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تواند خواننده را منحرف کند، چرا؟ بر آن بود که نوشتن می. مخالف نوشتن بودسقراط 

-می هايشاش چه تاثيری روی خوانندهداند که نوشتهنويسنده همراه متنش نيست و نمی زيرا

نفر به  از ديد او دانش و حد ادراک هر فرد متفاوت است و بنابراين بعيد است که دو. گذارد

ديگری  متنی که برای يک نفر قابل فهم و روشن است برای. ن برسنديک درک همسان از مت

ی گونه تنوع نظر بر مبنای درک و تجربه متفاوت خود. به داليل مختلف مبهم است و گنگ

ننوشت و بجای  به همين داليل بود که سقراط هيچگاه. آوردديگری از تفاوت درک را پديد می

گفتگو تنها راه  از ديد او. طرح نظراتش استفاده کردی بحث و گفتگوی زنده در آن از شيوه

و ميزان دانش و  توان حدبرای انتقال سخن و نظر است، زيرا با بحث و گفتگو است که می

او بر اين باور بود که  .ی آن بحث را ساده يا پيچيده کردادراک مخاطب را دريافت و بر پايه

های نخبه نوشته شود يا آدم تواند برای يا مینوشته. نوشتن از چنين امکانی برخوردار نيست

خوانند و اگر برای مردم کم نمی اگر برای نخبگان نوشته شود مردم عادی. های سادهبرای آدم

. شوندای از خواندنش خسته میحرفه هایدانش نوشته شود در اين صورت نخبگان و کتابخوان

-ی پيچيده و بهبنابراين اگر يک نوشته افزون بر آن، چون در پخش نوشته هم کنترلی نيست،

چندان پيچيده بيفتد در اين صورت خطر آن  ای با درکی نهخصوص فلسفی به دست آدم ساده

از ديد او اين . برداشتی کامال نادرست و انحرافی برسد نيابد يا بههست که مقصود نوشته را در

   .دگذاربر دوش متفکران می بارکار مسئوليتی سنگين و گران

ای سر و کار داريد، دانيد با چه نوع خوانندهدر نوشته شما نمی: سقراط ساده بوداستدالل 

بنابراين بايد  فهمد؛فهمد و چه چيز را نمیاينکه او به دنبال چه چيز است، يا چه چيز را می يا

چيده را ساده يا پي بحث‘ سطح دانش او’رو سخن گفت مگر بتوان با توجه به -در-با مخاطب رو



هايی که با تاکيد بر بخش در اين روند تصور او بر اين بود که. و در يک کالم قابل فهم کرد

تر برايش موضوع را بهتر و روشن توانفهمد و يا برعکس بيشتر عالقه دارد، میشنونده نمی

هر . شوداز همين نگرش ناشی می مبنای پرسش و پاسخ در روش سقراطی. باز و حالجی کرد

پس نخست بايد . همان حد باشد پاسخ نيز بايد در. نشان از حد مشخصی از درک داردپرسش 

 ادراک او پاسخ را بر او عرضه داند، آنگاه و بر اساس حددريافت که مخاطب چه اندازه می

   .کرد

ی بسيار موثر و مهمی در انتقال تمدن و فرهنگ اين نيست که اين شيوه ترديدی در

نيز . شود بخش اعظم دانش و هنر از طريق درس و مدرسه منتقل میدانيممی چنانکه. است

 گيرد و معلمان درس را تابع درکی چنين روشی شکل میای بر پايهگونهدرس به اينکه کالس

ها سال دومی شوند،ها با درآمدی از بحث آشنا میسال اولی. کنندشاگردانشان ساده يا پيچيده می

خود به بحث در  هاگردند، و سال آخریو مبانی نظری آن آشنا میتر با اصطالحات کمی عميق

امکان انتقال اين همه دانش  بندی شدهبدون تدريس طبقه. پردازندها میاين امور و تفاوت ديدگاه

نوعی يک اصل بنابراين روش سقراط به .و هنر نيست، اگر هم باشد ميزان انتقال اندک است

های خود را نيز ها و ضعفروش محدوديت اما اين. هم نداردمهم آموزشی است و جايگزينی 

-شوند به توانائیزمانی و مکانی اصوال محدود می ها و زمان انتقال بنا به شرايطمخاطب. دارد

دانند و ی معلمان و استادان به يک ميزان نمینوشته همه نيز اينکه بدون. ها و امکانات موجود

   . کنندتوانند همه چيز را منتقلنمی

او با اين کار در اصل تن به خطری . آوردبرعکس استادش به نوشتن رو میافالطون 

اما عمل نوشتن توسط افالطون . اش هشدارهای جدی داده بودپيشتر سقراط درباره دهد کهمی

پذيرفت، برعکس و با توجه به استدالل اصلی او اين نيست که او نظر استاد را نمی به معنی

سخن ديگر، عمل نوشتن به. گذاردالطون روش خاص خودش را در نوشتن بنيان میکه اف بود

شناخت و هشدارهای او خطر را می. گيرداو تابع همان معيارهای سقراط شکل می برای

 چرا؟ دليل او از. پذيرفت، با اين همه خطر کرد و نوشتفهميد و میخوبی مینيز به سقراط را

نيز  خواست که بحث و انديشه را در غياب مولفشاو می. مهم استی سبک نوشتن بسيار زاويه

آورد، چنانکه  توانست چنين امکانی را فراهمای بود که مینوشتن تنها شيوه. همچنان ادامه دهد

-آسانی درمیرا به نوشته بردی فراگير دارد و هر دو ُبعد زمان و مکان. هنوز نيز چنين است



قرنی و يا در مکانی به   مستقيم و حضوری بهره برد و هم بعد ازتواناز نوشته هم می. نوردد

اما در ضمن . ناديده بگيرد خواستافالطون چنين امکان و قدرتی را نمی. دور از مولفش

ی متوجه بود که آنچه سقراط درباره ها و خطرات احتمالی آن هم بود، يعنیی محدوديتمتوجه

ست و در نوشته بيش از گفتگو قابل اعتنا ی معتبر وگويد امرهای ادراکی مخاطب میتفاوت

های مختلف را همزمان که هنگام نوشتن مخاطب کنداز اين رو افالطون سعی می. دهدروی می

را در سطوح مختلف بنويسد مگر هر کس بقدر  مد نظر داشته باشد و تالش کند که نوشته

  ؟اما چگونه. فهمش از آن خوشه برچيند

توان از امکانات توانمند نوشتن بهره برد و چگونه می:  چنين بودبنيادی اوپرسش 

حلی راه. يابدحلی بنيادی میخطر نفهميدن آن کاست؟ افالطون برای اين مشکل راه همزمان از

