـه عنـوان يكـي از عناصـر      

  افق معنايي در اين راه نقش زيادي در بازتوليد معناي متن خواهد داشت.

مـور كاروفسـكي بـراي     ١٩٢٤در سال «گويد:  كدكني در رستاخيز كلمات مي  شفيعي

هاي راديكال نوشت: اين غلط است كه ما ادبيات را در  رد استقالل ادبيات از ديد فرماليست

خالء و زير عنوان نقش ويژه آن قرار دهيم. ما نبايـد فرامـوش كنـيم كـه رشـته تغييـرات در       

در طـول زمـان (مـثالً: سياسـي، اقتصـادي، ايـدئولوژيك و        حال گسترشِ ساختارهاي فردي

كنند. برعكس، بايـد   گونه تماسي با يكديگر به صورت موازي حركت نمي  ادبي) بدون هيچ

بدانيم كه آنها عناصر ساختار نظـام برتـري هسـتند و ايـن سـاختارِ سـاختارها، سلسـه مراتـب         

). كتـاب  ٢٥٦: ١٣٩١كـدكني،    (شـفيعي » خاص خود را دارد و عناصـر وجـه غالـب خـود را    

  مثنوي معنوي نيز بيانگر حقيقت حال موالنا، اطرافيان وي و محيط زندگي اوست:



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٣٨

ــتان   ــن داسـ ــتان ايـ ــنويد اي دوسـ  بشـ

  
  

 خـــود حقيقـــت نقـــد حـــال ماســـت آن

).٧١: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

هاي مثنوي نقد وقـت و حـال او و اطرافيـان اوسـت.       كرده كه حكايت  موالنا بارها تأكيد

بـراي شـناخت   «گويـد:    در كتاب هنر تأويل متون مي) F.D.E.Sheleier macherشالير ماخر(

) و بــراي شــناخت انســان، شــناختن ٥٢٦: ١٣٩٠(احمــدي، » ســخنِ انســان بايــد او را شــناخت

كه مخاطبـان مثنـوي را در     هايي  فرهنگ بومي و محيط زندگي او ضرورتي تمام دارد. از مؤلّفه

كند، توجه به محيطي اسـت كـه شـاعر      در ابياتي از مثنوي ياري مي» آل«م درك و تأويل مفهو

از ديدگاه گادامر نيز فهم هرمنـوتيكي نتيجـة   «رسيده است.    در آن رشد يافته و به تجربة زيستي

دهد كـه ميـان حـال و     گويي اصيل ميان حال و گذشته است و اين فهم هنگامي رخ مي و  گفت

رو، شـارحان    ). از ايـن ١٣: ١٣٧٧(كربـاي،  » عنايي وجـود داشـته باشـد   هاي م گذشته، ادغام افق

مثنوي معنوي و در كل مخاطبان كنجكاو و جوياي حقيقت، زماني به خوانشـي زايشـي دسـت    

هـاي زيسـتي    عصر كرده و تجربه  يابند كه خود را با روزگار خالق اثر و محيط زندگيِ وي، هم

زنـد و   نا بـراي فهميـدن حقيقـت مـتن، قـرآن را مثـال مـي       هنرمند را بار ديگر تجربه كنند. موال

  گويد: اگر بخواهي قرآن را درك كني، بايد هم روزگار انبيا شوي: مي

ــي     ــرآن حــق بگريخت ــون تــو در ق  چ

  
  

 بـــــــــا روان انبيـــــــــاء آميختـــــــــي

).٤٩٠: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

ك بنابراين توجه به فرهنگ بومي كه مثنوي معنوي در آن فضـا خلـق شـده، بـراي در    

  كند.   مفهوم واژة آل ضرورت پيدا مي

تجربة زيستيِ پژوهشگرِ مقالة حاضر در قونيه و چند سال تـدريس زبـان فارسـي بـراي     

زبانان منطقة آناتولي فرصتي را فراهم نمود تا وي آشـناييِ بيشـتري بـا فرهنـگ بـومي        تُرك

نا بودند، اطالعات فراواني مندان به موال  آموزان كه اغلب عالقه  منطقة آناتولي پيدا كند. زبان

