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چکیده
بسیاری از حکایتهای مثنوی ،هم در سطح روایت و هم در سطح عناصر ،وابسته به
حکایتهای دیگری هستند که پیش از موالنا آفریده یا ترکیب شدهاند .یکی از عوامل مهم این
وابستگی ،پیوندهایی است که هر متن ،بر پایۀ روابط بینامتنی ،با دیگر متون برقرار میسازد.
برایناساس ،نقش مؤلف در جایگاه معرّف و معلّم نیز ،میتواند باعث وابستگی به زمینههای
فرهنگی و متنی دیگر شود .بدینسان مؤلف از اضطراب تأثیر دیگران میکاهد و با اتّکا به تعلیم
جنبههایی خاص از روایتهای پیشین ،دست به بدخوانی خالق میزند .این پژوهش بر آن
است که با شیوة توصیفی ـ تحلیلی دریابد که چگونه کارکرهای تعلیمی ،منجر به ساختیابی
حکایت تازة مثنوی نسبت به حکایات متون مبدأ شدهاند؟ و دراینراستا ،چه شگردهایی توسط
موالنا بهکار گرفته شدهاند؟ نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که موالنا درجهت
اثبات مطالب تعلیمی خود ،با دخالتهایی همچون ترکیب و تلفیق پیرنگهای پیشین ،درجهت
خودیسازی آنچه از دیگران اخذ کرده است ،میکوشد .همچنینن شگردهایی چون افزودن
درونمایههای تعلیمی فرعی در کنار درونمایههای اصلی دو حکایت منبع ،قرارگرفتن شاعر (در
نقش معلم) در نقاب شخصیتها ،بهعنوان معرّف نگرشی خاص ،تغییر زاویۀ دید ،اطناب در
گفتگوها و بیان مطالب تعلیمی به شیوة تکگوییها و ...از دیگر دخل و تصرفهایی است که
موالنا درجهت دگرگونساختن ساختارهای پیشین و ساختیابی حکایتهای خود بهکار گرفته
است.
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مقدمه و بیان مسئله
براساس نظریۀ بدخوانی خالق ،1تأثیر ادبی ،نشاندهندة تعامل مهربانانۀ اکنون و گذشته نیست؛
بلکه ،نشانگر نبرد ادیپی شاعران متأَخر ،برای چیرهگشتن بر آثار متقدمان یا ایجاد تغییر در آنهاست.
در بدخوانی خالق ،جدال ،میان شاعر متأخّر با متن مسلّط و متقدّم است (طاهری و فرخی:1931 ،
 .)65شاعران و نویسندگان معاصر ،تأثیرپذیری از گذشتگان را بار گران و فلجکنندهای میدانند و
در مقابل این اضطراب تأثیر ،تالشی ستیزهجویانه را پیش میگیرند (امیری .)56 :1931 ،اضطراب
تأثیر ،1عنوان مهمترین کتاب هرولد بلوم 9است که در سال  1399منتشر شد .منظور بلوم از این
اصطالح ،این بود که هر هنرمندی ،هنگام آفرینش اثر ادبی ،در موقعیتی بینابین «وابستگی به گریز»
از آن قرار دارد (احمدی .)151 :1931 ،براساس بدخوانی خالق ،آفرینش هر اثر ادبی جدید،
مستلزم تخطّی از هنجار متون نافذ پیشین و خوانش خالقانۀ آثار برجستۀ گذشته است (مقدادی،
 )111 :1939و متضمّنِ دیالکتیکی بنیادین ،میان بازشناسی قدرت گذشته و انحراف از جباریّت آن
است .بلوم ،این فرایند را با وامگرفتن استعارهای از لوکرتیوس ،خَمِش مینامد (طاهری و فرخی،
 .)69 :1931این مرحله ،دارای دو ویژگی اساسی دانسته شده است :الف) عقبنشینی؛
ب) الوهیتزدایی (هرچند گروهی به مرحلهای دیگر ،به نام اهریمنیسازی نیز معتقدند ،اما این
مرحله نیز بهنوعی زیرمجموعۀ مرحلۀ دوم است .یکی از شیوههای بدخوانی خالق ،میتواند
ترفندهایی درنظر گرفته شوند که شاعران و نویسندگان ،برای فرار از اضطراب تأثیر متون مبدأ،
بهکار میگیرند .یکی از این شیوهها ،اهداف تعلیمی و تربیتیای است که شاعر در نقش یک
معرف و یا یک معلم ،مبلغ آنهاست .لذا دخل و تصرفاتی که شاعر و یا نویسنده در اصل حکایت
ماقبل ،وارد میسازد ،سبب بدخوانی خالق سطح جدید (حکایت تازهساخت) ،نسبت به حکایات
ماقبل میگردد.
در پژوهش پیش رو ،نشان داده شده است که چگونه کارکردهای تعلیمی ،زمینههای بدخوانی
خالق را فراهم کردهاند و منجر به ساخت حکایتی نو ،نسبت به حکایات مبدأیی شده است که
شاعر از آنها استفاده کرده است .در حکایت انتخابشده ،موالنا با تصرفاتی که درجهت بدخوانی
1. Misprision
2. Anexiety of Influence
3. Hrold Bloom
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خالق به نسبت داستان مبدأ انجام میدهد ،تغییراتی را در عناصر سازندة داستان ،وارد میسازد و از
این طریق با خودسازی این عناصر و با مرکز قرار دادن مطالب تعلیمی خود ،ساختار داستانی
جدیدی را پایهگذاری میکند که این ساختار تازه ،دیگر آن ساختار داستان مبدأ نیست .مهمترین
دغدغۀ نویسندگان این مقاله ،پاسخگویی به سؤاالت زیر بوده است:
ـ کارکردهای تعلیمی ،چگونه میتوانند به بدخوانی خالق منجر شوند؟
ـ شگردها و ترفندهای موالنا درجهت ساختیابی حکایت جدید خود (نسبت به حکایات مبدأ)
کدامند؟

