
 

 یگانگی منِ شاعر غنایی با یگانة غیبی

 ای از تجربة یگانگیِ شاعر نزد مولوی()خوانشی نیچه

 حمیدرضا محبوبی آرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 چکیده

 مثابة شعری که از اعماق احساسات، هیجانات و عواطفشعر غنایی، به

بندی هنرها در گرا است و در ردهآید، هنری درونشخصی شاعر برمی

گاهی شناسی فیلسوفانی چون کانت، شلینگ، هگل و شوپنهاور در جایزیبایی

 گیرد، یعنی هنرهایی که اساس تجربةگرا قرار میمادون هنرهای برون

ر، ر برابست. داشناسانة آنها بر اندرنگری فارغ از خواست و عالقه استوار ییزیبا

ان آدمی نیچه چنین نگرشی را بر خالف شهود و درک هنری یونانیان و نیز ما

درک  دهد و ضمن استناد به فرهنگ یونانی به عنوانبه صورت کلی قرار می

و  رخیلوخوس ارجتواند بپذیرد که شاعری چون آواال و معیار هنری، نمی

لر ای که شیشأنی کمتر از هومر داشته است. به همین دلیل، و به یاری نکته

وسیقی ریة مکوشد تا با استفاده از نظای به گوته بیان داشته است، میدر نامه

ازه تشناسی خودش معیارهایی شوپنهاور و جرح و تعدیل آن بر حسب زیبایی

اله، دهد. بنا به ادعای نویسندة مقشناسی جدید به دست برای یک زیبایی

ای که نیچه در نخستین اثر شناسانهزیبایی-انداز متافیزیکیچشم

دهد، (، ارائه می1872) زایش تراژدی از درون روح موسیقیاش، منتشرشده

 زلیاتغشباهت با برخی اظهارات موالنا در آثار گوناگونش، به ویژه در بی

 ای به دست داد وهارات خوانشی نیچهتوان از این اظ، نیست و میشمس

 تواند معنامدعی شد که تفسیر نیچه بیش از آرخیلوخوس در مورد مولوی می

 و مصداق پیدا کند.

ر : شعر غنایی، حال و هوای موسیقایی، یگانگی ازلی، هنکلمات کلیدی

 خویشی.  صورت، وجد و بیبی

 

 

 



 

 

 مقدمه

های شعری در ادبیات جهان است که ورتترین صترین و کهنشعر غنایی یکی از مهم

های رایج دربارة شعر غنایی، کند. از جملة نظریهعواطف و احساسات درونی فرد را بیان می

های هیجدهم و نوزدهم آلمان میان اندیشمندان آن سرزمین هایی بود که در سدهنظریه

(است subjective)گرا ها، شعر غنایی شعری سراسر درونحاکم شد. بر اساس این نظریه

گرا عنوان نمونه و مثال بارز شعر برونکه در تقابل و دوگانگی با شعر حماسی به

(objectiveقرار می )( گیرد. برای نمونه، شلینگSchelling مدعی است که تمایز شعر )

گردد. شخصی بازمیشخصی و اولغنایی و شعر حماسی به تمایز میان موضع و منظر سوم

های جهان خارج و بازنمایندة گر کنشسی از منظری بیرونی و عینی روایتاگر شعر حما

ضرورت حاکم بر این جهان است، شعر غنایی از موضع احساسات درونی و سوبژکتیویتة 

توان گفت که در مقابل آن ضرورت، بازنمایندة آزادی درونی گوید و لذا میشاعر سخن می

به حرکت »گذارد و دومی روح را می« آرام»همین دلیل اولی روح را آدمی است. به

( نیز Hegelسان هگل )همین(. بهSchelling, 1989: 247-51)بنگرید به «  اندازددرمی

گرا، تمایز میان شعر حماسی و شعر گرا و هنر دروندر بحث دربارة تمایز میان هنر برون

شان کنند؛ اما اعمالمیافراد عمل و احساس »سازد. در شعر حماسی، غنایی را برجسته می

در برابرِ قهرمان حماسی، سوژة شعر «. مستقل نیستند، حوادث نیز جای خودشان را دارند

زند، بلکه صرفًا در قالب غزل و غنایی دست به کار و عمل، سفر یا ماجراهایی در جهان نمی

اگر به  ها، افکار و احساسات درونی خودش سخن می گوید و حتیترانه و سرود از اندیشه

های در جهان خارج نظیر گل و بلبل و شمع و شراب هم اشاره کند آنها را بدان دلیل پدیده

 ,Hegelبرد که بتوانند احساسات و عواطف وی را بیان و اظهار کنند )بنگرید به به کار می

2004: 203-218.) 

 The Birth of Tragedy out) زایش تراژدی از درون روح موسیقی( در Nietzscheنیچه )

of the Spirit of Music گوید از این تمایز سخن می« شناسی مدرنزیبایی»(، به دنبال این

(، به Homerکند. شاعر شعر حماسی، همچون هومر )شده تلقی میو آن را اصلی پذیرفته

ها و هایی از قهرمانان، شخصیتجای اظهار و ابراز احساسات و عواطف درونی خود، داستان

های اند و یا اسطورهکند که یا در تاریخ گذشته رخ دادهو اتفاقاتی را بازگو می حوادث



 
های ها و ارزشسازند. شعر در حماسة هومر هم آرماندهندة هویت یک قوم را میشکل

واالیی چون افتخار، شهرت، شرافت انسانی، دالوری و عشق به میهن و خانواده را برجسته 

گیری و بقای یک اجتماع انسانی را هایی که اساس شکلنسازد، یعنی تمام آرمامی

سازد. در برابر در شعر غنایی، که نیچه نمونة اعالی آن را در شعر آرخیلوخوس می

(Archilochusمی )های عشق و شوریدگی، رنج جدایی و یابد، شاعر صرفاً از من و تجربه

شناسی رایج . در قالب سنت زیباییآوردشور وصال و انتظار دیدار یار خود سخن به میان می

بایست تا آنجا که ممکن است از من شخصی شاعر، یعنی آن دوران، اثر هنری می

ها و امیال فردی وی، فاصله داشته باشد. به تعبیر سوبژکتیویتة وی، از عواطف و خواست

توان هنری و واجد ارزش دانست که حاصل (، تنها آن آفرینشی را میKantکانت )

-Young, 1994 :12-13, 118اندرنگری هنری ناب و فارغ از تعلق باشد )بنگرید به: 

شناسی ما باید اول این مسأله را حل کند که ترتیب زیبایی( و به تعبیر نیچه، بدین125

مند باشد، زیرا چنین شاعری کسی است که، تواند اصاًل یک هنرمی« شاعر غنایی»چگونه 

گوید، و پیشاروی ما سخن می« من»گوید، همواره از ها برای ما بازمیگونه که تجربه قرنآن

خواند. ( عواطف و امیالش را میchromaticایستد در حالی که سراسرِ گام کروماتیکِ )می

بایست دورنگرا نامیدش،  ... نه آیا این هنرمند ]آرخیلوخوس[، نخستین هنرمندی که

ناهنرمند حقیقی است؟ اما در این مورد چرا باید سروش معبد دلفی، جایگاه هنر 

، چنین احترام و شأنی برای او، در مقام یک شاعر و در عباراتی عجیب، قائل «گرابرون»