را از فرهنگ بوميِ قونيه و منطقة آناتولي در اختيار پژوهشـگر ايـن مقالـه گذاشـتند. در هـر      

شـد. روزي كـه     جلسة آموزش، بخشي از مثنوي بـراي زبـان آمـوزان فرهيختـه خوانـده مـي      

بـه خـود    شد، رنگ كفر و رنگ آل در بيت زير توجـه آنهـا را    داستان شهود زيد قرائت مي



 ٣٣٩  گادامر ييمعنا افق يةنظر بر ديتأك با يمثنو در »آل« مفهوم يبازخوان

  جلب كرد: 

 هـــا ببريـــده اصـــحاب شـــمال  دســـت

  
  

ــر و رنــــگ آل  ــايم رنــــگ كفــ  وانمــ

).١٥٦: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

آمد كه معنـيِ واژة آل در فرهنـگ لغـات تركـي و       هاي دانشجويان چنين برمي  ازگفته

داري با نظر شارحان محترم زبان فارسـي دارد. ايـن     فرهنگ بوميِ مناطق آناتولي تفاوت معنا

وضوع ذهن پژوهشگر مقاله را با يك سؤال مهم به چالش كشـانيد. راسـتي كـدام يـك از     م

تر است؟ آيا باورِ بوميِ   نزديك» آل«ها و شروحِ شارحان مثنوي به جوهر اصيل معناي   تأويل

تواند معنيِ درسـت آل را تأويـل كنـد؟ نقـد جديـد دربـارة متـون          مردمان منطقة آناتولي مي

اي به مخاطبان خود ارائه كرده تا با خوانشـي بـاز و زايشـي، گسـترش       ازههاي ت  هنري، روش

هاي معناييِ متنوع به استقبال آثـاري چـون مثنـوي معنـوي برونـد و آنهـا را از نـو          معنا و افق

هاي مخاطبـان در درك و    فرض  ها و پيش  پردازاني مانند گادامر براي دانسته  نظريه«بيافرينند. 

اند. جناب موالنا نيز معتقـد اسـت كـه مقـدار آگـاهي        بسياري قائل شده كشف معني اهميت

تـوان    ). آيا با چنين نگرشي مـي ٤٦: ١٣٨٤(روحاني، » مخاطب در فهم متن نقش اساسي دارد

  اي از واژة آل دست يافت؟  به خوانش تازه

دهـد و ممكـن     را گسـترش مـي  » آل«هاي نوين، تنوع معنايي   شك اين نوع خوانش  بي

بين را اقنـاع    نظرها بيفزايد. ازسويي، شرح شارحان، ذهن مخاطبان نكته  است حتي بر اختالف

كند. شايد مفهوم آل در فرهنگ بومي آناتولي بتواند مخاطب را به جوهر اصـيل معنـاي    نمي

هـاي    نامه  تركند. قبل از پرداختن به باور بومي، الزم است تا در گام نخست، لغت  آل نزديك

به معني سرخِ كـم رنـگ، سـرخ    » آل«مورد بررسي قرار گيرند. در فرهنگ لغت معين  معتبر

اسـت. معـين آل را درختـي دانسـته كـه از بـيخ آن رنگـي سـرخ           رنگ آمده  احمر، سرخ نيم

 (ص)آل بـه معنـي دودمـان، و خانـدان پيـامبر     «نويسد:   گيرند و جامه بدان سرخ كنند و نيز مي

ي نـامرئي و جـن ماننـد اسـت كـه بـه زن تـازه زا در تنهـايي         است. معناي ديگر آل، موجود

شود كه به هنگام تابش آفتـاب همچـون آب    رساند.آل به جايي در بيابان گفته مي صدمه مي

ــت   ــراب اس ــان س ــه هم ــد  ك ــين، » نماي ــل واژة ٥٧: ١٣٨٢(مع ــدا ذي ــات » آل«). دهخ تحقيق



  ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٤٠

. در   اسـت  ي نيـز ارائـه كـرده   تـر   تري دارد. وي ضمن بيان نظـر ديگـران، مفـاهيم تـازه      مفصل

چـون پـري بـدكاره در شـب ششـم تولـد         آل نام ديوي مادينه اسـت كـه هـم   «نامة وي،   لغت