 در. شودبعدها بدل به يک روش و نيز سبک نگارشی مسلط در دنيای مسيحی و اسالمی می که

 ديسکورس در معنای(کند که ساختار و منطق بحث ع میواقع او روشی از نوشتن را اخترا

ادراکی  هایکليد کار او پذيرش تفاوت. گيرد، استدالل، بيان تمثيلی در دل آن شکل می)قديمش

آن برای سه  کند و نوشته را نيز تابعها را به سه دسته بخش میاو خواننده. ها بودمخاطب

ای پاسخی حرفهغير یروائی برای خواننده/تمثيلیی اول با بيان در اليه. نويسدمخاطب می

ی سوم با دهد و در اليهپاسخ می ایی حرفهی دوم با استدالل به خوانندهدر اليه. آوردفراهم می

  .خوانددرکی همسان دارد اثر او را می گذارد که باای میبحث تجريدی خود را روبروی نخبه

طوری که مخاطب نويسد، بهختلف ساده به پيچيده میهای ماو نوشته را در اليه سخنی،به

-ای و نخبه در حد پيچيدهاش دريابد و مخاطب حرفهمطلب را در خطوط کلی داستانی دانشکم

 های او از دو شگرد اصلیاز اين رو نوشته. کند) گفتگو(را دنبال، درک و بحث  اش آن

 کايت يا نمودی تمثيلی به مخاطبی ساده با طرح مسئله در يک حدر اليه: اند-برخوردار

تر و پيچيده هایدهد که با مثالی تجربی يا بيرونی موضوع را دريابد؛ سپس در اليهامکان می

-ترين زاويهپيچيده های منطقی و قياسی بحث را دربا طرح و زبانی تجريدی مبنی بر استدالل

. شودشعر و داستان هم می ويژهاين دو شگرد اساس کار توليد هنری و به. کندهايش دنبال می

اينکه، او واقعيت را  علت نخست. معروف است که افالطون شاعرترين فيلسوف جهان بوده

اما . دانستپذير میامکان اشی مظاهر زمينیديد و درک آن را نيز با واسطهامری آسمانی می

اصوال، مشحون از های او، نوشته .علت دوم او ناشی از روش نوشتن و استدالل کردنش بود



او . اندمجازی يا استعاری پرداخته شده یشيوهای، هستند که بهويژه اسطورههايی، بهروايت

اما چگونه اين امر را . نيز بهره برده است ها از استدالل و منطقهمزمان در دل اين روايت

لب آثار افالطون دانيم اغچنانکه می. يا گفتگو گيری از روش مناظرهبا بهره: سازدممکن می

او، همانطور که با تمثيل غار . مقابل نوشته شده است ی گفتگوئی و با هدف اقناع طرفشيوهبه

گذارد، در نوشته نيز با برابر گذاردن را مقابل هم می) آرمانی( و عالی) مادی(دو جهان دون 

گونه توان بدينیی نوشتن او را مخيلی ساده شيوه. رسداين مقصود می های متنوع بهديدگاه

ی تمثيلی، الگوری يا شيوهگفتگو، و استفاده از گفتگو برای طرح مسئله به :خالصه کرد

نشاند و در گفتگوهايشان بر سر موضوعی مثال، فيلسوفان مختلف را کنار هم می او،. تجريدی

 طح تجريددر اين گفتگوها دائم از س. دهدهای مختلف بحث را به خواننده ارائه میاليه مشخص

   .گرددرود و دوباره به آن بازمیهای داستانی میبه تمثيل و نمونه

-خوبی ديده میبه عنوان نمونه، اين روش افالطون، به)i) Symposiumمهمانیدر 

معنای عشق در يک  او، همچنان وفادار به سنت گفتگوئی سقراط، بجای طرح مسئله و. شود

را اغلب سقراط است  هاپرسش. گيردا يکديگر بهره میی فيلسوفان ببحث تجريدی از مناظره

باوری که دارند عشق را  یکند و ديگر فيلسوفان هر کدام از يک زاويه و بر پايهکه طرح می

و در پی آن به استنتاجی  کنندنخست تعريف، سپس با مثال يا حکايت عينی و قابل فهمش می

زند و آن را عاقبت را می ن ميان حرف آخرطبعا سقراط در آ. رسندتجريدی از نظر خود می

-ها متمايز میخدا، از ديگر گونه در عشق شاگرد به استاد، که همانند است به عشق انسان به

نظر تجريدی سقراط، که . دهدمی اين رساله از عشق تعريفی ساده و ملموس به دست. کند

خواهيم تعريف  اما اگر می.شودمی صورتی خيلی کلی طرحهمان نظر افالطون است، نيز به

 ii.برويم فيودروس بايد به سراغکنيم می عشق از ديد افالطون را در يک بحث تجريدی دنبال

به  های حسی آدمیترين حالت و در رابطه با دريافتدر اين اثر افالطون عشق را در تجريدی

يابيم، می استانیهای تمثيلی و ددر اين اثر ديگر کمتر خبری از آن نمونه. گذاردبحث می

   .شودی استداللی طرح و ارائه میبجايش مسئله در يک نظام پيچيده

افالطون دو روش بسيار مهم در ‘ نگارش گفتگوئی’ی گفتگوئی سقراط و شيوه یشيوه

هنوز هم اين دو شيوه در غرب نقش . های ميانه بوده استو حتی فارسی سده سنت فلسفی غرب

ها ها دارند، گرچه ديگر ساخت آن پيچيده شده و در طرح پرسشتماندادن به گف مهمی در شکل



-می های درونی و بيرونی و کلنجارهای خودآگاه و ناخودآگاه پيشهای مجزا يا روايتپاسخ و

  .رود

روش گفتگوئی سقراط بنای سنت پرسش و پاسخ را گذارده است، روشی که  گفتيم که

توان نوشت؛ در واقع بدون پرسش نمی. استوار استمقدماتی پژوهش بر آن  هایمعموال پايه

شد، معموال در دل يک گفتمان نيست و بنابراين مخاطب روشنی را پيش رو  اگر هم نوشته

آيد مگر آن زمان که مسئله و مشکلی پديد آمده باشد و يا ما سو، پرسش پديد نمی از آن. ندارد

 مشکل يک معضل اجتماعی و فرهنگی باشد عنوان مشکل و مسئله ببينيم، حال چه اينبه آن را

بسياری بر آنند که طرح پرسش از خود پاسخ و بحث مربوط به آن . ی فلسفیيک مسئله و چه

اگر پرسش هنگام طرح از بنيادی درست و واقعی برخوردار باشد در اين . است مهمتر

ای اصولی اما اگر پرسش مبن. شود برای رسيدن به پاسخی درخورمبنائی می صورت خود

باشد و يا چارچوب طرحش فاقد يک روش و ديدگاه باشد پاسخ نيز طبعا به  درستی نداشته

سخنی و به زبان امروز در گفتمان است که پرسش آفريده و پاسخش فراهم به .افتدبيراهه می