 (. Nietzsche, 1999: 29گردد؟  )

سل به نظام فلسفی کانت و شوپنهاور نیچه برای اینکه بتواند این پرسش را پاسخ دهد، با تو

که بر اساس تمایز میان عالم پدیداری تجربة هرروزه و عالم واقعیت ناشناخته استوار است، 

شکل ( ورای مکان و زمان و بیThe Ur-Eineاصل و اساس همة چیزها را یگانة ازلی )

با آن  زمانیشخویشی و رهایی از خود مکانی و داند. مِن شاعر غنایی در تجربة بیمی

های درونی خویش سخن کند و لذا هرچند از تجربهاحساس یگانگی و یکپارچگی می

دهندة ذات درونی آن است که انتقال راستی تبدیل به رسانه و کانالی شدهگوید اما او بهمی

گوید، یگانگی ازلی است لذا آنچه شاعر غنایی دربیان احساسات درونی و عواطف خود بازمی

اقع چیزی جز بیان ذات درونی آن یگانگی ازلی و نه عواطف یک مِن محدود در تاریخ و در و

زمان خاص نیست. به نظر نویسندة این مقاله، در اظهارات پراکندة موالنای رومی نیز 



 
توان به چنین برداشتی از منِ شاعر غنایی رسید. در نظر مولوی نیز اصل و اساس جهان می

خود فاقد هرگونه شکل و صورتی است و لذا از دسترس شناخت  آن یگانگی ازلی است که

های شعری خود از منِ مکانی و مستقیم آدمیان بیرون است. شاعر واقعی نیز در تجربه

یابد و نه تنها با تجلیات گوناگون این یگانگی ازلی در طبیعت و زمانی محدودش رهایی می

شود ای تبدیل میکلش به کانال و رسانهترین شرسد که حتی در نابتاریخ به یگانگی می

 که چیزی جز یگانگی با آن من نیست. 

اس آنچه شود و سپس بر اسهای این نگاه نیچه تقریر میدر مقالةحاضر ابتدا برخی از مؤلفه

توان شود که میویژه در غزلیاتش به صورت پراکنده بیان داشته نشان داده میمولوی به

آن با  رتباطاای از من شاعر غنایی و د که بسیار به برداشت نیچهتفسیری از وی به دست دا

نده نویس یگانگی ازلی شبیه است. چنین پژوهشی تاکنون انجام نشده و از این لحاظ کار

به شرح و  ، صرفاً 1397ی محبوبی آرانی، بدیع است. پیشتر نویسندة این مقاله در مقاله

 داخته است. شناسی شعر غنایی در نیچه پربسط زیبایی

 نیچه و منِ شاعر غنایی

یابیم تحت سیطرة اصل فردانیت قرار داد. این بینیم و میاز نظر نیچه جهانی که هر روز می

کند، جهانی است ( یاد میApollineجهان که نیچه از آن تحت عنوان جهان آپولونی )

اند. یکدیگر قرار گرفتهمکانی و زمانی که همة امور در آن در ارتباط علت و معلولی با 

جهان در جامعه و سپرده به اینهرچیزی در این جهان جایگاه مشخصی دارد و آدمی دل

کند. اما این قایق آپولونی که تمدن و با هویت اجتماعی و فردی خاص خودش زندگی می

شود و اصل جهت کران به خود گرم نگاه داشته است، گاه سوراخ میآدمی را در دریای بی

شود. در دارد و آدمی با دهشتی عظیم روبرو میافی و فردانیت  به هر دلیلی رخنه برمیک

( origiesهای )های شورمندانة باستان یا ارجیهایی همچون جشنکنار این حالت، پدیده

های مستانه و سرمستانة همة اعصار وجود دارند که در آنها آدمیان از مرزها و محدودیت

کم برای  لحظاتی، از دست اعی فراتر رفته و هویت خویش را، دستزندگی فردی و اجتم

خویشانه مبنا و پایة آنچه را وی حالت و های بیها و حالتدهند. به نظر نیچه، این تجربهمی

 ,Nietzscheآورد )بنگرید به: نامد فراهم می( میDionysiacوضعیت دیونوسوسی )

ها هرگونه مانعِ میان خویش و دیگران این آیین (. به تعبیر نیچه:آدمیان در14-18 :1999

کردند و طبیعت، پیوند دوباره با رفته احساس می را درون یک هماهنـگی جهـانی از میان



 
( mayaگرفت. گویی حجاب مایا )رفته را جشن میدستفرزند خویش و یگانگی آغازیِن از 

رفت و باشندگان همگی میان می ، جدایی و محدودیتی ازگسیخت، هرگونه تمایزاز هم می

خویشتن، دادند. در این رقص و شیدایی، آدمیِ بیسرمی« سرود شادی»در وجدی لبریز 

کرد و در این حال، دیگر او یک هنرمند نبود، تمام خود را چون خدایان رؤیاهایش تصور می

ه نقل از نیروهای هنری طبیعت اکنون خود او را به یک اثر هنری مبدل ساخته بودند )ب

 (88: 1393محبوبی آرانی، 

ن چنان در آ داند، حالتی کهنیچه وضعیت آدمی را در حالت آپولونی به حالت رؤیا شبیه می

 اشد وبآید که آدمی در حال خواب دیدن است، هرچند خود در خواب غرق شده به نظر می

ن هما تی استبه ندرت به خود نهیب بزند که این یک رؤیاست. هنری که زادة چنین حال

ن آدمی یراموی برآمده از جهان پگرایی است که سرشار از تصویرها و استعارهاهنرهای برون

از  سازی، نقاشی، یا همان هنر شعر حماسیاست. هنرهای تصویرپردازی همچون مجسمه

وسوسی دیون مفهوم موسیقیتصویر و بیی این هنرها هستند. در برابر این هنر، هنر بیجمله

 دارد که فاقد هرگونه تصویر واضح و مشخصی است.  قرار

رنشان ( خاطGoetheای به گوته )( در نامهSchillerای که شیلر )نیچه با توسل به نکته

یرند، کل بگسازد مبنی بر اینکه پیش از اینکه تصاویر و مفاهیم شاعرانه در ذهن او شمی

ریزد. یه میشناسی شعر غنایی را پاشوند، زیباییحال و هوایی موسیقایی به ذهنش وارد می

ع نکه شروآبل از گونه فهمید که در شعر غنایی شاعر قبه نظر نیچه، منظور شیلر را باید این

شن و به سرودن شعر کند، در چنگ یک حال و هوا و احساس موسیقایی نامتعین، غیررو

ر داعر شگویی که  ای تقدم دارد.گیرد که بر ظهور هر آفرینش شاعرانهغیرواضح قرار می

و  ن حالای در چنگ ایاینجا خود هیچ اختیاری از خود نداشته و همچون رسانه و واسطه

ن ار ایکند که این نکته را باید در کنکند. نیچه یادآوری میهوای موسیقایی عمل می

بوده  دان/نوازیواقعیت در یونان باستان قرار داد که شاعر غنایی در وهلة نخست موسیقی

نایی اعر غخوانده است. به تعبیری، شسروده و میست که شعرش را به آواز چنگ و ساز میا

عر ف شاشاعر بوده است و لذا بر خالـنوازباستان در واقع و در وهلة نخست یک موسیقی

م از های برگرفته از جهان خارج، اعشعر حماسی که شعرش یکسره بر تصویرها و ایده

نواز در یقیگ و مانند آن استوار است، شاعر شعر غنایی همچون موسطبیعت و تاریخ و فرهن

 (.Nietzsche, 1999: 29-33اختیار نیروهایی بیرون از خویشتن است )