برد. در كنار اين معنـي، آل را بـه سـرخ احمـر، خانـدان و        آيد و جگر وي را مي  كودك مي

در ). آل ٦٠٤: ٨، ج١٣٤٢(دهخـدا،  » اسـت   خويشان، اللة آل، عالمت سرخ نيز معنـي كـرده  

آل «نويسد:  هاي مختلف مفهومي متفاوت دارد. نجفي در فرهنگ فارسي عاميانه مي فرهنگ

هـا و پاهـايي اسـتخواني كـه گوينـد بـه         موجودي به شكل زن سرخ مو با بيني گلي و دسـت 

  ).٣٥: ١٣٧٨نجفي، » (سراغ زن تازه زاييده آيد و جگر او را بربايد و باعث مرگش شود

موجود وهمي و ترسناكي به شكل عقـاب  » آل« )turkce sozluk(در فرهنگ لغات تركي 

در ). «Koletif, 1998: 117از اسـت (بـه نقـل        هاي كارتال و كـارال يـاد شـده     است و از آن با نام

از موجود وهمي و ترسناك، سياه و سـرخ، مادينـه    Yedi Kartal Efsanesi)(افسانة هفت عقاب 

بـه  (» دزد  آيـد و كـودك را مـي     ز زايمان بر سر زن زائو مـي و عقاب شكل نام برده شده كه بعد ا

 )kulturu ve Edebiyati (Halkدر كتاب فرهنگ و ادبيات مردمـي  .)Ersin, 2011: 112 نقل از

آيد و به زائـو و كـودك او آسـيب      اي است كه به شكل پرنده مي  كارتال موجود مادينه«نيز 

. هيچ كدام از اين تعابير بـه حـل مناقشـات    )Gence & Ali cin, 2011: 215-229(» زند  مي

ميداني از فرهنگ بومي و فولكلوريـك منـاطق    كند. تحقيقات  شارحان اين بيت كمكي نمي

ترك زبان شايد بتواند به معني درست اين واژه كمك نمايد و شـرحِ شـارحان محتـرم ايـن     

  بيت را كامل كند.

بيان كنم كه اصـحاب  «گويد:  ل ميشاه داعي شيرازي در شرح خود دربارة اصطالح آ

گويد: يعني رنگ كفر   مي» وانمايم رنگ كفر و رنگ آل«الشمال چه معني دارد و در معني 

وانمايم كه چرا سياه است و رنگ ايمان چرا سفيد است؟ يا رنگ و وصف مخالفان بگـويم  

»  كـل تقـي آل   فرمـود:  (ص)و رنگ و وصف موافقان كه آل هستند و تابع را بازگويم. پيغمبر

). محمدتقي جعفري در تفسير، نقـد و تحليـل مثنـوي، وقتـي بـه      ١٨٥: ١، ج١٩٨٥(شيرازي، 

توانم روز رستاخيز را چنان بنمايانم كـه نقـد صـحيح و     من مي«نويسد:   رسد، مي  واژة آل مي

هاي بريدة اصحاب شـمال (تبهكـاران) را نشـان     توانم دست قلب را از يكديگر جدا كنم. مي
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تـوانم رنـگ كفـر (تـاريكي) و      است كـه مـي    م. حقيقت براي من آنچنان مكشوف شدهبده

رنگ آل (روشنايي) را وانمايم. در مصراع دوم بيت مورد تفسير، كلمة آل وجود دارد و مـا  

   ). عالمـه ٦٦٧: ٢، ج١٣٧٣(جعفـري،  » نتوانستيم معناي مناسبي را براي اين كلمـه پيـدا كنـيم   

اسـت كـه اغلـب        ديگـران را دربـارة ايـن واژه مطـرح كـرده      جعفري در كتاب خويش نظـر 

اند، اما در ايـن ميـان نظـر كفـافي تـازگيِ خاصـي         تكراري است كه شارحان ديگر نيز نوشته

  ). ٦٦٧(همان: » كفافي آل را به معني سراب گرفته كه رنگ آن سفيد است«دارد. 