مبانی نظری
تاکنون پیرامون نظریۀ بدخوانی خالق هارولد بلوم ،تحقیق مستقلی در زبان فارسی منتشر نشده
است و کتابهای تخصصی بلوم ،مهمترین منابع درباب این نظریه هستند .موثرترین آنها ،کتاب
اضطراب تأثیرگذاری :نظریۀ شعر (بلوم )1963 ،است .در دانشنامههای ادبی و فرهنگهای
تخصصی و نقد ادبی نیز ،اطالعاتی کلی پیرامون این موضوع وجود دارد که از جملۀ آنها ،دانشنامۀ
نظریههای ادبی معاصر (مکاریک )1936 ،و فرهنگ اندیشۀ انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته
(پین )1935 ،هستند .از میان تعداد معدود مقاالتی که دراینباره نیز بهچاپ رسیده است ،مقالههای
نقد دگرخوانی خالقانۀ اساطیر در شعر شاملو ،براساس نظریۀ بدخوانی خالق هارولد بلوم (ابوالقاسم
امیراحمدی و همکاران )1939 ،و همچنین مقالۀ رویکرد قرآنی سنایی به قصیدة ابر فرخی سیستانی
با نگاهی به شیوة بدخوانی خالق هارولد بلوم (مدرسزاده )1931 ،حائز اهمیت هستند؛ اما ،درباب
نقش کارکردهای تعلیمی در بدخوانی خالق و ساختیابی حکایات مثنوی ،اثری یافت نشد.
بلوم ،برای پیریزی نظریهای دربارة تأثیر غیرمنتظرة پیشینیان بر هنرمندان متأخر ،آراء فروید 1را
وام گرفت .از این دیدگاه ،هر شاعر و نویسندهای ،پدری ادبی دارد که خواهناخواه تحت تأثیر
اوست و این تأثیر ،اضطرابی را در او بهوجود میآورد (آلگونۀ جونقانی )166 :1939 ،بنابراین،
بهدنبال راهی میگردد که ابتدا ،خود را از زیر فشار ،خارج کند و آنگاه اثرش را از نو ،بنا نهد و
همین نگرانی ،باعث خالقیت و استقالل او میشود (بلوم .)33 :1399 ،این نظریه ادعای وجود
1. Freud
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رابطهای موروثی میان آثار ادبی را دارد (مدرسزاده ،)165 :1931 ،اما ،نه رابطهای برپایۀ همسویی
و ادامۀ مسیر با یکدیگر ،بلکه ،رابطهای جدید ،بر محور قدرت و تأثیر شاعرانه (طاهری و فرخی،
 .)66 :1931نمونههای چشمگیر این نوع بدخوانیها را میتوان در ادبیات داستانی ،در اقتباس
شاعران یا نویسندگان متأخر ،از حکایات پیشینیان مشاهده کرد .مثنوی معنوی نیز ،ازجملۀ کتبی
است که حکایات آن ،به نسبت حکایات منابعی که از روی آن به رشتۀ نظم درآمدهاند ،دخل و
تصرفات بسیاری را به خود دیدهاند و ساختارهای تازهای را خلق کردهاند ،بهگونهایکه عناصر
داستانی نیز ،دستخوش تغییرات محسوسی قرار گرفتهاند .در این مقاله ،به بررسی و تحلیل
گفتمانهای موجود در یک حکایت مثنوی ـ حکایت درویشِ صاحبکرامات ـ پرداخته شده است
که البته ،در متون قبل ،حکایتی با چنین شاکلهای وجود ندارد؛ اما ،میتوان حکایت موالنا را
ترکیب و تلفیقی مابین دو حکایت مجزا دانست که شاعر با پیوند مابین آنها ،ساختاری تازه ایجاد