 
ری ن، شعبر این اساس باید گفت که شعر غنایی یونان، و در واقع هر شعر غنایی راستی

نایی در غنواز/دان. شاعر یقیموس اصالتًا موسیقیایی است و شاعر آن نیز در وهلة نخست یک

کل و شنواز،  هنرمندی دیونوسوسی است که با یگانة نخستگاهی فاقد مقام یک موسیقی

شده  ن یکیآای یگانگی و وحدت رسیده و با رنج و  تناقض گونهمکان و زمان، بهمفهوم، بی

ست، خویشتنی اخویشی و بروناست. شاعر غنایی در این حالت، که نوعی تجربة بی

خست صی، نو از این تجربة غیرفردانی و غیرشخ دهدفردانیتش را تا حد زیادی از دست می

تصویر و  بیآفریند و بعد تحت تأثیر رؤیای آپولونی به آن بازتابِ روگرفتی به موسیقی می

مین بخشید. به همفهومِ رنجِ آغازین در موسیقی، در تصویر و زبان صورتی نمادین میبی

با  د یگانگیاش را در فراینغنایی، که خویشتن تجربی و فردانی، یا همان آپولونی دلیل، شاعر

شده  ای هم مبراواقعیت بنیادین هستی از دست داده، از هرگونه فردانیت و سوبژکتیویته

من  تنها گوید، این من، نه من شخصی شاعر غنایی، که در واقعاست و اگر از من سخن می

 ی چیزها قرار گرفته است. همه واقعی است که در بنیاد

عنوان نخستین شاعر غنایی راستین، او یک یونانی است در اینجا و در نمونة آرخیلوخوس به

های فردی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که در بستر جامعة ای تعینات و ویژگیبا مجموعه

فردی خود بگوید، یونان آن زمان شکل گرفته است. تا اینجا شاعر هرچه از خود و تعینات 

هنری نیست. برای اینکه وی به شاعر غنایی تبدیل -چیزی جز اموری شخصی و غیرشاعرانه

گردد، باید از هویت تجربی و فردانی شخصی خود فراتر رفته و به تعبیر نیچه به سوژة نابی 

و ها نیست. آرخیلوخوس در مقام شاعر سوبژکتیو تبدیل گردد که دیگر متمایز از سایر سوژه

گشته، با درد و تناقضش، ... هنرمند پیشاپیش  آن یگانگی ازلی یکسره یکی»گرا، با درون

این فرایند، به «. خودش سوبژکتیویتة خودش را به دست فرایند دیونوسوسی سپرده است

ماند که در آن خود سوژه یا شاعر غنایی شدن مینوعی فرایند رازورانة انکار خود و یکی

دهد، و تنها از اعماق این تجربة رازورانة تصوری از خودش را از دست میهرگونه تصویر و 

روگرفتی از آن یگانگی چونان موسیقی »شدن با کلیت و جهانشمولی یگانگی ازلی یکی

عنوان تکرار و روگرفتی دومین آورد، روگرفتی که در جایی دیگر، کامالً به درستی، بهفرامی

واسطه و مستقیم یگانگی ازلی، گرفت، به عنوان تجسم بیاین رو«. انداز آن، توصیف شده

مفهوم درد تصویر و بیبازتاب بی»موسیقی، نامتعین، انتزاعی و بدون شکل و ساختار است. 

(.  سپس و به دنبال این روگرفت اولی، تحت تأثیر Nietzsche, 1999: 29-33« )ازلی



 
رنجِ آغازین در موسیقی، در تصویر و زبان  مفهومِتصویر و بیرؤیای آپولونی به آن بازتابِ بی

تصویری -برای او در رؤیا نوبة خودبخشید، در این حالت: این موسیقی بهصورتی نمادین می

مفهوم این درد خاستگاهی در موسیقی، با تصویر و بیشود. بازتاب بینمادین مرئی می

عنوان آفریند، بهدومین می (، اکنون بازتابیSchein) صورِت ظاهررهایی و رستگاریش در 

شباهت یا نمونة نمادینی خاص. هنرمند پیشاپیش سوبژکتیویتة خود را در فرایندی 

اش با قلب جهان را نشان اکنون یگانگیدیونوسوسی از دست داده است؛ تصویری که هم

ه دهد، همراای است که بیان و اظهاری حسانی به تناقض و درد ازلی میدهد، رؤیا صحنهمی

 (.  30با شهوت ازلیش برای لذت در صورت ظاهر )همان: 

اس یو از اسگرا و سوبژکتعنوان شعری درونرو، به نظر نیچه اساساً تلقی شعر غنایی بهاز این

و  ها و اغراض و اهداف شخصینادرست است و شاعر غنایی هرگز در پی بیان خواسته

غنایی  دنبال آن شعرایگاه موسیقی و بهتجربی خویش نبوده و نیست. بر این اساس، نیچه ج

 کند. ی خویش به صورت زیر تقریر میشناسانهرا در نظام زیبایی

ر خالف ب، که نفسة کانتی قرار دارد، یا همان یگانگی ازلی. در کنه و ذات جهان، شیء فی1

کنه  . اینوجه قابل شناسایی نیستداستان با کانت، مدعی است که به هیچشوپنهاور، و هم

 و ذات همان مغاک دیونوسوسی و ورای فردانیت است، یگانگی ازلی.

هاوری شوپن . این کنه و ذات جهان نخستین و بارزترین تجلی خودش را در خواست و ارادة2

تیم. ده هسیابد و ما به عنوان خواست و اراده نیز تجلی و ظهور این کنه و ذات پوشیمی

ت خواس وهای خودش را در قالب این جهان اراده نشگویی که آن کنه و ذات نخستین آفری

  ذات. وهایی هستیم آفریدة این کنه شوپنهاور آفریده است و ما نیز تصویرها و صورت

فردی ت فراخواهد به آن کنه و ذا. موسیقی زبان نمادین این خواست و اراده است که می3

 نفوذ کند.