دوزخيان را درحـالي نشـان   «ت: اس  كريم زماني در شرح مثنوي خود دربارة آل چنين نوشته

است و نيز رنگ كفر و روشنايي را نشان خواهم داد. حاج مـال هـادي     هاشان بريده دهم كه دست

شود آل به معنـي سـراب باشـد؛ زيـرا  اعمـاق        سبزواري رنگ آل را  سيماي آل حق دانسته ... مي

عـاً آب اسـت. پـس رنـگ     اهل جهل مانند سرابي است در كوير كه بيننده گمان دارد كـه آن واق 

انـد كـه بـه صـواب       دانسته (ص)آل عطف تفسيري است براي رنگ كفر. آل را اشاره به آل محمد

). شـهيدي در  ١٠١٣: ١، ج١٣٨٥(زمـاني،  » نيست مگر آن كه براي آن مفهومي اوسع قايل باشـيم 

تفسـير بيضـايي    االسرار،  هايي چون: تفسير ابوالفتوح، كشف  شرح اين بيت، نظر نويسندگانِ كتاب

) از ١٨/ (نبـأ  فَتَـأْتُونَ أَفْواجـا  مفسران ذيل آية «البيان را آورده كه خالصة آنها چنين است:   و مجمع

[كـه  نميان را آوردند دسـت و پـا بريـده    اند كه روز رستاخيز گروهي از جه  آورده (ص)رسول خدا

باشـد]. اصـحاب دسـت چـپ      مـي  ٤١اصحاب شمال هستند و اين مفهوم برداشتي از سوره واقعه /

اي از دود سياهند. رنگ كفر، كنايت از سياه و تاريـك اسـت و    در باد گرم و آب جوشان و سايه

اند. ليكن بعيد است اين معني مقصـود باشـد بلكـه      معني كرده (ص)رنگ آل را شارحان آل محمد

» قصـود اسـت  به قرينة رنگ كفر كه به معني سياهي و تيرگي اسـت از رنـگ آل، سـرخ رويـي م    

  ).  ١٢٨: ١٣٧٣(شهيدي، 

الهوتي در ترجمه و تعليق مثنوي معنوي نيكلسون، در مفهوم اصـحاب شـمال بـه سـورة     

القـران و    آل«كند و با بيان نظر شارحان كه معتقدند اشاره رنـگ آل بـه حـديث      واقعه اشاره مي

امـا  «نويسد:  داند و مي ياست، آن را بسيار ترديدآميز م» كل تقي و نقي (ص)آل اهللا و آل محمد

جا به اين معنا دانسـت. مـن گمـان      رسد كه بتوان كلمة آل را در اين ترديدآميز به نظر ميبسيار 
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رود كـه آل بـه معنـي     كنم كه رنگ آل معادل رنگ ايمان باشد. احتمـال بسـيار زيـاد مـي     نمي

تا نيز به مفهـوم سـفيد   رنگ و در اوس  رنگ نيرنگ خواهد بود. آل در فارسي به معناي سرخ نيم

  ).٦٨٢: ١٣٨٤(نيكلسن، » است  است. در تركي به معني خدعه و مكر نيز آمده  آمده

در شرح مثنوي، آل را يك واژة تركي دانسته و آن را به رنگ سرخ معني  گولپينارلي

 ).٤٤١: ١، ج١٣٧٤(گولپينـارلي،  » آل يك اصطالح تركي به معني سـرخ اسـت  «است.   كرده

ي تركي ديگر نيز اين بيت تحت تأثير افكـار عرفـاني معنـي شـده و آل را بـه دو      ها  در شرح

  اند.  معنيِ: آل رسول و تظاهر و فريبكاري آورده

در همة منابع و شروحي كه ذكر شد، تنها به افق معنايي مؤلـف كـه در حـوزة انديشـة     

لـف كـه يكـي    است و خبري از جهان زيست مؤ  ديني و عرفانيِ وي شكل گرفته، اشاره شده

هـاي دو    ترين اركان افق معناييِ نويسنده است، نيست. همين نكته باعث شده تا تأويل  از مهم

كنـد. در    گروه محترم مورد تشكيك واقع گردد. سياق كـالم، بـاورگروه اول را تأييـد نمـي    