کرده است .فروزانفر ،در مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی ،حکایتی را از حسن بصری ذکر کرده
است (فروزانفر )191 :1959 ،که این حکایت در رسالۀ قشیریه ( )515 :1933و الملع (سراجِ طوسی،
 )915 :1933آمده است .تنها شباهت آن با داستان فعلی موالنا ،فقط ،مبدلشدن چیزی به طالست؛
اما ،حیدرزاده سردرود ،با تحقیق جامعی که در رسالۀ دکتری خود ،باعنوان بررسی تصرفات موالنا
در حکایت صوفیه انجام داده است ،نظر دیگری دارد« :در جریان تحقیقات مآخذشناختی ،موفق به
یافتن دو حکایت شدیم که میتوانیم تلفیق این دو حکایت را مآخذ این حکایت مثنوی فرض
کنیم ،بهعبارتدیگر ،ما دو حکایت یافتهایم که به این باوریم ،موالنا با ترکیب کل حکایت اول ،با
بخش پایانی حکایت دوم ،این حکایت مثنوی را بهنظم درآورده است» (حیدرزادة سررود:1933 ،
 .)39هر دوی این حکایات ،از نوادر هستند و از حکایت اول ،فقط سه روایت در کتابهای
بغیهالطلب فی التاریخ حلب (ابنالعدیم )1195/16: 1163 ،و بحرالدموع (فضلِ شانزده) و
صفۀالصفوه (ابنِ جوزی )199/1 :1163 ،یافت میشود و از حکایتِ دوم ،فقط ،یک روایت در
کتابِ صفۀالصفوة (ابنِ جوزی :1163 ،ج  )133 :1وجود دارد .بنابراین ،موالنا با اقتباس قسمتهایی
از هر دو حکایت ،یک حکایتِ واحد را خلق کرده است .یکی از مؤثرترین عواملِ دخل و تصرّفِ
موالنا ،تأکیدبر مفاهیم تعلیمی و عرفانیای است که شاعر جهت تعلیم مریدان و سالکان ،درنظر
دارد و برای انتقال آن مفهوم تعلیمی ،دو حکایت فوق الذکر را با یکدیگر ترکیب کرده است و با
تلفیق پیرنگ دو داستان ،ساختار داستانی تازهای را خلق کرده است که خود از بهترین نمونههای
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بدخوانی خالق ،بهشمار می آید .در زیر دو حکایتِ مبدأ آورده شده است.
حکایت اول :ابو سلیمان مغربی گفت :همواره از کوه هیزم میآوردم و با آن روزیام را فراهم
و به همان مقدار کم ،بسنده میکردم تا اینکه گروهی از اهل بصره مانند حسن بصری و مالک بن
دینار و فرقد سنجی را در خواب دیدم .از آنان دربارة وضعیت خود پرسیدم .به آنان گفتم :شما
بزرگان اهل اسالم هستید ،مرا به روزی حاللی رهنمایی کنید که خدا بهواسطۀ آن مرا مواخذه نکند
و منت خالئق هم در آن نباشد ،دستم را گرفتند و از طرسوس به چراگاهی رساندند که در آن گیاه
خبازی بود .به من گفتند این همان حاللی است که نه محاسبۀ خداوند در آن است و نه منت
مخلوقات .همان جا ماندم و نصف سال از همان تغذیه میکردم .سه ماه در دار سبیل بودم و چه
پخته و چه خام ،از آن تناول میکردم تا اینکه سخنی به ذهنم رسید .پس گفتم این فتنه (آزمایشی)