ین هایی از ارقص و سماع، همگی نمادوری. شعر غنایی و تصاویر خیالی موجود در آن و 4

   (.12-15: 1397موسیقی هستند. ) برای تفصیل بیشتر بنگرید به محبوبی آرانی، 

شده است و با ترتیب باید گفت که آرخیلوخوس شاعر، در وهلة اول با یگانة ازلی یکیبدین 

از دست دادن سوبژکتیویته و وجود تجربی خودش، چیزی جز آن عین و بیرون حقیقی و 

رود که حتی مدعی است در هنگام پدیدار شدن خاستگاهی نیست. نیچه تا آنجا پیش می

 شاعر، در اینجا آرخیلوخوس، در آن یگانگی خاستگاهی چنان موسیقی یا شعر غنایی اساساً



 
های دیونوسوسی  تبدیل رود که به زنان سرمست و شیدا و رقصان ارجیغرق شده و فرومی

 .دهدشناسانه رخ میشده است. در اینجا تغییر مهمی در سوژة تجربه و آفرینش زیبایی

اجتماعی و تاریخی و هویتی آرخیلوخوس در مقام سوژة تجربی در بستر فرهنگی، 

شخصیش تبدیل به نبوغ جهانی و زبان آن شده است و این نبوغ جهانی نماد آرخیلوخوس 

را برای بیان نمادوری خود برگزیده است. در اینجا نبوغ جهانی یا رانة دیونوسوسی از نماد و 

کند تا مینمونة آرخیلوخوس، عاشق دیوانه و هجوگوی، از عواطف و هیجانات وی استفاده 

« تصاویرِ»سر پیرامون وی نمادوری کند. در اینجا، تصویری از دیونوسوس و زنان شوریده

که صرفًا چون جرقه برجسته از شاعر غنایی چیزی نیستند مگر خودِ شاعر، و گویی

« من»تواند از گون از او هستند و به همین دلیل شاعر غنایی میهایی گونهیافتگیعینیت»

بودی که واقعًا در بنیاد چیزها _«من»رکز متحرک جهان سخن بگوید... یگانه عنوان مبه

به همین دلیل نیچه مدعی است که شعر غنایی از شعر «. ناپذیر وجود داردجاودانه و آرام

تر است، و در حالی که شاعر حماسی از تصویرهای خود گراتر و عینیبروننیز  حماسی

سراِی غناپرداز یکسره ان تصویرهای آپولونی با شاعر غزلفاصله گرفته و جداست،  رابطة می

 .  از دنیایی متفاوت است

شوند؛ می پیکرتراش و خویشاوندش، شاعر حماسی، در اندرنگری ناب تصویرها گم

واک گونه تصویری، چیزی جز درد نخستین و پژهیچنواز دیونوسوسی، بیموسیقی

کند یمصویرها و نمادها را احساس نخستین آن نیست. نبوغ غنایی، جهانی از ت

، آمیزیبالند، جهانی که رنگانگی میـدوری و یکـکه از حالت رازآمیز خویشتن

ین اآهنگی متفاوت از جهان پیکرتراش و شاعر حماسی دارد. ... علیت و ضرب

ز از هرگ دومی لذتمندانه خرسند به زیستن در این تصاویر و تنها در آنهاست، و

صویر تی تشود، و ... حاندرنگریستن در ریزترین جزئیات آنها خسته نمی عاشقانه

ار ( خشمگین برای او صرفًا تصویری است که از بیان و اظهAchillesآشیل )

ة ای که این آینگونهشود )بهلذت از صورت ظاهر متلذذ می-خشمالودش با رؤیا

ت از وی محافظ هاصورت ظاهر در برابر ذوب شدن و یکی شدن با این شخصیت

: 1397( )نیز بنگرید به محبوبی آرانی، Nietzsche, 1999: 30-31کند( )می

17 .) 

 من شاعر غنایی در مولوی



 
ی به مولوی، شاعر غنایی برجستة فارسی زبان، شاعری است که بیش از هر شاعر دیگر

 موسیقی و سماع تعلق خاطر داشته است. به تعبیر فرزند وی:

 رقصان شد     بر زمین همچو چرخ گردان شــدروز و شب در سماع 

 اش را بزرگ و خـــرد شــنیدبانگ و افغان او به عرش رسید      ناله

 دادسیم و زر را به مطربان می داد      هرچه بودش ز خان و مان می

 آسودای نمیسماع و رقص نبود    روز و شب لحظــــهیک نفس بی

 لی    که او ز گفتن نگــشت چون اللیتا حــــــــدی که نماند قوّا

 شان را گلو گرفــت از بانگ    جمله بیزار گشـــته از زر و دانگهمه

 ( 47: 1376)سلطان ولد، 

ی مولو آمیز نیز باشد، حاکی از اهمیت موسیقی و سماع نزداین توصیف حتی اگر اغراق

ان نا به چنفارسی در شعر موالزبان »کدکنی، است؛ امری که سبب شده تا به تعبیر شفیعی

، )مولوی «داردغنایی از منظر موسیقایی رسیده است که هیچ زبانی یارایی رقابت با آن را ن

ز دل رآمده ادر تعبیر یکی دیگر از شارحان، غزلیات مولوی یا خود زاده و ب (.113: 1388

 د چنینسماع و رقص هستند و یا با ضرباهنگ و ریتم موسیقایی خویش دنبال ایجا

توان نخست از (. بر اساس چنین توصیفی می10: 1398اند )بنگرید خرمشاهی، هاییحالت

سازد، یک همه موالنا را هماهنگ با توصیفی که نیچه از شاعر غنایی مطرح می

ا تاست  نواز/دان دانست که شعر وی در وهلة نخست زادة حال و هوایی موسیقاییموسیقی

چنین  د نیزصویرهایی که در ذهن شاعر شکل گرفته است. مولوی خوها و تبرآمده از اندیشه

دادن انای نشبرداشتی از اشعارش در ذهن دارد و ادامة مقالة حاضر در واقع تالشی است بر

 این برداشت مولوی از خویش به عنوان یک شاعر غنایی. 

ست وب الوی، خشناسی شعر غنایی و من شاعر غنایی نزد موهای زبیاییپیش از طرح مؤلفه

 ای به دو بیت آغازین مثنوی شروع کنیم، یعنی دو بیت معروف:با اشاره

 کندها حکایت میکند           از جداییبشنو این نی چون شکایت می

 اند اند           در نفیرم مرد و زن نالیدهکز نیستان تا مـــــــرا ببریده

 (.1-2 /1: 1383)مولوی،                                        

کند که در اینجا، چنانچه معروف است، مولوی خود را به نی، ابزاریی موسیقایی، تشبیه می

خویش شاعر غنایی است. شاعر غنایی به مثابة نی، از درون خالی بوده و نماد و نشانی از بی



 
را به صدا و دمد و وی کند که در وی آن یگانة ازلی میهمچون رسانه و کانالی عمل می

آورد. نی، در اینجا از نیستانی جدا شده است که پیشتر در آن نیستان به موسیقی در می

کرده و اش زندگی میدور از هویت فردی و شخصیها و بهصورت متحد و واحد با سایر نی

لذا دچار درد جدایی و فردانیت نبوده است. نی، که در فارسی همچنین به معنای نیستی و 

هست، خود حاکی از مرحله و مرتبة نبود و عدم تعینات فردی و هویتی آدمی در این  نه هم

به همین صورت توجه به واژة  (.727: 1388جهان پدیداری است )بنگرید به مولوی، 

کم به لحاظ نوشتاری با واژة نیستان، جمع نیست و ها، که دستنیستان، مکان و محل نی

 ز وجه نیست. چنانچه مثاًل مولوی در بیت معروف ها، یکی است، خالی امکان نیست

 رسند اندک اندک زین جهان هست و نیست             نیستان رفتند و هستان می

 (.819: غزل 1382)مولوی، 

 ا ساخت،نده رنیستان را به معنای جمع نیست، یا اگر بتوان به قیاس از هستنده واژة نیست

 است.   کار بردهبه به معنای جمع نیستنده

ر در شاع اعلیتهمچنین تعبیر بشنو در اینجا باز اشاره به از دست دادن توهم سوبژکتیوتة ف