باورگروه دوم، آل موجودي وهمي و ترسناك است. با كمي دقت، نارسايي اين تأويـل نيـز   

شود؛ چراكه آل اگر به معني موجودي وهمي و شرور باشد، هويت آن مشـخص    ر ميآشكا

هـاي آن نيـازي بـه شـهود عرفـاني        است. وقتي كه هويت آل مشخص باشد، نشان دادن بدي

آيد كه شر با روية خير نمود يافتـه و موجـب     ندارد. از سياق كالم زيد بن حارثه چنين بر مي

گمراه شوند. اين مفهـوم نظـر شـارحان دسـتة دوم را نيـز زيـر       شده تا مردم در تشخيص آنها 

برد. در اين مقاله تالش شده تا در گسترة افق معنايي نويسنده به تمـام ابعـاد جهـان      سؤال مي

اي از ايـن    متن به ويژه به فرهنگ بومي و جهان زيست شاعر نيز توجـه گـردد تـا ابعـاد تـازه     

افق معنايي يـك مـرز   «حترم است، شناسايي گردد. مورد مناقشة شارحان ماصطالح مهم كه 

كند و او را به پيشـرفت بيشـتر     پذير نيست بلكه چيزي است كه با شخص حركت مي  انعطاف

  .)(Gadamer, 1994: 254» كند  دعوت مي

در فرهنـگ عامـة مـردم     با توجه به اين بعد از افق معناييِ گادامر، گـام بعـدي مطالعـه   

اين مرحله بيشـتر بـه تحقيقـات ميـداني اختصـاص داشـت. در تحقيقـات        منطقة آناتولي بود. 

هـاي    گرديـد تـا يافتـه     آموزان فرهيختة تركيه مصاحبه شد و از آنها درخواست  ميداني با زبان
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باره به زبان فارسي بنويسند. در تحقيقـات يكـي از دانشـجويان مركـز تـرويج        خود را در اين

د توجـه قرارگرفـت. تحقيـق وي برخاسـته از افـق معنـايي       اي بود كـه مـور    زبان فارسي نكته

مؤلف با رويكرد به فرهنگ بومي مردم آناتولي و قونيه بود. دانشجو در نوشتار خود به رسم 

  توانست، مشكل را حل كند. او نوشته بود:  كهني اشاره كرده بود كه تا حدودي مي

ها انجام  بوده كه در عروسي هاي قديم، رسمي در قونيه و شهرهاي اطراف آن، در زمان

رو داشتند، با تعريف و تمجيد فردي را   چرده و زشت  هايي كه دخترانِ سياه  شده. خانواده مي

كردند و به خواستگاران، شخص ديگري را كه از نعمت   به خواستگاريِ وي ترغيب مي

شد. هنگامي   مي دادند و با فريبكاري و دغل توافق حاصل  زيبايي برخوردار بوده، نشان مي

رو و   زشتستند، خانواده بر سرِ همان دختر خواستند، عروس را به خانه بخت بفر  كه مي

كردند و او را سوار بر اسب و يا پياده به   چرده شال سرخ رنگ بزرگي را سنجاق مي  سياه

جيبي پدر فرستادند. در اين لحظات دلهرة ع  همراه ساز و آواز از خانه پدر به خانة داماد مي

كه نكند يكي پرده از اسرار و نيرنگ آنها بردارد و   گرفت و مادر عروس را فرا مي

رو   و زشت   رفت كه دختران سياه چرده  رسوايشان كند. اين ترفند دغل، وقتي به كار مي

توانستند ازدواج كنند. در فرهنگ بومي، به چنين دختراني كه با فريب و رياكاري   نمي

كردند، آل گفته  مستور مي   اش را با زيباييِ شالِ قرمز  ند و سياهي چهرهشد  عروس مي

زبانان آناتولي رايج بوده، بعدها با ديو   شد. اين داستان كه در فرهنگ بخشي از ترك  مي

رو درآميخته و بدين ترتيب با مفهوم آل در اين بيت مثنوي معنوي تناسب   مادينة زشت

  است: جالبي بر قرار كرده

 هـــا ببريـــده اصـــحاب شـــمال  ســـتد

  
  