است .از دار سبیل خارج شدم و سه ماه دیگر از آن ارتزاق کردم .ناگهان پی بردم که خدا قلبی
پاک به من داده است تا اینکه گفتم :اگر بهشتیان قلبی مثل من دارند ،پس سوگند به خدا که در
مکان خوبی هستند .از قلمیه به سمت حوضی که مدنف گفته میشود ،رفتم .کنار آن نشستم.
ناگهان جوانی را دیدم که اهل المش بود و قصد رفتن به طرسوس را داشت .مقداری از پول
هیزمهایی که قبالً از کوه میآوردم ،دراختیار داشتم .پس گفتم من به همین خبازی بسنده کردهام.
این مقدار پول را به این فقیر میدهم تا هنگام ورود به طرسوس چیزی تهیه و از آن تناول کند.
بهمحضاینکه خواستم دست در جیب کرده و خرقه را در بیاورم ،ناگهان فقیر لبهایش را به هم
جمع کرده و همۀ زمین اطراف طالیی شده بود که می درخشید .نزدیک بود که چشمانم را برباید
و از آن منظره دچار هیبتی شدم که توانستم به فقیر سالم بدهم (ابنجوزی ،1163 ،ج .)199 :1
حکایت دوم از کراماتِ اولیاءاهلل :عبدالوهاببننصر ازطرف یوسفبنعمر و او بهنقل از
علیبنمحمد و وی ازطرف احمدبنمحمد بن مسروق و او بهنقل از داوودبنرشید گفت :صبیح و
ملیح گفتند :ایامی چند گرسنه بودیم ،به مصاحبم گفتم یا او به من گفت :با من همراه شو تا به
صحرا برویم ،شاید که شخصی را بیابیم و دینمان را از او فراگیریم تا شاید خداوند بهواسطۀ او (آن
شخص) ،به ما سود رساند .هنگامی که وارد صحرا شدیم با سیاهیای روبهرو شدیم که بسته هیزمی
بر سر داشت .به او نزدیک شدیم و گفتیم :پروردگارت کیست؟ بسته را از سر بر زمین انداخت و
بر روی آن نشست و گفت :به من نگویید پروردگارت کیست؟ بلکه به من بگویید :محل ایمان در
قلبت کجاست؟ به مصاحب (همراهم) نگریستم و او نیز به من نگریست .سپس سه بار گفت :مرید
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سؤالهایش تمامی ندارد .هنگامیکه دید ما جوابی نداشتیم .گفت :بار خدایا اگر میدانی بندگانی
برایت هستند که هرگاه از تو تقاضا کنند ،به آنان اعطا میکنی ،این بسته را طال گردان .گفت:
سوگند به خدا! دیدم که بسته طال میدرخشید .سپس گفت :اگر میدانی که گمنامی برای بندگانت
دوست داشتنیتر از شهرت است ،آن را هیزم گردان .ناگهان تبدیل به هیزمی شد که آن را بر
سرش گذاشت و جرئت نکردیم ،دنبالش را بگیریم (الطبری االلکائی 113 :1116 ،و .)116
قبل از ورود به مبحث اصلی ،الزم است مختصری درباب فاعل شناسا (سوژه) و موضوع
شناخت (ابژه) بیان شود .فاعل شناسا ،در زمانهای مختلف ،هویتهای متفاوتی مییابد و تابع
موقعیتهای گوناگون و گفتمانهای غالبی است که در آن قرار میگیرد (کریمی و حسامپور،
 .)131 :1931پس هر فاعل شناسا ،بنا به موقعیتی که به خود اختصاص داده است ،یک نوع وجود
اجتماعی و درنتیجه ،توان اثرگذاری مییابد.