مهمتر از آن، . دهدطرح پرسش در اغلب موارد چارچوب پاسخ را شکل می پس. شودمی

-اگر بحثی پرسش. پروردهای بعدی را نيز در خود میامکان توليد پرسش دپرسش دقيق خو

اش را دوباره مورد بررسی بايد به آن شک کرد و اصول و مبنای پرسش اوليه برانگيز باشد

   .قرار داد

 .توان در قرن بيستم در آثار انديشمندانی چون باختين يافتسقراطی گفتگو را میسنت 

 او با فاصله. افالطون-ين در اصل بازگشتی است به سنت سقراطیی گفتگوئی باختنظريه

افالطون تالش -های فکری ارسطو و روی آوردن به منطق گفتگوئی سقراطگرفتن از اسلوب

 هايی درخوری آلمانی پاسخدر فلسفه) paired opposite(های متضاد که برای جفت کرد

وی، در اين  iii.او يافت تخيل گفتگوئی ابتوان در کتی اين روش را مینمونه. فراهم آورد

بيند که در می نامد و در مقابل رمان را ژانریصدائی میرمانی را تک-های پيشاثر، روايت

رسيدن او به اين  یشيوه. رسندها به گوش میها و ايدئولوژیتر از خواستهآن صداها قوی

 همين هم نام کتاب را برای. ستنظريه در اصل بر مبنای روش تفکر گفتگويی استوار بوده ا

از . دهدها روی نمیو تنها ميان آدم از ديد او گفتگو امری گسترده است. گذارده تخيل گفتگوئی

چرا : پرسدی گفتگوئی میشيوهگذارد و بهمی اين زاويه او مثال ژانر حماسه را در مقابل رمان



 پيوند گفتگو و ديالکتيک را در اينجا است که گيرد؟ وژانر رمان جای ژانر حماسه را می

باختين وجود عناصر دوگانه و يا متضاد در دو ژانر  برای. کندهای جستار همراه میشيوه

ها را استنتاج گذارد تا تفاوتاين دو را مقابل يکديگر می شود و با اين شيوهمبنای مقايسه می

تحوالت اجتماعی، فرهنگی و اين تحول را نه در خود آثار که در  کند، چيزی که هست نيروی

های توانيم با خود و بر مبنای جفتای او اين است که اگر ما میاستدالل پايه .بيندديدگاهی می

 هایگونه بايد گرايشهای ذهنی ما هستند به همينها نيز که آفريدهگفتگو کنيم، متن متضاد

های چنين گفتگويی در مقطعگفتمان خود محصول  iv.ی ذهن ما را داشته و نشان دهنددوگانه

-های هنر میها در تمام عرصهی دوگانهاو به مسئله گفتگوئی تخيل در. مختلف تاريخی است

   .بيندهای متضاد میجفت پردازد و گفتگو را حاصل حضور اين

رود و با بحث ميان ديگر منطق گفتگويی باختين از گفتگو ميان افراد فراتر می از سوی

از اين . شودی تقابل خودآگاه و ناخودآگاه فرويد نزديک مینوعی به مسئلهبه v ابرخودخود و

های درونی را نيز حاصل نوعی گفتگو ميان خود باز شاهد آنيم که باختين حتی بحث نظر نيز

از ديد او هرچه . بيندمی) کليت فرهنگ و دانشی که فرد حاصل کرده(و ابرخود  )شخص(

  vi.شودتر میهايش پيچيده به همان ميزان مباحث و مجادلهتر باشدنفر قوی ابرخود يک

عنوان آغازگر اين روش، مبنای اصلی روش پرسش و به افالطون، او، به بازگرديم

ها را برای مخاطب کند که دوگانهای کردن بحث تالش میکند و با اليهمی پاسخ سقراط را حفظ

های فالطون بعدها بدل به يکی از شيوهروش نوشتن ا. ساده و پيچيده طرح کند در دو سطح

   .شودی دينی میبحث و جدل فلسفی و فلسفه مسلط در

بخشی به بسياری از آثار فلسفی و يابد و در شکلبه ادب فارسی نيز راه می اين روش

ايرانی -ای سقراط در فلسفه و ادب اسالمیمتوجه بود که روش پايه بايد viiکند؛می ادبی کمک

ای طبعا، همه چيز، شايد به اين دليل که نگرش دينی، يا اسطوره. کندنمی ی بازجای پای محکم

هايی پرسش ديده و از اين نظر تنها بهدينی می) context(متنی ها، را در پسپرسش و از جمله

اين پايه است که  بر. های مورد قبول برسندداده که در مسير دينی به پاسخی طرح میاجازه

-اين زاويه است که می نيز از. و پاسخ بيشتر تکيه بر استدالل داشته تا پژوهشمبنای پرسش 

استدالل بر طبق . خوردمی ی ارسطوئی پيوندی افالطونی در اين سنت به شيوهبينيم شيوه



از اين نظر بايد گفت . گذاردمی منطق زبانی چارچوب و بنيان طرح پرسش و يافتن پاسخ را

شود و بجای آن روش افالطون می های نگارشی ما بسيار کمرنگکه روش سقراطی در شيوه

   .خورندو ارسطو با يکديگر پيوند می

دليل آن روشن . شريعت ما در استدالل بيشتر بر منطق ارسطوئی تکيه دارد یفلسفه

سندی . های مهم در باور دين، راهی جز استدالل منطقی نيستاثبات خدا، از پايه برای: است

-می تجربه و آزمون نيز به اين ميدان راهی ندارند، بنابراين. توان يافتود خدا نمیوج دال بر

نيز  ای دارد و جهانآيا خدا وجود دارد؟ بله، چون هر چيز آفريده. ماند روش استداللی

است که خود  ی علت و معلولیاين بحث بر مبنای رابطه. ناميمآفريدگاری که ما او را خدا می

بينيم دنبال کنيم می تمام مباحث دينی را، هر دينی که باشد، اگر. هم مغز ما استاز ابزارهای م

اموری، چون علت و هدف هستی  ها بهکه از چنين روش استداللی بهره گرفته است، زيرا دين

از اين . بنابراين غيرقابل تجربه و بررسی اند وهای مورد دسترسپردازند که ورای واقعيتمی