ــر و رنــــگ آل  ــايم رنــــگ كفــ  وانمــ

).١٥٦: ١، ج١٣٨٣مولوي، (  

در فرهنـگ لغـات فارسـي و تركـي بـه صـورت       » آل«اگر اين افسانة قديمي بـا معنـي   

توان چند نكته از آن استخراج نمود كـه بـه روشـن شـدن معنـي آل        تطبيقي مطالعه شود، مي

  كند:  كمك مي

ل مربوط است. در فرهنگ لغات هر دو كشور رنگ آل تركيبـي  نكتة اول، به رنگ آ
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هـاي كرانـة دريـاي      سياه آل، درختي كـه در سراسـر جنگـل   «از سرخ و رنگ تيرة ديگري است. 

). يـا در آننـدراج   ٦٠٤: ٨، ج١٣٤٢شناسي ساعي، بـه نقـل از دهخـدا،      (جنگل» رويد  مازندران مي

  ).١٥٤: ١، ج١٣٦٣(پادشاه، » به سرخ بود رنگي است كه زرديش كم و قدري مايل«رنگ آل 

هـا، آل بـه     نامـه   شـود. در هـر دو فرهنـگ و لغـت      نكتة دوم، به جنسيت آل مربوط مـي 

هاي ديو مادينـه، آل آروادي، زن زائـو ترسـان      شود و از آن با عنوان  صورت مادينه ظاهر مي

  است.  و... ياد شده

بنده است كه با خصـلت منـافقين سـازگاري    اي فري  نكتة سوم، درون تاريك آل با اليه

  دارد.

نكتة چهارم، تشابه آوايـيِ اصـطالح آل، آل آروادي، كارتـال و كـارآل در دو زبـان      

دهندة احاطـة    تركي و فارسي است كه با افسانة آل در مناطق آناتولي سازگاري دارد و نشان

يق قرار گرفتن در افق معنـاييِ  هاي دو فرهنگ است كه مفسر از طر  موالنا به اساطير و افسانه

شاعري بـه معنـاي هنـر كالمـي اسـت كـه در ميـان سـاير هنرهـا جـاي           «برد.   مي  تازه بدان پي

هـا،    هـا، شـوخي    ها و افسانه  ها، حكايت  المثل  هاي مردمي و ضرب  گيرد. از پس زمينة گفته  مي

كند بـه شـكلي     ها را تبديل مي  گيرد و آن گفته  هاي سادة بيان ريشه مي  هاي نغز و شكل  كالم

) و كارتـال  Karal). كـارال ( ٧٥٧: ١٣٨١(هايـدگر،  » گشـايد   كه راه را براي فهم هسـتي مـي  

)Kartalري سرخ رنـگ دارد و انـدامش     هاي تركي، عقاب مادينه  ) در افسانهاي است كه س

ه باشـد كـه بـا    سياه رنگ است. احتمال دارد كه اين واژه از دو واژة آل و كارا تركيـب شـد  

اسـت. كـارا بـه معنـي      دزديـده   رفته و جگر وي را مي  صداهاي ترسناك به سراغ زن زائو مي

دهندة رنگ سرخِ جگـر و سـرِ سـرخ      رنگ سياه به ذات آن موجود مربوط است و آل نشان

اي كه با شال سرخ بـزَك    چهره  چه به عروس سيه» آل«رنگ عقاب مادينه است. به هر حال، 

طالق گردد، چه به موجود مادينة موهـوم گفتـه شـود، بـا مفهـوم ريـا و تظـاهر و نيـز         شده، ا

خواني و تناسب دارد و كاربرد اين اصطالح در شعر موالنا به شكل معنـا    شخصيت منافق هم

  است.    داري بر بالغت تصوير و گسترش معناي اين بيت افزوده

ــارت  ــارة رمزگــان فرهن) Roland Barthes(روالن ب ــد:   گــي مــيدرب رمزگــان «گوي
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هـاي فرهنگـي اسـت كـه بـه شـناخت كلـي دوران          اي از داللت  فرهنگي يا ارجاعي مجموعه

بـن     فرهنگي زيد -). اگر فضاي اجتماعي٢٤٠:١٣٩٤(بارت، » شود خلق متن ادبي مربوط مي