 واشته خواهد تا زبان و عمل را کنار گذدهد. شاعر از همة عالمیان میشعر غنایی می

های لفهتوان مؤسره گوش شوند و موسیقی یگانة ازلی را بشنوند. اکنون با این مقدمه مییک

 به اندیشة مولوی با دیدگاه نیچه را به صورت زیر تقریر کرد:مشا

هم نیچه و هم مولوی در پس این جهان متکثر فردانی که تحت سیطرة اصل جهت کافی 

مندی و نیز شکل و صورت مندی و زمانیابند که فاقد هرگونه مکاناست، یگانگی ازلی را می

(، ورای مکان و زمان، المکانی 2351 ،1561های : غزل1382)مولوی، « یگانه»است. آن 

: دفتر سوم بیت 1383؛ مولوی 3348فارغ از ماضی و مستقل و حال است )همان، غزل 

(. 435: غزل 1382(. سو و جهتی است که سو و جهت و نیز مکان ندارد )مولوی، 1151

سازد های متکثر متجلی و متعین میمانند معنا، فاقد صورت است و خود را در صورت

(. 1590: غزل 1382؛ مولوی، 3745تا  3737: دفتر ششم ابیات 1383)مولوی، 

« گسلصورت»( و نیز 898)همان، غزل « صورت استبخش جهان، خود ساده و بیصورت»

(. آن یگانة ازلی که فاقد هر گونه دست و پا و سر است، خود 1388است )همان، غزل 

های نی نمادهای فردانیت، است )غزلخاستگاه و سرچشمة هرگونه دست و پا و سر، یع

دهندة مند و تشکیلمند و زمانهای مکان(. همة اینها، که در واقع صورت1609، 898



 
هویت شخصی و فردی آدمیان و سایر موجودات هستند از قلمرو بدون صورت به وجود 

این های آید، صورتگونه که دود از آتش بدون شکل و تعین به وجود میآیند، همانمی

: دفتر اول 1383آیند )مولوی، صورت به وجود میجهان نیز همه از دل هستی نابِ بدون

 (.3712و دفتر ششم بیت  1141بیت 

، 1414های : غزل1382مکان است )مولوی، نشان و بی، که بی«صورتساز بیصورت»این  

ک اس و درها به دور از دسترس شناخت حوویژگی(، به دلیل همین648و  3348، 2585

صورت ت بیصور»نیز تعبیر شده است. « غیب»معمول آدمی است و لذا نزد مولوی از آن به 

شمار است های بی(، سرشار و آبستن صورت3486: بیت 1383)مولوی، « حد غیببی

 . 2949(. در غزل بسیار معروف 2281: 1382)مولوی، 

رنگی، کز اوست هر در غیب هست عودی، کاین عشق از اوست دودی یک هست نیست

 وجودی

های دههستی ز غیب رسته، بر غیب پــــــرده بسته   و آن غیب همـــچو آتش، در پر

 دودی 

م است و عد نما با هستی واقعی که در ظاهر نیستیمولوی غیب را در قالب تعابیری متناقض

و نیست نما نیست عالم هست»دهد. در تعبیری مشابه در مثنوی معنوی، از پیوند می

ن (. در نظر مولوی، آ1026: دفتر پنجم بیت 1383کند )مولوی، صحبت می« نماهست

ج از ل خاریگانة ازلی هستی مطلق و تنها قلمرو واقعی هستی و وجود است که چون به دلی

ر شود و دمکان و زمان بودن دور از دسترس حواس آدمی قرار دارد، غیب هم نامیده می

و قلمر جهت که قلمرو عدم مکان و زمان وذاری شده است، از آنتعبیری دیگر عدم نامگ

و  که وجودهای مقید« مبارک جای است»عدم هرگونه صورت و تشخصی است. این عدم، 

ست که (. هستی مطلقی ا435: غزل 1383گیرند )مولوی، متشخص از آنجا مدد و منشأ می

ر دارد ا قراستی مقید هر روزة مقلمرو گشایش و رهایی است و در برابر وجودِ در بند و ه

گریزد و (.  از چنین وجود مقیدی است که مولوی به عدم می 863و  734های )همان، غزل

« است خود بنه و بنگاه من در نیستی»داند زیرا در عدم خود را شاه و صاحب علم می

آن  کنان به سمتداند که رقص( و یا آن را گشایشگاهی می3771: غزل 1383)مولوی، 

: 1388، ( )همچنین دربارة عدم در مولوی بنگرید به مولوی1769: 1382رود )مولوی، می

 (. 293و  50-48



 
این  ات بهترتیب، از نظر مولوی، به مانند نیچه، سرچشمه و خاستگاه هستی و موجودبدین

 ولوده آگردد که هیچ کثرت، عدد، تجزیه و افرادی آن را قلمرو یگانگی و وحدت بازمی

ی مکان و (. آدمیان پیش از ورود به این دنیا681 /1: 1383تشتت نکرده است )مولوی، م

ود از یات خزمان به صورت واحد و یگانه در آن قلمرو بودند و لذا مولوی همواره در غزل

 گوید. به همین دلیل نیز درای یگانگی میان خویش با کل موجودات سخن میگونه

امة بی خودی، به مانند آیسخولوس که از جز و از خودخوشی وجدآمیهای ناب بیلحظه

ت و هویت شخصی و فردانیش درآمده بود، دیگر خویش را نه موالنای رومی که تجلیا

هایی که به یابد. خوب است به یکی از غزلی ازلی میهای متفاوت آن یگانهمندیتعین

 :1414کنند رجوع کنیم، غزل روشنی این تصویر را ترسیم می

ی ــــوسخواند آن آتش مگر مــــرخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم      مرا مید

 عمرانم

 یابانماین ب المن و السلوی  چهل سال است چون موسی به گــرددخلت التیه بالبلوی و ذقت

شکی کشتی در این خسال منها   که چندینمپرس از کشتی و دریا بیا بنگر عجـایب

 رانمهمی

ــدیم جان تویی موسی وین قالب عصای   تو چو برگیری عصا گردم چو افکنـــبیا ای 

 ثعبانم

 مپران تویی عیسی ومن مرغت تو مرغی ساختی  از گل چنانک دردمی در من چنان در اوج

 نمهجر ناال پیغامبر  چو او مسند دگر ســـــازد ز دردمسجدکه مسندساخـتآناستونمنم

 کشی بر من تو دانی منصـورت  چه صورت میــاز بیخداوند خداوندان و صورت س

 دانمنمـی

سنگم گهی هم سنگ و گهی سنگم گهی آهن زمانی آتشم جمله       گهی میزان بی

 میـــزانم

ل چرند از من  گهی گرگم گهی میشم گهی خود شکچرم این جا زمانی میزمانی می

 چوپانم

 نمــــن آند آن مــنه این ماند نه آن ماند بدا  هیوالیی نشان آمد نشان دایم کجــا ماند    

دهد های فرهنگی تاریخ بشری قرار میدر این غزل، مولوی در ابتدا خویش را در میان پدیده

جای او درخت و شود و بهکند، زمانی با موسی عمران یکی میو با آنها احساس یگانگی می



 
مانی دیگر با عیسی مسیح که از گل پرنده بیند و زمانی با نوح  و کشتی وی، و زآتش را می