های قياسی سينا بحث را با استداللابن. و يا ايقان ود خدا يا بر قياس استوار استرو استدالل وج

کند؛ شهود روش قياسی کل را با جزء تبيين می. شهود اشراقی برد و سهروردی از راهپيش می

اين کار . انگيزدنياِز به نيروئی ورای هر چيز را در آدمی برمی اما از رهگذر تمثيل حس و

از اين . با روايت که ابزار سوم در روش شناخت ما از جهان است شود مگرینيز ممکن نم

آورد و از اين طريق به افالطون ی ما به روش روائی رو میعارفانه نظر است که ادبيات

   .ای داده باشدبدون آنکه به پرسش و پاسخ سقراطی ميدان گسترده گردد، البتهبازمی

 و ديرتر خواجه نصير بيشتر به روش ارسطوئی سيناکسانی چون غزالی، ابنآثار 

در مقابل آثار کسانی چون ناصرخسرو، سهروردی، عطار، موالنا، و  viii.اند شدهنگاشته

البته . اندهای نگارشی افالطون شکل گرفتهروش و تکنيک اغلب شاعران صوفی بر

. گيرد بهره میدهد و در آثارش از هر دو شيوهرا نشان می ناصرخسرو حد ميانی اين گرايش

ای چون تمثيل، مجاز و وری از شگردهای روائیموالنا با بهره آثار کسانی چون عطار و

  .اشگيرند تا فلسفه به مفهوم اخصهنر جای می یاستعاره بيشتر در حوزه

ناصرخسرو کمتر از ديگر فيلسوفان و شاعران از روش افالطونی بهره برده  گفتيم

دينی ناب استدالل قياسی را - که او برای طرح و اقناع مسائل فلسفیاين بوده علت آن در. است



ناصرخسرو در واقع جزو اولين . کنار روش تمثيلی مورد استفاده قرار داده است نيز در

از اين نظر زبان فارسی . نويسداست که مسائل فلسفی و دينی را به زبان فارسی می فيلسوفانی

 اما. شدی شريعت فقط به زبان عربی نوشته می و فلسفهسفهاو است، چون تا آن زمان فل مديون

فلسفی او  آثار. شودبا آثار دينی و فلسفی ناصرخسرو فارسی تبديل به زبان دوم دنيای اسالم می

در کنار آنها در شعر به . گشايش و رهايش و خوان االخوان بيشتر به صورت نثر هستند، مثال

توانيم ديد شاعر چنانکه می در هر دو دسته آثار. پردازدآميز میطرح مسائل فلسفی و حکمت

است تا بدين وسيله هر دو مخاطب  قباديان از حکايت و مثال در کنار بحث تجريدی بهره برده

کمتر رعايت اين شگرد را کرده و بجای  مند کرده باشد، گرچه در نثرساده و نخبه خود را بهره

   .آن بيشتر به استدالل روی آورده است

هايی، که تا ناصرخسرو فيلسوف با طرح پرسش گشايش و رهايشعنوان نمونه، در به

پرسش را از دهان . دهدی فلسفی پاسخ میمسئله حدی نزديک به سنت سقراطی است، به سی

چرا ”: پرسدی نوزدهم میمثال در مسئله. دهدمی اش مطرح کرده آنگاه پاسخدينی‘ برادر’

ی سبک در پاسخ به اين پرسش به مسئله“ آن است؟  سبکترۀ گرانتر ترازو فروتر از کفۀکف

پردازد و اينکه خاک در اين ميان گرانترين و يکديگر می و سنگين بودن چهار عنصر نسبت به

ت و بنابراين هر آنچه از جنس آب آب از خاک و هوا از آب سبکتر اس ix.آتش سبکترين است

. گيرد و هر آنچه از جنس هوا باشد باالی آب و زير آتشزير هوا قرار می باشد باالی خاک و

بينيم می. کندگرانترين چيز است و ترازو هر چيزی را با زمين سبک و سنگين می پس زمين

 خ دادن به اين پرسش بالفاصلهبا پاس. ای دارد و نه ايقانیپاسخ مبنای تجربی و مشاهده که اين

پرسش  اين. آيدی نوزدهم بيرون میپردازد که از دل مسئلهی بيستم به پرسشی میدر مسئله

خالف  يعنی“ نبات که نه به خاک ماند و نه به آب چگونه سر سوی آسمان کشد؟”: چنين است

را به   اگر متن.رودگران بودنش که بايد آن را به سوی خاک بکشد چرا به سوی آسمان می

ارسطوئی،  ی استدالل ناصرخسرو بيشتر متکی است بر منطقبينيم که شيوهدقت دنبال کنيم می

  x.دهدها را هم از اين زاويه نگاه طرح و بسط میپرسش و پاسخ

در اينجا ديگر او از مبنای . بردی افالطونی استفاده میدر شعر بيشتر از شيوههمو اما 

آورد، کشد و بجای آن تا حد زيادی به تمثيل و مثال روی میلی دست میپاسخ استدال پرسش و



 رسد، زيرا دراين همه باز مبنای کارش استدالل و قياس است و در ادامه هم به اندرز می با

. است کننده است، روبروهمه حال او با مخاطب خود، که باورمندی محتاج پند و داليل اقناع

. رسدمی آثار عطار و سپس موالنا به اوج شکوفائی ادبی و سبکیبيان تمثيلی او ديرتر در 

و  اش از سه روش سقراط، افالطونی نگارش تلفيقیتوان گفت ناصرخسرو در شيوهمی

 ارسطو بهره برده است، که از اين نظر در مقايسه با مثال سهروردی حد متعادلی را نگه

  :کندداشته، حتی آنجا که با خدا مجادله می

   

  نآغاز خاليق آفريد در/// ها تو کشتی نهال فتنه در دل

...  

  ندر ابد بايست ديد عقوبت/// تو در روز ازل آغاز کردی 

  نبايست شيطان آفريد چرا/// تو گر خلقت نمودی بهر طاعت 

   

فهم موضوع های ساده و عامهبرای اينکه منظور خود را روشن کند دائم با مثال او در اين شعر

  :بردمی را پيش

   

  نولی از ترس نتوانم جغيد ///خدايا راست گويم فتنه از تست 

  ننبايستی چنين خوب آفريد/// لب و دندان ترکان ختا را 

  ندندان دست و لب بايد گزيد به/// که از دست لب و دندان ايشان 

...  