شبکه ها و

خلق یک فاعل

دارا شدن یک

نیروهای

شناسا بنا بر

نوع وجود

درهمتنیده

موقعیتش

اجتماعی

واجد مفهوم شدن

بنا بر نیاز شبکه

توان اثرگذاری
یافتن
(نقش معلم)

نمودار  .8چگونگی توان تأثیرگذاری فاعل شناسا در نقش یک معلم

این روند به این معناست که فاعل شناسا ،هویتی ناپایدار دارد (ناظمی و ذکاوت.)199 :1931 ،
لذا ،در زمان گذر از یک سطح به سطح دیگر ،هرچند همۀ فاعلهای شناسا با یک موضوع شناخت
واحد مواجه هستند ،اما ،هر سطح تازهای که در اثر این انتقال خلق میشود ،متفاوت از سطوح
دیگر است (ایسر.)136 :1393 ،1

1. Iser
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نمودار  .2چگونگی خلق سطوح انتزاعی متمایز بر اثر خوانشهای متنوع از موضوع شناخت

فاعلهای شناسا ،هنگامیکه در جایگاه خواننده قرار میگیرند ،بهطور همزمان در جایگاه
مؤلف نیز موقعیت مییابند و میتوانند مسیرهای انتقال را تا اندازهای ،هرچند بسیار اندک ،تغییر
بدهند .ازآنجاکه بافتهای موقعیتی ،در تعیین سطوح جدید بسیار مؤثرند ،فاعلهای شناسای
دیگری که بهعنوان فاعل شناسا ،به بررسی این سطوح میپردازند نیز ،بهشدّت از این بافتهای
موقعیتی و شرایطِ فرهنگی ،متأثرند (باختین .)915 :1335 ،1یکی از انواع این فاعلهای شناسا
میتواند نویسنده یا شاعر باشد که نقش فاعل شناسا را ایفا میکند (رشیدیان.)931 :1939 ،
بهاینمعنا که زمانی که وی میخواهد اثری جدید را بیافریند ،درابتدا ،از متون قبل که شاعران یا
نویسندگان آنان نیز ،میتوانند نقش فاعل شناسا را دارا بوده باشند ،رفع اضطراب تأثیر میکند و با
راهکارهایی ،درصدد خلق اثری برتر و متفاوت از متون قبلی برمیآید .سوژة جدید ،برای حفظ
فاعلیّت خود ،ناگزیر ،بهدنبال کسب هویّت از ذهنیت دیگران است (کریمی و حسامپور:1931 ،
 .)196حال اگر این فاعل شناسا ،شاعر یا نویسندهای است که بهعنوان پیشروی امری در جامعه قرار
میگیرد ،از وی انتظار میرود که مروج باورها و ایدئولوژیهای آن گروه یا موضوع باشد .از آن
گذشته ،وی ،اهداف و قدرت گروه را در هویّتِ شخصی خود تجسم میبخشد و میکوشد که
آنها را بهعنوان خواستههای خود ،محقق سازد .در اینجا ،میتوان به نوعی فرایندهای درونفکنی و
برونفکنی را مشاهده کرد؛ به اینگونه که شاعر در این نقش ،بهتدریج ،خواستهها و آرمانهای
شخصی خود را ،درجهت تجسّدبخشیدن به واقعیت این گروه از دست میدهد که به این شیوه،
درونفکنی اهداف گروه در خود شاعر میگویند .همچنین با برونفکنی خودی شاعر به گروه،
میتوان گروه را به نوعی شخصیت گستردهتر خود (شاعر) معرّفی کرد که آن را برونفکنی خود
1. Bakhtin
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گویند که شخص در چنین شرایطی با کنارنهادن اهداف شخصی ،همۀ توجه خود را ،معطوف به
هدفی واحد میگرداند .در این حکایت نیز ،آگاهی موالنا از نقش معلِّمی خود ،مرزی جدید ،میان
خود و محیط میسازد؛ لذا به آگاهی میرسد و میکوشد که آن را به هر طریق ،حفظ کند ،اما
عدم وجود چنین نقشی در دو حکایت مبدأ (بهدلیل عدم آگاهی اجتماعی و عدم خلق ذهنیت
اجتماعی) ،سبب شده است که نویسندگان آن دو حکایت ،جدا از انگیزههای ایدئولوژیکی
جهتده باشند.

برون فکنی خود موالنا به

نوعی شخصیت گستردهتر

عنوان یک معلم.

برای خود موالنا.

درون فکنی نقش معلم در

دارا شدن ویژگیهای

خود موالنا.

معرفان (معلمان).

نمودار  .9چگونگی درونفکنی اهداف گروه در شاعر چگونگی برونفکنی خودی شاعر به گروه

ورود موالنا در نقش یک معلّم ،وظیفه مهمی را برای او در خلق حکایتی جدید بهدنبال دارد:
الف) به شاعر ،امکان تکامل خود را میدهد ،ب) شاعر ،نیروی بیشتری از این نقش میگیرد.
همچنین ،شاعر در این حکایت ،با پذیرفتن این نقش ،نهتنها بهواسطۀ تعلیمیبودن ،به مرزی جدید
میان خود و دیگران دست مییابد ،بلکه ،نکته در آن است که حیات فردی خود را نیز به زندگی
گروهی مبدَّل کرده است:
دست یافتن به حد و مرزی
شاعر در نقش یک معلم

جدید ،بین خود و دیگران
با ارائه اندرزهای گوناگون.