نالید نیز احساس یگانگی ساخت. حتی با ستون حنانة معروفی که از دوری پیامبر میمی

های تاریخ دینی و کند. اما این تمام داستان نیست. نه تنها مولوی خود را با شخصیتمی

شود که و مدعی می انگارد، بلکه پیشتر رفتهپدیدارهای عرفانی و معنوی بشر یکی می

آورد و گاه حتی وی را به شکل صورت هر لحظه و هر آن او را به شکلی درمیساز بیصورت

 آورد. عناصر طبیعی عالم هستی، که بعضاً عناصری متضاد و ضد هم نیز هستند، درمی

 سنگم گهی هم سنگ وگهی سنگم گهی آهن زمانی آتشم جمــله      گهی میزان بی

 میزانم

ل چرند از من  گهی گرگم گهی میشم گهی خود شکچرم این جا زمانی میزمانی می

 چوپانم

 ه همةرو ممکن است کهای گوناگون صرفًا از آنچنین امری، یعنی درآمدن در جامة من

ی جز اند و ما چیزموجودات، از جمله آدمیان، از آن یگانة ازلی سرچشمه و منشأ گرفته

نبسط و غاز مآر آن یگانه نیستیم. ما همگی، به تعبیر مولوی، در پدیدارها و تعینات متکث

 ل آفتابه مثامتحد و از یک جوهر بودیم. همگی فاقد سر و پا، یعنی بدون هرگونه تعین و ب

گونه، های گونهها و تعینگره، صافی و از یک گوهر بودیم. با درآمدن ما به صورتو آب بی

 مولوی، است )ایی از این تکثر نیز، فروشکستن این تکثرهتکثر به وجود آمد و تنها راه ره

   :(689تا  686: دفتر اول، ابیات 1383

 پا بدیم آن سـر همهسر و بیمنبسط بودیم و یک جوهر همه              بی

 گره بودیم و صافی همچو آبیک گهر بودیم همچون آفتــاب             بی

 های کنگرهسره              شد عدد چـون سایهچون به صورت آمد آن نور 

 ریقکنگره ویران کنید از منجنــیق             تا رود فــــرق از میان این ف

دهد برای اینکه آدمی بتواند به آن حالت یگانگی برسد. نکتة اخیر در واقع راهی نشان می

ر و دچار کثرات مکانی و مادامی که آدمی در زندگی و هستی روزمرة شخصی خود گرفتا

تواند به چنین وضعیتی دست پیدا کند. هنگامی که آدمی اندیشه و زمانی است، هرگز نمی

های این زندگی را به کناری نهاده و خود را غرق در دریای هستی ساخته، هنگامی نگرانی

با آن  تواند به یگانگیکه هوش اینجایی خود را از دست داد و محرم آن هوش دیگر شد، می

(. برخی آدمیان با فرارفتن از این آگاهی هر روزه، بر 14یگانة ازلی برسد )همان، بیت 



 
اند و به قلمرو های روزمره را کنار نهادهها و دغدغهاند، نگرانیفردانیت و تعینات غلبه کرده

(. در این حاالت 1372و  1371و  1591های : غزل1383اند )مولوی، عدم پر و بال گشوده

یابد خویشی و وجد، آدمی خویش را همچون موجی خروشان برای کشتی تن خودش میبی

که چیزی در او وجود دارد که (، گویی1590شکند )همان، تخته آن را میکه تخته

سو به خواهد هم از یکمانند خود یگانگی ازلی که میخواهد تا خودش را نابود کند، بهمی

تک این تکثرات را نابود کند تا آن یگانگی ازلی شود و هم تک پارهزمانی تکه-تکثرات مکانی

کند، بحری نمای دیگری، موالنا خود را به بحری شبیه میدوباره بازگردد. در تصویر متناقض

شوند بلعد، جهانی که هر دو جهان در وی گم و ناپدید میکران که بحر خودش را میبی

دست و پا شده گوید که مانند عدم، بیآن می هایی دیگر از(. یا در غزل1759)همان، 

خندد و در عین لبی میگوید و بیزبانی می(، ورای سود و زیان رفته، و بی1609)همان، 

های (. مولوی در چنین حالت1759، 1372دود )همان، رود و بدون پا میثبات می

خود را عین آن و در ازلی یکی شده،  خودی که با نیروی ویرانگر یگانگیخویشی و بیبی

های متکثر تبدیل داند. او هم به ویرانگر فردانیتواقع همان هنرمند ازلی و ابدی عالم می

ای از شده و هم به ساحل امن و آرامش یگانگی. او دیگر صورت خاصی یا مجموعه

آورده، غزلی که به تعبیر  1725های پیوسته در حال تغییر نیست. چنانچه در غزل صورت

(. در این غزل 148-9:  1362کی در حالت وجد و سماع سروده شده است )افالکی، افال

مولوی خود را سرچشمة حیات در سراب فنا، عاقبت و منتهایی که در نهایت بدو بازگردد، 

هایی که همگی او را با یگانگی ازلی و داند، ویژگیجهات میسرچشمة صفات و خالق بی

را نیز با پرسش و حیرت دربارة  1397. مولوی غزل کنندصورت یکی میساز بیصورت

زین دو هزاران من و ما، »پرسد: کند و میاش شروع میدادهفردانیت و سوبژکتیویتة از دست

ی با یگانة ازلی و خواست شدید وی برای تجلی در تعینات مولو«. ای عجبا من چه منم

خص و دارای هویت شخصی که فراتر کدام از تعینات متشمتکثر یکی شده و لذا نه عین هیچ

تواند خود را درست بشناسد. در ای که خود نیز نمیگونهی آنها و نامتعین است بهاز همه

کند که از دو سوی تعینات فردانی و ، خود را به کمانی تشبیه می1608غزلی دیگر، غزل 

 داند چه کسی است:ای که نمیگونهشود بهیگانگی ازلی کشیده می

 مندم وسوسهسم من چه کسم من که بسیچه ک

 وی کشندمز این سا، گه گه از آن سوی کشندم                                                   



 
 کشانم      ز کشاکش چو کمــــــانم، به کف گوش

 دم در خانه ببنو ــــــــــــچقدر از بام درافتد                                                    

کس، ای که هیچگونهگون بر تن پوشیده، بهدر چنین حالتی که جامة صدها صفت گونه

(، 1372: غزل 1383حتی خود وی، توان شناخت و بازشناسایی وی را ندارد )مولوی، 

وایی یا همان ن ای مستانهدهد عربدهای که از خود بروز میالعملی ناآگاهانهنخستین عکس

دهندة اوج شود با رقص و سماعی شورمندانه که نشاناست که همراه می موسیقایی

 توجهی به فردانیت شکننده است:خویشی و بیبی

 دهنم نه برزین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم        گوش بنه عربده را دست م

 کنمابم شچونک من از دست شدم در ره من شیشه منه       ور بنهی پا بنهم هر چــه بی

ی گونه یگانگنهشاعر در اینجا و در حالی که هیچ منی ندارد و میان هزاران من و تعینات گو

ن رای آرود هیچ ارزشی بشود، و هر لحظه امکان نابودی فردانیتش میازلی سرگردان می

ر سر گوید که در طرب و رقص سرمستانة خویش هرچه بیابد بقائل نیست و صراحتاً می

 کند. این حالتشکند و نابود میجمله فردانیت وی نیز هست، میز آنراهش، که ا

آمیزی گیرد که به رفتارهای غیرشرعی و گناهخویشی و سرمستی حتی چنان اوج میبی

 شد:های روادارانه دیده میانجامد که مانند آن فقط در ارجیمی

 کنمشاقی سه خود بر در دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم            هر نفسی کوز