  نتازی هی زنی اندر دويد به/// کنی غوغا که بگريز به آهو می

  xiها دويدنشيطان در رگ و جان به/// اندر عبادت به ما فرمان دهی 

   



 فهم در هم تنيده و موضوع راهای ساده و همههای فلسفی او با مثالکه استدالل بينيدمی

پند دهد  باور خودخواهد به مومن هماين شيوه را آنجا هم که می. فهم و ملموس کرده استساده

   : با مطلع47 و 46های ی صفحهتوان ديد، مثال در قصيدهمی

   

نيک بنگر که که افکند وزين کار /// خفتن و خاست  بر تو اين خوردن و اين رفتن و اين
  تچه خواس

   

- در اين اشعار شاعر اغلب به. 121-120، و 120-117، 82-80های صفحه هایيا در قصيده

  :مثال. آوردپارادوکس برای طرح استداللی نظرات خود روی می نوعی دوگانگی و

   

  تآسايش آسياسيا خود يکی بلند و بی///  اين تخت سخت و گنبد گردان سرای ماست

  تايدون گمان برد که خود اين ساخته مراس///  البد که هر کسش به مقدار عقل خويش

  ...نادانش گفت نيست که اين معدن چراست ///داناش گفت معدن چون و چراست اين 

   

ی گفتگوئی، گرچه اينجا و آنجا ميدان به بنيادين مانند است به همان شيوه های متضاداين جفت

 برای همين هم هست که در آثاری چون. دارددهد و انديشه را از ژرفش بازمیمی اندرز

 ، که حکمت و پند را با هم درآميخته، ديگر کمتر ردی از اين شيوهسعادتنامه و نامهروشنائی

استناد به آيات و  شود يعنی باگونه مین آثار مبنای استدالل بيشتر حجتدر اي. توانيم يافترا می

 را خواهد خوانندهاو در اينجا می. های مورد پذيرش مردمو تا حدی از اسطوره قرآن هایقصه

  . اقناع کندقرآنبا استناد به 

ی طبيع. شودتر ديده میبرجسته سبک گفتمانی افالطون در آثار سهروردی مشهودتر و 

ی سهروردی از فلسفه. داشته است باره نقش مهمیاست که نگرش اشراقی سهروردی در اين

های همانند، ها و نگرهبرکنار از نگرش .ی افالطونی نزديک استهای مختلف به فلسفهجنبه



ی بيان ها و شيوهطرح مسائل از اسطوره هر دو در. هايی داردسبک کارشان نيز همسانی

گذاشت تا در يک روی يکديگر می-در-فيلسوفان را رو افالطون اغلب. اندکردهروائی استفاده 

های در دل اين شيوه افالطون حتی نگره. سنجش بگذارد ی چند سويه نظراتشان را بهمناظره

سهروردی . داشتصورت فلسفی بر خوانندگانش عرضه میبه ای رااسطورهای و نيمهاسطوره

- های ايرانیی رايج در فلسفه و انديشهکند، اما شيوهنمی ستفادهی گفتگويی اگرچه از شيوه

از قول مخاطب مسئله . رو گذاردن مخاطب فرضی-در-يعنی رو گيرد؛اسالمی را به کار می

ای که نظر تمام اهل فن است، گونهفلسفی خود را در آن باره، به کند، آنگاه نظررا طرح می

   :کندگون آغاز میرا نخست با يک رباعی شقحقيقه العفی مثال. داردابراز می

   

  ؟چندين سخن نغز که گفتی؟ که شنودی ///گر عشق نبودی و غم عشق نبودی 

   ی معشوق به عاشق که نمودی؟رخساره ///ور باد نبودی که سر زلف ربودی 

   

ا ندا با اين جمله مخاطب ر xii“...بدان که اول چيزی که ”: دهدعبارت ادامه می آنگاه با اين

و بيت دوم که روايتی است بر  بيت اول که تجريدی است،: رباعی خود دو اليه دارد. دهدمی

شود در بيت دوم با يک مثال ساده، می آنچه در بيت اول در يک مفهوم کلی بيان. ی مشاهدهپايه

 اول ترتيب آنچه در بيتبدين. يابدحسی می اش خواند، دريافتیتوان اينجا تصوير شعریکه می

ی ملموس با واقعيت انسانی درک با يک تجربه شود در بيت دومعنوان يک مقوله مطرح میبه

دهد تا با مخاطبش مستقيم سخن گفته مستقيم ادامه می به دنبال آن رساله را با خطاب. شودمی

يکی از ”: نويسدمی لغت موران یدر آغاز رساله. او است ی غالب در آثاراين شيوه. باشد

لغت ’آن را ... ای چند در نهج سلوک اسعاف کرده آمد،کرد کلمه التماس...  عزيزانۀملج

 پرتونامه ؛“...بدان که”: کندرا با خطاب مستقيم آغاز می هياکل النور xiii“.نام نهاديم‘ موران

با عبارت  های سهروردی يارساله تقريبا اغلب. شودآغاز می‘ ...بدان که’نيز به همين گونه با 

و او تالش کرده  ی کسی که از او پرسشی کردهای دربارهشود و يا با مقدمهآغاز می‘ بدان که’

نشسته، حسی که  همه هم در جهت آنکه مخاطب حس کند روبروی نويسنده. بدان پاسخ بدهد



ای متفاوت به شيوهبه اشداشتنش داشت و افالطون در منطق گفتگوئیسقراط اصرار به نگه

   .گرفتر میکا

ی گفتگوئی سقراط و افالطون نگارش فارسی اين شيوه اغلب جايگزين شيوهدر سنت 

ها و بينيم که بسياری از داستانتر میمعنیتر و البته بیشکلی گسترده حتی در. شده است

مولفان اغلب . اندمنصبی، نوشته يا گردآوری شدهدرخواست کسی، معموال صاحب ها بهکتاب

اند، مثال سعدی به اين موضوع اشاره کرده‘ علت نوشتن کتاب’کتاب خود در بخش  در آغاز

گويد و اينکه او بوده که قانعش کرده دست به اش با دوستی سخن میاز مجادله گلستان در آغاز

- موالنا است که نه از خدا می مثنوی تنها اثری که از اين کار سر تافته. اثر ببرد نگارش اين

  . جدائی-ترين حالتش حسی ترين واز کسی ديگر، مگر انسان در عميقآغازد و نه 

های سهروردی اغلب در قالب يک بينيم که رسالهاين موضوع که بگذريم میاما از 

با  ها اغلب حالت تمثيلی دارند واين داستان. اندای نقل شدهمعموال يک داستان اسطوره داستان و

گنگ،  ها بحثطوری که بدون اين داستانی مستقيم، بهموضوع مورد بحث در رساله ارتباط

ای رستم نويسنده از داستان اسطوره  عقل سرخ برای نمونه در. ماندنامفهوم و ناقص باقی می

است و بنابراين ‘ رساله الطير’در حقيقت يک  در اين رساله، که. بردو اسفنديار بهره می