 دهـد. زيـد    بهتر نشان مـي » آل«حارثه بررسي شود، تأثير فرهنگ بومي را در تأويل اصطالح 

با تمام پاكي و قداسـت خـود قـرار     (ص)كند كه در يك طرف، پيامبر در شرايطي زندگي مي

اي نيـز هماننـد     الحال هستند. عـده   دارد و در سوي ديگر، مشركان و كافران هستند كه معلوم

اُبي پايي در شرك و پـايي در ايمـان دارنـد و جامـة نفـاق بـر تـن كـرده و منـافق            بن    عبداهللا

شود. آنهايند كه خنجـر از    ها از ناحية همين افراد بر مسلمين وارد مي  بيشترين آسيباند.  شده

كنند. به همـين دليـل مسـلمانان      زنند و باز در كنارشان به ريا زندگي مي پشت بر مسلمين مي

كـه مـرا دشـنام      آن«گويـد:   اند. شمس تبريزي چه زيبا مي  واقعي از آنها سخت به تنگ آمده

بايـد كـه بعـد آن      رنجم؛ زيرا كـه ثنـا مـي    آيد و آن كه مرا ثنا گويد، مي شم ميدهد، خو مي

  ). ١٤٩: ١٣٤٩(شمس تبريزي، » انكار در نيايد. آخر منافق بدتر است

كند، حقايق باطن آن رياكـاران   رسد و در عالم روحاني سير مي  زيد وقتي به شهود مي

كند كه اصحاب شمال در شقاوتند اما وقتـي    كند. آشكارا اعالم مي باز را مشاهده مي  نيرنگ

خواهـد.   رخصت مـي  (ص)خواهد وضعيت ظاهرسازان و منافقان را گزارش دهد، از پيامبر مي

بزرگ قوم و رهبر جامعه است. به همين علت مالحظات اجتماع را مـد نظـر دارد.    (ص)پيامبر

جدا كردن حق از بـاطلم. تنهـا   گويد: من در شرايطي هستم كه قادر به  بنابراين وقتي زيد مي

  ها بردارد.   كافي است تا پرده از دو رنگي (ص)رخصت حضرت رسول

شناسـي و اعجـاز قـرآن را      عبدالقاهر جرجاني بر اين باور بود كه تفسير درست زيبايي

اي   نشين و پيوندهاي نحوي جستجو كرد. اين درسـت همـان نكتـه     بايد در روابط كلمات هم

بـدان اشـاره شـده و عوامـل     ) Jakobson(ية قطب مجـازي زبـانِ ياكوبسـن    است كه در نظر

اگـر از منظـر علـم     دانـد.   نشينيِ آنهـا مـي    زيبايي متون ادبي را در چينش هنريِ واژگان و هم

هـايي چـون: وانمـايم،      معاني و نظرية نظم جرجاني هم به سـاختار جملـه توجـه گـردد، واژه    

در آغاز جمله و خصلت تحكّمي و قطعيت بخشـيدن بـه    رنگ، واوِ عطف، قرار گرفتنِ فعل

دهـد. بـار معنـايي      را از نظر مردم قونيه و فرهنگ بومي بهتر نشان مـي » آل«جمله و... مفهوم 
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انگيز و كارآمد است. اين فعل پيشـوندي وقتـي در كنـار      از اين منظر بسيار شگفت» وانمايم«

تـر گـردد.     شارح به نيت اصلي نويسنده نزديـك كند تا تأويل   نشيند،كمك مي  مي» آل«واژة 

آميزي هم در درون خود مستتر دارد و در عين   عالوه بر وجه خبري، مفهوم تهديد» وانمايم«

كنـد. تصـويري را القـاء      حال مفهوم اطمينان خاطر، سرعت عمل و قاطعيت را  نيز القـاء مـي  

كشـد وآن را    وي چيـزي بـر مـي   زده از كشـف حقيقـت، پـرده از ر     كند كه فردي هيجان  مي

زده كنـد. مفسـر     سان همگـان را شـگفت   دهد تا بدين  باره در معرض ديد عموم قرار مي  يك