تبدیل حیات فردی شاعر
به حیاتی اجتماعی

نمودار  .4روند تبدیلشدن حیات فردی به حیات گروهی
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هنگامیکه فرد به نقش نمایندگی خود واقف شود ،هویتی مستحکم و تزلزلناپذیر مییابد ،زیرا
در آن هنگام ،او ،خود را حامل پیامی خاص میداند (اکبری و صباغی .)11 :1931 ،چنین نقشی
برای شاعر ،تعیین میکند که چه کاری برای جامعهاش انجام میدهد و تعیین میکند که آن نقش،
متناسب با نقشهایی که برعهده میگیرد ،چه انتظاری از جامعه میتواند داشته باشد .شاعر ،فاعلی
شناساست که با این ترفندها و درونیکردن آنها در نقش یک معرّف (نقشپذیری شاعر بهصورت
یک معلِّم) ،به پرکردن خألهای موجود در حکایتهای مبدأ ،بهواسطۀ کارکردهای تعلیمی اقدام
کرده است که این خود ،مقدمات تغییر درونمایه و ساختار را فراهم میآورد و درنهایت ،حکایتی
جدید با ساختاری جدید را میآفریند .جهت تبیین هرچهبهتر این روند ،مقالۀ پیش رو ،به سه بخش
عمده ،تقسیم شد :الف) نوعی دیگری که متن مبدأ ،همانند یک موضوع شناخت درنظر گرفته
میشود ،ب) خود شاعر در مقام فاعل شناسا ،ج) نوعی دیگری که میتواند در آینده وجود داشته
باشد و حکایت تازه موالنا را همانند یک موضوع شناخت درنظر خواهد گرفت.
درنظرگرفتهشدن حکایات مبدأ ،بهمثابة موضوع شناخت
وقتی چیزی در جهان عینی بهعنوان واقعیت درنظر گرفته میشود ،هرگونه تالش درجهت
بازنمایی آن ،نوعی ترجمه محسوب میشود (چاپلین .)193 :1665 ،1این واقعیت ممکن است
بهمثابۀ متنی باشد که خواننده با آن مواجه میشود .با این نگرش ،هر خوانشی میتواند یک
بازآفرینی درنظر گرفته شود .نظریۀ خوانندهمحوری ،بر این پایه استوار است که دستیافتن به معنا،
همواره ،به دریافت و استنباط تاریخی خواننده و تأویلکنندة متن وابسته است؛ لذا ،تفسیر و تأویل
هر دوره با دیگر دورهها متفاوت است (پاینده .)31 :1939 ،اساساً ،موضوع بودن هر موضوع
شناختی ،مبتنی است بر دستگاه ذهنیای که آن را بهطور مشهور ،بهعنوان موضوع شناخت
میشناسد و یا درنظر میگیرد (حبیب .)916 :1666 ،1ابژة ادراک (طبیعت یا واقعیتهای مشهود)،
میتواند در ذهن فاعل شناسا (عامل معرفت) ،انعکاس خاصی داشته باشد .متن ،نوعی موضوع
شناخت بهشمار میرود که بهوسیلۀ فاعل شناسا ،بررسی میشود (شارون .)93 :1993 ،حکایات
مبدأ نیز از دید موالنا ـ که در نقش یک فاعل شناسا ایفای نقش میکند ـ همچون موضوعهایی
برای شناخت درنظر گرفته میشوند که شاعر برای خلق ساختار جدیدی از آنها ،به کمرنگکردن
1. Chaplin
2. Habib
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اضطراب تأثیر دو حکایت ماقبل پرداخته است.
شاعر و کمرنگشدن اضطراب در تأثیر دو حکایت قبلی
بلوم ،معتقد است که دیرآمدگان ،همواره میکوشند تا با خلق فضایی نو ،از اضطرابزایی
متقدمین بکاهند ،تا خود بتوانند در آن دست به آفرینش بزنند و به هویت برسند (مکاریک:1931 ،
 .)93با این روند ،متن جدید ،بهعنوان یک بینابین ازطریق بدخوانی خالق ،در تعامل پویا با متن یا
متون قبل ،خواهد بود (صباغی .)65 :1931 ،نمونههای چشمگیر این نوع بدخوانیها را میتوان در
ادبیّات داستانی ،در اقتباس شاعران یا نویسندگان متأخر از حکایت مبدأ دانست .مثنوی معنوی نیز از
جملۀ کتبی است که حکایات آن به نسبت حکایات منابعی که از روی آن به رشتۀ نظم درآمدهاند،
دخل و تصرّفات بسیاری را به خود دیدهاند و ساختارهای تازهای را خلق کردهاند (حیدرزادة
سررود .)165 :1933 ،موالنا با استفاده از دو حکایت مبدأ ،حکایتی تازه را خلق کرده است که در
آن از هر دو حکایت مبدأ ،قسمتهایی را اقتباس کرده است ،اما در هیچکدام ،ایستایی نداشته
است .ازسویدیگر ،خوانشهای دیگری ،جهت کاستن از اضطراب تأثیر آن دو متن اولیّه
بهکارگرفته شده است که اگر خوانندهای که اطالعی از این اقتباسها ندارد ،اقتباس شاعر از آن دو
حکایت را متوجه نمیشود .این ترفندها ،چنان تحت تأثیر مفاهیم تعلیمی هستند که خود ،ساختاری
جدید را پیش روی خواننده میگذارند و میانجیبودن شاعر ،خود ،ترغیبکنندة این فرایند است و
هم ،سازندة سطح انتزاعی جدید که باتوجهبه موقعیّت موالنا شکل میگیرد؛ درواقع ،موالنا مطالبی
را از یک سطح میگیرد و آنها را درونی میکند و سپس ساختاری جدید میسازد.
دو حکایت اولیه
در مقام ابژه