 یرهنمدرد پبدست برم هر نفسی سوی گریـــبان بتی             تا بخراشد رخ مــــن تا 

چنانچه در آغاز گفتار دربارة مولوی اشاره شد، مولوی به طور خاص در دو بیت آغازین 

وی کند. در آنجا مولشناسی شعر غنایی خود را به صورت فشرده تقریر میمثنوی زیبایی

کند. تشبیه به سایر آالت موسیقی، تهی تشبیه میچونان شاعری غنایی خود را به نی میان

همچون چنگ و رباب و سرنا و دف و مانند آن به دفعات در ابیات گوناگون به چشم 

زند )مولوی، آیند. گاهی مولوی همچون چنگی است که یگانظ ازلی بر وی زخمه میمی

آنکه خود از زمزمه و موسیقیش خبر داشته ، چنگی که بی(598: دفتر اول، بیت 1383

(، یا 1487: غزل 1382باشد، یا از اسرار خبر داشته باشد، بازگویندة اسرار است )مولوی، 

آورد )همان: اختیار به ناله و صدا درمیدمد و وی را بیسرنایی که لب شیرین یار در وی می

که جمله سوال و جوابش همه از اوست و وی  (، یا ربابی1281و رباعی  1936و  227غزل 

(. همة این ابیات و مانند 1352آورد )همان: غزل سراید که او به صدا در میتنها آوازی می



 
وار شاعر غنایی است که در پی دم یگانة ازلی وجود خویش آنها بیانگر ماهیت و هویت رسانه

ای دربارة است که اگر نظریة نیچهروشن  .را یکسره به ابزاری موسیقایی تبدیل کرده است

شکل موسیقی را بپذیریم که آن را بیش از هنرهای تصویرپرداز به ذات صورت و بیهویت بی

کند، و لذا قدرت بیانگری بیشتری در بیان می بنیادی جهان، یعنی همان یگانظ ازلی، شبیه

همه ید که چرا مولوی اینتوان فهمبخشد، میی ازلی بدان میاسرار و رموز نهایی آن یگانه

کند و در واقع شاعر تمام تمنای خویش را نیز چیزی بر تشبیه به آالت موسیقی تأکید می

 داند:جز این نمی

  های توأم          سرنای تو، سرنای تو، سرنای توأمدم، بندة دمدر من می

 (. 1281)همان، رباعی 

ر را بسط پردازد برخی از این عناصکه مولوی به توصیف نی می 2994در غزل دیگری، غزل 

ر هر حالت در قالب تقدم حالت موسیقایی ب 1372ویژه آنچه را در غزل دهد، بهبیشتری می

 دیگری بدان اشاره کرده بود: 

 کشیید مدهــی تو گرم و دم سرای نای خــــوش نوای که دلدار و دلخوشی     دم می

 شوشیـان مخالی است اندرون تو از بنـــــد الجــــرم     خالی کننـدة دل و جــــــ

 نقشیمنقشی کنی به صورت معشوق هـــــر کسی     هر چند امیـــی تو به معــــنی 

 کروشیشای     سر برزن از میانه نی چــــون ای صورت حقایق کل در چـــه پــــرده

 ششی و و ده گوش گشته جان      دردم به شش جهت که تو دمساز هرای تنه چشم گشته

م که چشان ز حلق از آن دزبان      خوش میای نای سربریده بگـــــــــــو سر بی

 چشیمی

نی، که در اینجا خود به مقام نیستی و فرارفتن از مرزهای فردانیت رفته و لذا اندرونش 

ر این مقام دل و جان مشوشی دیگر ندارد، و خالی از هرگونه بندی است، همچنین د

تواند صورت حقایق کل گردد و پرده از حقیقت نهایی هستی و یگانة ازلی بردارد. نکتة می

شکل و بدون صورت اخیر در واقع تأکیدی دوباره است بر اینکه موسیقی به عنوان هنر بدون

دلیل نیز پرده بردارد. به همینصورت ساز بیتواند از آن یگانة صورتبهتر از هر هنری می

سواد هست، یعنی فاقد هر گونه صورت و شکلی است، نی، که به تعبیر مولوی امی و بی

خویشی، در تواند هر دم شکل و صورتی را ایجاد کند. موسیقی، به عنوان هنر خاص بیمی

دهد، رار میعین حال که ارتباطی مستقیم با حقیقت، که همان یگانة ازلی است، در اختیار ق



 
ها و خود فارغ از هرگونه صورتی است اما بسته به مقام و حال شنونده تصویرها، صورت

نکته تأکیدی است بر پیشی و تقدم موسیقی بر هر کند. ایناحواالت گوناگونی را ایجاد می

خویشی و سرمستی صورت و شکل بیانی دیگر. در واقع، شاعر نخست در چنگ احساس بی

تواند شعر بگوید چرا گیرد و صرفاً غرق در احساس یگانگی با یگانة ازلی میمیو وجد قرار 

که سخنش در حالت هوشیاری، نمکی ندارد. در تعبیری دیگر، مولوی  ضمن تشبیه خویش 

گوید که هر غزلی که بی من آید، غزلی خوش و مطلوب است )مولوی، به چنگ و تار، می

ای، ابتدا حال و هوایی موسیقایی در درون بیر نیچه(. به تع424و  2835های : غزل1382

شود که خود را در نمادهای گوناگون بدنی و زبانی همچون رقص و سماع و شاعر ایجاد می

دهد. به همین دلیل نیز، چنانچه پیشتر اشاره شد، مولوی پیوسته خود را به شعر نشان می

 کند.سازهای موسیقایی تشبیه می

قریر تشناسی مولوی را نیز، چنانچه تا کنون مس، عناصر زیباییاز غزلیات ش 38غزل 

 کند. کردیم، به خوبی خالصه می

 ضل خدافه جز برستم از این نفس و هوا زنده بـال مرده بـــال    زنده و مرده وطنم نیست 

 مرا ن کشترستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل    مفتعلن مفتعلن مفتـــــــعل

 شعرا ور مغزو مغلطه را گو همه سیــــــــالب ببـر   پوست بود پوست بود درخـــقافیه 

 جارای خمشــــــی مغز منی پردة آن نغز منـی   کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و 

 طاعحــر بتا که خرابم نکند کی دهد آن گنــج به مـن   تا که به سیلم ندهد کی کشدم 

 رلـلالتچو شکر  خشک چه داند چــــــه بود ترللال مرد سخن را چه خبر از خمشی همـ

  شما ود گوششود حال من ار چشم شام  دیدهام مـــــــــــــرد مقـاالت نهام آینهآینه

 سما زنان هــمچو قمر چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چـرخدست فشانم چو شجر چرخ

و امیال فردانی را همراه با  در این غزل مولوی حالت رهایی و رستن خویش از فردانیت

داند. سیل طوفندة فنای های وزنی و زبانی میرهایی از شعر و غزل و زبان و محدودیت

اختیار به شخصی که پوستة پدیداری وی را به سیالب سپرده است، سیالبی که وی را بی

یشتن برد. تشبیه خوآورد و آدمی را به حالتی ورای زندگی و مرگ میحرکت و رقص درمی

به غریق در سیالب که هیچ اختیاری ندارد، و صرفاً به اختیار امواج خروشندة سیل باال و 