بار معناييِ عروسِ زشت به ظـاهر زيبـا را   » آل«يابد كه اگر   جوار درمي  هاي هم  كمك واژه  به

منافقاني را كـه شـبيه موجـود     افزايد و معنيِ  به خود بگيرد، تا چه اندازه بر بالغت تصوير مي

نمايـد و بـا     انـد، القـا مـي     فام تيرگيِ خـود را پنهـان نمـوده     سياه رنگي هستند كه با روية سرخ

يابد. اين معنا دقيقاً همان است كه در فرهنـگ بـومي مـردم قونيـه و       مقصود بيت سنخيت مي

شك موالنـا نيـز بـا آن آشـنا        است و بدون  شده  برداشت مي» آل«اقوام ترك زبان  از مفهوم 

شود و   اي ايجاد مي  گونه است كه به كمك جهان زيست نويسنده، افق معنايي تازه  بوده. اين

دهد تا نقش مهم مؤلفة فرهنگ بومي بـه عنـوان يـك افـق معنـايي در        تأويل ديگري رخ مي

  تبيين معني اين بيت روشن گردد.  
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    نتيجه
تـري بـه    ژه هرمنوتيك، تفسير متون ادبـي ابعـاد گسـترده   با ظهور نقد ادبي جديد به وي

كه يكي از اين ابعاد، جهـانِ زيسـت نويسـنده و فرهنـگ بـومي اوسـت. مثنـوي           خود گرفته

پـذيري يـك مـتنِ نوشـتاربنياد       معنوي به دليل پوياييِ خوانندگان و برخورداري از هنر تأويل

نقش فرهنگ بومي نيز به عنوان يك  است كه عالوه بر مكالمة جهان متن با جهان مخاطب،

كـه    در تأويـل ابيـاتي    كنـد. ايـن مؤلفـه     آفرينـي   تواند در تأويل اين اثر نقش  مؤلّفة كارآمد مي

كنـد. از جملـه     شارحان محترم اختالف نظر دارند، به دريافت جوهرِ اصيل معنـا كمـك مـي   

  مواردي كه در مثنوي، اختالف نظر وجود دارد، اين بيت است:

 هـــا ببريـــده اصـــحاب شـــمال  ســـتد
  

 وانمــــايم رنــــگ كفــــر و رنــــگ آل.  
 

انـد؛ گـروه اول معتقدنـد:     شارحان محترم از اصطالح آل دو نوع برداشت كلي داشـته 

آيد كـه ايـن تأويـل     است. از سياق كالم چنين بر مي(ص) منظور از آل در اين بيت، آل پيامبر

هاي لغت مراجعـه كـرده و آن را    فرهنگاست. گروه دوم در تأويل اصطالح آل به      سطحي

دهد؛ چراكه آل اگر   اند كه همة گسترة معنايي بيت را نشان نمي موجودي وهمي معني كرده

به معني موجودي وهمي و شرور باشـد، هويـت آن مشـخص اسـت. در آن صـورت، نشـان       

آيـد    ن بر مـي هاي آن نياز به شهود عرفاني ندارد. از سياق كالم زيد بن حارثه چني  دادن بدي

كه بدي و نيكي در آميخته و موجب شده تا مردم در تشخيص آنهـا گمـراه شـوند. زيـد بـه      

خواهد سره را از ناسره باز نمايد. مولـوي بـراي نشـان دادن چنـين      دليل ديدن باطن اشياء مي

بـه  حالتي از سنّت بوميِ مردم قونيه استفاده كرده و با بيان آن سعي دارد، نشان دهد كه نفاق 

اش در شـال سـرخ رنـگ و زيبـايي مسـتور        اي است كـه زشـتي    كراهت عروس زشت چهره

كرده، رذيلة اخالقيِ اهل نفاق را در بهترين شكل ممكـن    سعي» آل«. او با گزينش واژة   شده

گونـه اسـت كـه از منظـر گـادامر افـق معنـاييِ جهـانِ زيسـت موالنـا             به تصـوير بكشـد. ايـن   

دهد و فرهنگ بومي به عنوان يك مؤلفة اثـربخش در تأويـل مـتن      ياش را نشان م  كارآمدي

  كند.  آفريني مي  نقش
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