تأثیرپذیرفتن موالنا ،در نقش فاعل شناسای فعّال از حکایات مبدأ در مرحلۀ
اوّل و در مرحلۀ دوم ،شِکستِِِ اِضطرابِِ تأثیرِِ آنها با بدخوانیِِ خالق.

ترکیب دو پیرنگ درجهت بیان مضامین تعلیمی
طرح یا پیرنگ ،مجرایی است که در آن حوادث با تسلسل طبیعی یا منطقی ،جریان مییابند.
ازآنجاکه پیرنگ به ما خواهد گفت که چرا این اتفاق روی داد و بعد چه خواهد شد ،ازیکسو ،با
اشخاص رابطه دارد و ازسویدیگر با حوادث (پراین .)15 :1991 ،ازینرو ،پیرنگ عبارت است از
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نظم ،الگو و نمایی از حوادث .حوادث و شخصیتها در آن ،بهگونهای شکل میگیرند که باعث
کنجکاوی خواننده میشوند و بیننده دنبال تعقیب حوادث است (اخوت .)95 :1991 ،ترفند مهمی
که میتوان جهت رفع اضطراب تأثیر یک متن (جهت خلق ساختاری جدید) بهکار گرفت ،ترکیب
دو حکایت است .عالوهبر اینکه موالنا برای ساخت حکایت خود ،از دو حکایت استفاده کرده
است ،اضافهشدن توصیفاتی که شاعر درجهت تکمیل آنها ذکر میکند ،همگی باعث شدهاند که
ساختار حکایت تازه موالنا ،به شکل حکایتهای اولیه نباشد .این آشناییزدایی ،همراه موقعیّتهای
جدید دیگری که موالنا بهکار گرفته است نیز ،از جنبههایی است که در حکایت مبدأ ،بدین شکل
وجود نداشته است .حیدرزاده در رسالۀ خود ،آورده است که موالنا از حکایت اول 11 ،کُنِش و از
حکایت دوم 9 ،کنش را استفاده کرده است و یا در حکایت وی دیده میشود (حیدرزادة سررود،
 .)15 :1933بسامد باالی این کنشها ،تحرک و پویایی بیشتری را به حکایت تازة موالنا بخشیده
است .تلفیق دو داستان در یکدیگر ،باعث میشود که خواننده در انتظار آخر داستان بنشیند
(ریمون )191 :1931 ،و تعلیقی که رخ داده است ،جهت بهدنبالکشیدن مخاطب ،بسیار ضروری
است (اکبری و ذوالفقاری .)165 :1931 ،این ترکیب حکایات ،نکتهای دیگر را نیز ،به ذهن،
یادآور میشود .موالنا ،جهت بیان مطالب تعلیمی خود (قدرت تأثیر اولیا بر ماهیّت مواد و تبدیل
آنها به گونههای مختلف) ،دو نمونه (یعنی دو حکایت مورد نظر) را ارائه میدهد و با ترکیب آنها،
درونمایۀ حکایت جدید خود را مستحکمتر میکند؛ لذا ،حکایت دوم ،درجهت تعلیم مفاهیم
فوقالذکر ،به درونمایۀ حکایت اول اضافه شده است (حیدرزادة سررود .)13 :1933 ،در اینجا
عنصر تداعی نیز به کمک موالنا آمده است و پافشاری شاعر بر انتقال مفاهیم تعلیمی و حاالت
درونیاش ،درجهت تأکید مفهومی در حکایت اول ،حکایت دوم را به ذهنش تداعی کرده است.
این تداعیشدن حکایت دوم برای موالنا ،در ضمن حکایت اول ،شیوة معمولی است که در مثنوی،
بهوفور دیده میشود .این شیوه ،مانع از تمرکز و درنتیجه تعقل بر ظاهر یک موضوع خاص میشود.
موالنا با این ترکیبها ،خواننده را از قشر به عمق سوق میدهد .درست در همین لحظات گریز به
عمق و رهاکردن قشر قصّه است که خود اصلی موالنا و نقش معلمی وی ،مجال ظهور مییابد و با
خواننده سخن میگوید .این شکست خطی روایت ،بهترین دستاویز موالنا ،برای بیان درونمایههای
تعلیمی است.
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افزودن درونمایههای تعلیمی
درونمایه ،فکر اصلی و مسلط هر اثر است ،خط یا رشتهای است که در خالل اثر کشیده
میشود و وضعیتها و موقعیتهای داستان را به هم میپیوندد (میرصادقی .)191 :1995 ،هرچه
درونمایه ،مهمتر و پایدارتر باشد ،عمر طوالنی اندیشۀ اثر ،بیشتر تضمین خواهد شد (اسکولز،
1939؛ غنیزاده و طاهریفر .)99 :1931 ،در مثنوی میتوان داستانهای بسیاری را بهعنوان نمونه
ذکر کرد که به صورت داستانی فرعی و درجهت تأکید و تأیید بر مطلبی تعلیمی یا عرفانی ،نمود
یافتهاند .درواقع ،شیوة داستان در داستان ،یکی از ویژگیهای مهم مثنوی است که ناشی از آفرینش
آن بهصورت ارتجالی است .شیوة داستان در داستان ،مانع از تمرکز و درنتیجه ،تعقل بر ظاهر هر
یک از مضامین خاص میشود و شاعر ،ازین طریق ،آراء خود و دیگران را بیان میکند
(پورنامداریان .)191 :1936 ،این نوع داستانهای فرعی ،تعلیقی بر سرِ راه پایان داستانهای اصلی
است که باعث میشود خواننده ،بهجای حرکت طولی ،در عرض و پهنای حکایت حرکت کند.
این انشعابها سبب میشود که خواننده در اینگونه مواقع ،عمیقتر به مسئله بیندیشد و گوینده نیز
به بیان مطالب تعلیمی خود بپردازد .بنابراین ،در کنار ساختارهای اصلی ،میتوان ساختارهای
کوچکتری را مشاهده کرد .این داستان در ادامۀ داستان سلیمان و بلقیس آمده است.