-پردازد که در اتحاد با يکديگر به کوه قاف مییمرغانی م، به داستان منطق الطير همانند با

پرسد که در از او از عجايبی می. خوردبرمی‘ فرزند آفرينش اولين’او در صحرا به . رسند

راند که در اصل بيانی تمثيلی است از هفت چيز عجيب سخن می وی از. عمر دراز خود ديده

ی داستان رستم و اسفنديار به مسئلهعاقبت هم به مدد ). cosmogony(آفرينی ی کيهانشيوه

تمثيل اصلی بر بنيان  حقيقت العشقفی یدر رساله. پردازدتعصب و کوری ناشی از آن می

   xiv. شده استی عشق نيز تابع آن طرحشهر تن است، مسئله

ی تمثيل بهره برده تا به ای به گونههای اسطورهاين آثار، سهروردی از داستاندر تمام 

 .ی افالطوناز اين نظر کارش بسيار مانند است به شيوه. يدی ُبعدی ملموس بدهدتجر مسائل

  با توجه به–دهد سهروردی بر اين باور بود که ادراک تنها از طريق شهود اشراقی رخ می

زرتشتی  هایتمثيل غار اين نيز البته بنيادی افالطونی دارد و خود از سويی متاثر از نگرش

در گريز از  وی. نگرش استدالل ارسطوئی برای او کمترين کاربرد را داردخاطر اين به. بوده



ها و بيان آنها در ها و تمثيلنقدش کرده، به اسطوره حکمت االشراق منطق ارسطوئی، که در

ها در کار او نقش حجت و درک حسی را ها و اسطورهتمثيل .آوردچارچوب فلسفی رو می

ی توانش از او بر آن بود که هر کس به اندازه. نشينندوئی میارسط دارند و کامال جای استدالل

و تنها اولياء خدا هستند که قادرند به کنه هستی نزديک شوند، آن هم در  .يابدهستی درکی می

فرد در هر مرحله از سير و سلوک حدی از . طوالنی و در جريانی مرحله به مرحله يک فرايند

 در آن لحظه تمام. پيونددله زمانی است که به لقاءاهللا میآخرين مرح. کنددرک می حقيقت را

اصطالح  اين مرحله در تصوف با. نماياندافتد و حق خود را به آن انسان واال میها فرومیپرده

استداللی  یبينيم برای طرح اين کيهانشناسی شيوهچنانکه می. المحجوب معروف استکشف

 –ای ثابت کرد گونهبه نی کاربرد دارد که بتوان آن رااستدالل زما. کمترين کارکرد را دارد

های تجربه و آزمون در روش مثال با منطق زبانی در روش ارسطوئی، يا مشاهده و مقايسه، يا

با تجربه، مشاهده، يا روش  تواناما شرح کوه قاف و سيمرغ و درخت طوبی را نمی. مدرن

اين . نشيننددر نظام منطقی نمی اند و همخارجی ما منطقی بيان کرد، چون هم از حدود تجربه

آفرينش و جهان بعد از مرگ نيز مصداق  ی هستی،طور که گفتيم اساسا دربارهمسئله همان

. ای فهميد يا دريافتتجربه، مشاهده و يا نقل مشاهده توان آنها را دردارد؛ به اين معنی که نمی

ی ها را ما بيرون از حوزهبه اين دليل اين مقوله. کارکرد دارد بجای آن اما اين باور است که

دهيم تا با استدالل ارسطوئی يا اشراقی آنها را به دين و فلسفه حواله می بينيم و طرحدانش می

-ی روايت میها طبعا کار سهروردی را به حوزهاستفاده از اسطوره. مبرهن شوند بر مخاطب

 کند، درست بدانگونه که در مورد افالطوندور میی شريعت ويژه فلسفهفلسفه و به برد و از

  .توان ديدمی

رانديم، چون که او يکی از بهترين و از لحاظ عطار بايد پيش از همه سخن می یدرباره

 اما به پيروی از. ی اين نگرش و سبک به وجود آورده استترين آثار را بر پايهکامل ساختی

 ی اينهمه. رخسرو و سهروردی و پيش از موالناروند تاريخی او را گذاشتم بعد از ناص

 های مورد نظر خودگون برای بيان بحث-انديشمندان از تمثيل در کنار پرسش و پاسخ گفتگو

. توجه داشت هاهای سبکی و فکری نيز ميان آنها هست که بايد بداناند، اما تفاوتاستفاده کرده

. متفاوت دارند  گرچه دو بن انديشگی– زبان ناصرخسرو و سهروردی بيشتر فيلسوفانه است

کار او نقش اول را بازی  عطار زبانی بيشتر اديبانه و صوفيانه دارد، زيرا تمثيل و الگوری در



ايستد، گرچه او فراتر از عطار می موالنا در کنار او. کنند و پرسش و پاسخ نقش دوم رامی

آميزد  فلسفه و آرمان و تمثيل را در هم میو کندای اديبانه محو میشيوهها را بهپرسش و پاسخ

ويژه تاثير عطار بر موالنا عظيم است به. کندترش میشاعرانه و با رنگی از استعاره و مجاز

   .طلبدکه خود مجال و کاری ديگر می های روائیاز لحاظ ساخت

ی عناصر مورد بحث ما را ترين اثری است که همهعطار برجسته منطق الطير بايد گفت

 ساختاری منسجم و قابل ردگيری در خود جمع دارد و از اين نظر يگانه و متمايز از ديگر با

 آيا کار او برآمدی از يک سنت ديرينه است؟ احتمال آن زياد است چون وجود. کارها است

بخشد؛ می اختار و منطقی منسجم اين گمان را قوتشناسی صوفيانه همراه با سای کيهانگونه

ی آنها است، دليل ديگری بر سهروردی از جمله عقل سرخ الطير کهنيز وجود چهارده رساله

  xv.اين ادعا است

 یهای مختلف قابل بررسی است، اما ما اينجا تنها به رابطهاز جنبه منطق الطيرساخت 

 اين سه. شوداثر در کل از سه بخش تشکيل می. يمکناين ساخت با منطق گفتگوئی بسنده می

پيوستن  دور افتادن، نياز به پيوستن، و سپس خوِد: بخش انطباق کاملی دارند با نگرش صوفيه

که ديرتر  اين نگره را سهروردی پيشتر با سه عنصر عشق، حزن، و حسن تبيين کرده. به خدا

ای دانست که مرحله توانش اول را می، بخهای عطاری انديشهاز زاويه. کنيمبدان اشاره می

ای از نياز گرفتار آمده و نياز حفره يابد که دردرمی“ بن”يا “ اصل”در آن انسان جدا افتاده از 