خویشی و پیوستن به آن یگانگی ازلی است که شود. تشبیه مولوی برای حالت بیپایین می

کند. چنین پیوستنی همچنین به تعبیر می« شه و سلطان ازل»در این غزل از آن به 



 
شود، دریایی که باز همان یگانگی ازلی است که سراسر دریا تعبیر میپیوستن سیالب به 

شود و به دهش و دادن است و همة چیزها در اوست. سیالب در دریا محو و ناپدید می

رسد. مولوی در ابتدا این حالت خاموشی را برتر از هرگونه ای به خاموشی و آرامش میگونه

های خروشان در دریای یگانگی یت پس از سیالبداند. حالتی که فردانحرکت و سخنی می

رود. بعد از خاموشی مولوی از شود، ورای مرگ و زندگی و خوف و رجا میازلی خاموش می

گوید، یکی حالت موسیقیایی که در قالب تعبیر گوید. ابتدا میظهور دو حالت مهم سخن می

د سخن از حالت خاموشی خبر کند. مراز آن تعبیر می« ترللال ترللال»آوایی موسیقیایی 

خویش ذوق و خشک از حال و هوایی موسیقیایی که انسان بیگونه که انسان بیندارد همان

کند. اما این حالت ترللال ترللالی موسیقایی همزمان و به و خراب را در خود احساس می

لوی درنگ موهای بدنی را در پی دارد لذا بیهمراه خود حالت رقص و نمادوری حرکت

توانید سخنان من های شما شنوندگان به چشم بدل شود میگوید که در اینجا اگر گوشمی

فشانی نمودار است تا صرفًا را دریابید چرا که سخنان وی بیشتر در حرکت و رقص، و دست

 زبان.

ت لبر خص« امت نهام، مرد مقاالام، آینهآینه»رود تعبیر آینه نیز که در این غزل به کار می 

زد نة آینه دربار کند. بنا به برداشتی کههای بدنی و زبانی اشاره میبسیار مهمی از نمادوری

ا رردانیت ساً فعرفا وجود دارد، آینه نماد وضعیتی است که در آن فرد، هر صورتی، یعنی اسا

 انی کهدآخر »نویسند: القضات میرود. برای نمونه عیناز دست داده و به ورای آن حالت می

 «ن... آیینه را صورتی نیست در خود، اما هرکه در او نگه کند صورت خود تواند دید

های وی ناشی از (. آینه صورتی ندارد و صورت216: 1395القضات همدانی، )عین

ری را القضات زبان شعهای دیگران است. به همین سان، در ادامة همین گفتار، عینبرداشت

ر لکه هبتی ندارد و معنای آن نزد گوینده و شاعر نیست کند که صوربه آینه تشبیه می

ی کسان کند. خود شاعر یکی ازمخاطبی به فراخورِ شرایط خود معنایی برای آن وضع می

ه بند و نگرد و ممکن است در آن لحظه معنایی برای آن تخیل کاست که در آینة شعر می

ر آینه بفاوت ی گوناگون و متنوع متهاازای هر لحظه و هر فرد که در آن آینه بنگرد، صورت

 گوید: گذرند به همین دلیل عین القضات میمی

این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود اما هر 

دان که شعر را در خود که در او نگه کُند، صورت خود توانَد دید. همچنین می



 
هیچ معنی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کماِل 

کارِ اوست. و اگر گویی: شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران 

معنایی دیگر وضع می کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید:صورتِ 

 ت نمود )همان(. آینه صورِت روی صیقل)سازنده آینه( است که اول آن صور

 گیرینتیجه

ه در ی نیچشناسی متافیزیکدهد که برخی از عناصر اصلی زیباییتحلیل این مقاله نشان می

گر، یر دیتوان در اشعار مولوی نیز یافت. به تعبتبیین جایگاه عینی شعر غنایی را می

ر این آورد. بای چارچوبی برای فهم برخی اشعار و اظهارات مولوی فراهم میهای نیچهایده

یابند می اساس، هم نیچه و هم مولوی خاستگاه و ذات کل جهان هستی را در یگانگی ازلی

وهم  زی جزکه فاقد هرگونه صورتی و ورای زمان و مکان است. جهان فردانیت متکثر ما چی

 وجوداتممامی تها، و البته هایی روی دریا، نیست. به تعبیر دیگر، تمامی انسانو خیال، کف

ار پدید عالم طبیعت در واقع تجلیات و پدیدارهایی هستند که از دل این یگانگی ازلی

 رند.ی نداگونه استقاللشوند و لذا نسبت بدان از وجود واقعی برخوردار نبوده و هیچمی

طور خاص آدمی با مِن فردانی و هویت خاص خویش از این توانایی در این میان به 

نحوی با آن یگانة ازلی بدون منی دست یابد و بهخویشی و بیبه بیبرخوردار است که بتواند 

اینکه به لحاظ جسمانی نابود شود به نوعی اتحاد و یگانگی دست پیدا کند. این امر در 

شود. ها حاصل میخویشی و سرمستی در ارجیسرمستی حاصل از شراب و یا در بی

و اتحاد شاعر و نابغة شعر غنایی با موسیقی، رقص و شعر غنایی همگی حاصل این یگانگی 

آید. از آنجایی که در این حالت فرد ورای مکان این یگانگی ازلی است و از دل آن بیرون می

بازد و رود، هرگونه تصویرپردازی زبانی آگاهانه رنگ و رو میو زمان، و لذا ورای کثرت می

ا در قالب موسیقی و تواند حالت حاصل از این یگانگی ری نخست میتنها در وهله

دون تصویر، و بعد تا حد ممکن در قالب تصویرهایی فراگیر های بدنی و زبانی بنمادوری

ترسیم کند. به همین دلیل شعر آگاهانه حالتی ثانوی و فرعی نسبت به آن حالت بیانگرِی 

ای هست که در لحظات سرمستی و اولیه است. شاعر غنایی، چونان رسانه و واسطه

شود و نخست از همه در هنر بدون ی دیونوسوسی خود با آن یگانگی ازلی یکی میخویشبی

کند و بعد در شکل و صورت موسیقی آن نهاد و ذات متناقض ازلی را نمادوری می

های اختیاری و غیراختیاری بدنی و زبانی. شعر غنایی که خود برآمده از آن حال و حرکت



 
ها قرار دارد. اما به تر نسبت بدانای پاییندر مرتبههوای موسیقایی است در واقع متأخر و 

لحاظ اینکه شاعر در هنگام سرودن شعر غنایی با آن یگانگی ازلی یکی شده و از من و 

هویت فردانی فروپاشیدة وی چیزی باقی نمانده، شاعر شعر غنایی برخالف برداشت رایج از 

منِ واقعی  از آن یگانة ازلی و یگانه دارد، بلکهاحساسات و عواطف درونی خود پرده برنمی

جهت نسبت به آثار هنری دیگر از ابژکتیویته و عینیت گوید و از اینعالم هستی سخن می

گوید و نه عالم پدیداری و بیشتری برخوردار است، چرا که از کنه واقعیت سخن می

 های گذرای آن. صورت
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