 –نمايد نان، يا شهوت و ثروت نيست که رخ می اما اين حفره از سر نياز به. دارد آن را پر کند

-رهائی از آنها که حتی با رسيدن به آنها امکان سخنی آز نيست؛ برعکس نيازی است برایبه

ُپری از هر يک از اين چيزها انسان نه تنها اين حس چشم معنی که حتی بابدين. شودپذير می

-به دنبال اين حس، حفره. کندتر احساسش میدهد، بلکه قوینمی بودگی و نياز را از دستتهی

کند که به اين نياز اينجاست که انسان عزم می. ردگيروان را به چالش می ترگشودهی نياز دهان

   .پاسخ گويد

ی مهم به نمايش ی اول در همايش اول هدهد و دوازده پرندهمرحله منطق الطيردر 

) مگر پيغمبر اسالم(اند چون هر کدام نماد يکی از پيمبران مهم پرنده مهم اين دوازده. آيددرمی

 هایرغم داشتن توانائیای آن است که حتی پيمبران بهاين به معن. هستند قرآن و تورات در



تعبيه شده  های اين موضوع در خود متننشانه. مختلف همچنان نياز به پيوستن به خدا را دارند

خود در يک کليت  البته تعداد پرندگان در کل متن بيش از اين است و. و نياز به آوردن نيست

عنوان تنها به. مختلف هستند هایها و توانائیبا ويژگیهای مختلف ی مردمان و انديشهنماينده

نماد داوود پيغمبر است که صدای  ی نخست،گوييم که بلبل، از ميان دوازده پرندهنمونه می

ی همه. بازگشت به بهشت است اشيا طاووس حضرت آدم است که تنها انديشه. خوش داشت

ی به صدايش دلخوش است و در وهله بلبل. ندنوعی مغرور از هنر يا توان خود هستپرندگان به

در اين حالت او گرفتار کبر و غرور . يافت برد که با آن به همه چيز دست خواهداول گمان می

ی قوتش کند، خود بدل به نقطهبر او غلبه می اما آنگاه، که ورای اين توان حس جدائی. است

بعد چه؟ : پرسدزمان است که از خود میدر اين . باشد ی قوتتواند نقطه نياز می–شود می

اين روند در تمام . انگيزدبه نيروی برتر را در او برمی پاسخ به اين پرسش نياز به پيوستن

بخشد يک شاه است يابند که قدرت برتری که به آنها کمال میدرمی شود و همهمرغان طی می

ی دوم با جستجو برای يافتن چنين رحلهم. رستگاری و جاودانگی به او بپيوندند و آنها بايد برای

های زمينی آنها را به ی هر يک از شاهان و قدرتشود و در نهايت با تجربهآغاز می شاهی

در اين مرحله مرغان به کمک . شاه اصلی است) خدا(سيمرغ : رساندی واحد مینتيجه يک

  دنبال آن راه خود به سویبرند و بهشان پی میهای درونیيکی پس از ديگر به توانائی هدهد

ی مرحله ).يابندچون اين توان هميشه در آنها بوده در اصل آن را بازمی(يابند سيمرغ را می

است، اما  مراحل نخستين بيشتر فردی. سوم تن به خطر دادن است و رفتن به سوی کوه قاف

هر کس بنا  رچهگ. ی سلوک راهی است که در نهايت همه بايد طی کننددر ادامه هفت مرحله

   .کند يا مراحلی از آن را طی میبر توانش تنها مرحله

کند مرغان را انديش، تالش میاين مراحل هدهد که مانند است به فيلسوفی ژرفدر تمام 

ی کار او نه اما شيوه. نياز واقعی، نيروی واقعی، و راه واقعی: سه چيز ياری رساند در يافتن

-حکايت به دنبال آن نيز. ی پرسش و پاسخ و استدالل استکه بر پايهی حکم و ايقان بلپايه بر

برانگيختن  هدف او بيشتر. آورد تا مرغان را در درک و پذيرش آنها ياری دهدهای تمثيلی می

از همين رو  .هدفش نيز درک شهودی جدائی و نياز به پيوستن است. حس نياز در مرغان است

کند که با بازی می کيست، او تنها نقش گفتگوگری را‘  واقعیشاه’هم تا زمانی که معلوم نشده 

اما زمانی که بر همه معلوم  .آفريندها و خالءهای تازه را در ذهن مرغان میهايش پرسشپاسخ



پرخطر را طی کنند و نياز به رهبری  دارند و برای آن بايد راهی‘ او’شد که نياز به پيوستن به 

و . خواهد رهبری برای خود برگزينندمی ی مرغان از همهدارند در همايش بزرگ و اصلی

ی مربوط به بحث ما نکته xvi.گزينندبرمی عنوان رهبراين زمان است که مرغان او را به

ی پيوندشان نقطه. فلسفی دارند های گوناگون تجربی، اعتقادی وهای متن خاستگاهاينکه پرسش

هدهد هم در يک کليت با ارجاع به اين  های پاسخ.رساندهای واقعی مینيز مرغان را به پرسش

ها علم کشف نياز، نخست راه طرح پرسش فلسفه، و در يک معنا. سه خاستگاه قابل درک است

و . آوردشان را فراهم میمتن استداللیيا پس باور گفتمانی است که زمينه. گذاردرا پيش پا می

اش هر پرنده نخست از توانائی. دهندگوشت میپوست و  ها به آنهاتجربه و حس نيز در تمثيل

نمايد هدهد با دليل بر او می. کندبودگی را همچنان احساس میتهی رغم آنگويد و اينکه بهمی

. بودگی کاری کنداز نيروی غائی است و بايد برای پر کردن حس تهی که علت اصلی جدائی

حس و تجربه . بردای تجربه و حس میمرغ، و در اصل مرغان، را به فض آنگاه با تمثيل هر

   دارد برايش کاری کنندکند و آنها را وامیرا در آنها مسلم می بودگیحضور آن تهی

ناهيد و خرداد و امرداد، يا صورت  اینوعی با داستان اسطورهلختی بهاين ساخت سه 

ای که هنيز صورت فلسفيد. دارد اش زهره و هاروت و ماروت پيوندهای ساختاریعربی

) نياز پيوند(و عشق ) قانون(داد : های نمادينصورتبه آورده و حقيقه العشقفی سهروردی در

از ديد او اينان سه برادر بودند . اندبه نمايش درآمده) ميان آن دو هماهنگی و همخوانی(و ُحسن 

ناگزير ‘ حسن’دچار نياز و ‘ عشق’شود، دچار حزن می‘ داد’. افتندجدا می که روزی از هم

. رسديابند و سپس حزن به آنها میحسن و عشق يکديگر را می. افتدهدفی میبی یدر پرده

يوسف ”سهروردی داستان . نشيندخيزد و شادی جايش میاتحاد با يکديگر حزن برمی آنگاه در

 را زليخا وی يوسف را حسن،. کندتاويل میای بازی اسطورهرا بر اساس اين بنمايه“ زليخا و

. ماندن ندارد شان حاصلی جز اندوه و درد و در پردهبيند که جدائیعشق، و يعقوب را حزن می

- حافظ در اين بيت به ای است کهاين همان نگره. ی شادی ازلی استآورندهشان اما بازپيوند

  :نوعی بازگو کرده است

   

   ی گلستان غم مخوری احزان شود روزکلبه/// مخور يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم



   

 بخش نخست جدائی. يابيمدر کليت ساختی داستان بازمی منطق الطير بنمايه را در اين

همه  ترين نيروهای انسانی، و مهمتر ازبخش دوم يافتن قوی. است و پس حاصلی جز غم ندارد

ست ا هايیبخش سوم اما راه. عشق است، برای پيوستن به معشوق و فائق آمدن بر غم جدائی

عشق به  بينيم پرسشی اين ساخت است که میبر پايه. کندپذير میکه اين پيوستن را امکان

شيخ ”داستان  آيد وترين جای داستان میمعشوق زمينی و تبديل آن به عشق آسمانی در مرکزی

بازنمائی معنای  ، بلندترين و مهمترين حکايت اين متن، درست در اينجا و برای“صنعان

کند، از حس عشق می داستان از واقعيت آغاز. شود عشق زمينی و آسمانی آورده مییدوگانه

به اين نياز به معشوق  انسان در نخستين واکنش. که در هر انسانی هست و نياز به يافتن جفت

که نبايد بدان محدود  عطار مخالف عشق زمينی نيست، اما بر آن است. آوردزمينی روی می

در اين . به عشق آسمانی ای کرد برای فراتر رفتن و رسيدنآن را وسيلهماند و مهمتر بايد 

متن نيز، تا اين نقطه، همه  در کليت. شودی زمينی و آسمانی عشق نشان داده میداستان سويه

شدن عشق صنعان و دختر ترسا به  چيز در حال نزول است؛ اما از اين لحظه به بعد و با تبديل

کنند و مراحل سلوک را آغاز می بعد از آن مرغان طی. گرددیدائی صعود آغاز معشقی خ

خودباخته خويش را در سيمرغ  شوند تا عاقبتمرحله به مرحله به کوه قاف نزديکتر می

  .شوند و همه يکها همه میيک: پيام اين است. يابندبازمی

از . نگردنيز مانند سهروردی و عطار با ديدگاهی اشراقی به جهان و هستی میموالنا 

کند که سهروردی و ی بيان و يا نگارش از همان عناصری استفاده مینيز در شيوه اين رو، او

 بدين معنی که با تمثيل مفاهيم تجريدی را برای مخاطبش ملموس و حسی. اندبهره برده عطار

ها و رهاسطو برای اين کار او از. کندی داستانی میيعنی بحث فلسفی را بدل به تجربه. کندمی

خصوص در  بهموالنا اين سبک را. های قرآنی و همزمان ايرانی استفاده کرده استداستان

اين اثر او خواسته مسائل  دليل آن اينکه در. به بهترين شکل به کار برده است مثنوی معنوی

-اين اثر روی خوانندگان می تاثيری که. ها طرح کندی مخاطبفلسفی و عرفانی را برای همه

او . ی طرح مسائل استشيوه يکی از مهمترين داليلش. ارد عظيم و البته متفاوت استگذ

 هم بافته و ای و تمثيلی دراسطوره هایهای تجريدی را با پودی از قصهتارهای مفاهيم و نگره

طوری که خواننده هر جا در مفهومی تجريدی به .ترتيب اثری آفريده چند اليه و چند زبانبدين



آيد و او را در درک اش میمکانی به ياریهايی اينتجربه  داستانی همراه با حس وگم شود

انگيزد تا ها حسی تجربی را در خواننده برمیسخن ديگر با داستانبه .کندمضامين همراهی می

ای شده کند حداقل از لحاظ حسی دستخوش تجربهی تجريدی درکی حاصل نمیمقوله اگر از آن

ای و ورزيده نيز باز برای مخاطب حرفه. ه مفهوم عرفانی و يا فلسفی نزديک شودنيز ب باشد و

   .کندپيوند استدالل و تجربه موضوع را سه بعدی می با

ايی که از يک سو های اسطورهها و بنمايهموالنا از اين نظر تکيه دارد بر واژهزبان 

های ايرانی که پيشتر توسط رهدر قرآن و اسرائيليات دارند و از ديگر سو در اسطو ريشه

 هايی ويژه اينموالنا با معنا. ی روائی طرح شده بودندچون فردوسی و نظامی به شيوه کسانی

. خواننده منتقل کند دهد تا آنچه را در ذهن دارد بهها را مورد استفاده قرار میها و بنمايهواژه

که هست در موالنا  چيزی. کننداين همان کاری است که پيشتر سهروردی و ديرتر حافظ می

در مرز ميان استدالل  تر است و در سهروردیاش نزديکاين زبان همچنان به آن بنيان روائی

در اينجا ديگر . شدهتجريدی شود به استعارهای دوبارهو مثال قرار دارد و در حافظ تبديل می

- يب تنها حاصل انديشه و تجربهترتبدين ها وکند بر آگاهی جمعی از اين اسطورهحافظ تکيه می

ی تجريدی توان گفت که زبان حافظ شيرهمی از اين نظر. کندی خود از آنها را عرضه می

  .گفتمان روائی حاکم بر ادبيات فارسی است

نشيند، اما در همان جا نيز راه سبک افالطونی در ادبيات متصوفه به اوج می شيوه و

 است که در شاعران سبک هندی و بعد از آن، عرفان برای همين. گيردپيش می راه رابی

-افتد و بديناش جدا میانديشگی خود را دارد، اما ديگر از سبک گفتگوئی همچنان حضور

-افتند و آنچه میها هم ديگر از گفتگوها جدا میهمزمان تمثيل. گرايدانقياد می ترتيب زبان به

 ايم و يا تجريدی که در استعاره ويشتر داشتههايی هست رنگ باخته از آنچه پيا حکايت ماند

  .مجازی مضمر فروغلتيده

                                                 
ی نکاتی که درباره الزم است اينجا از آقايان محمد رحيم اخوت، سعيد يوسف و اکبر سردوزامی برای خواندن و ∗
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