نمودار  .5داستان ثانویه و به تأخیر افتادن پایان داستان در اثر این تعلیق

اگر روایتگر این داستان ،بهجای بازگویی این چهار قسمت ،بهطور متوالی ،داستان را مثالً در
نقطۀ  Bمتوقّف کند و داستان دیگری را در این نقطه ( )Bآغاز کند ،داستان جدید او در نقطه ()B
گسترش یافته است .بهاینترتیب ،در روایت غیرخطی یا شیوة داستان در داستان ،در فاصلۀ دو نقطه
( )Bو ( ،)Cیک داستان جدید خلق میشود (آتشسودا .)116 :1939 ،حکایت موردنظر نیز،
درراستای تبیین و تعلیم مضمونی است که در حکایت ماقبلش در مثنوی از زبان حضرت سلیمان،
بیان شده است (بیارزشی زر و سیم ،در برابر قدرت خداوند و بخشیدهشدن این قدرت ،بر اولیایی
که تسلیم اویند) .ازآنجاکه موالنا گاهی اوقات ،در لباس و هیئت یک حکایت ساختگی ،مطلبی را
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بهثبات میرساند (پورنامداریان ،)115 :1936 ،داستان فرعی (ثانویه) را درجهت عینیتبخشی به
درونمایۀ انتزاعی مذکور ،نمونهوار ذکر کرده است که نهتنها تأییدی بر سخنانش در حکایت قبل
(بلقیس) باشد ،بلکه ،خود داستان نیز مطالب تعلیمی و عرفانی دیگری را نیز به مخاطب گوشزد
میکند .درونمایۀ اصلی این داستان ،درمورد کرامت اولیای الهی است که در کنار آن ،موضوعات
تعلیمی و عرفانی دیگر قابل مشاهده است .از آن جمله :وجود اولیای مستور الهی و وقوف اولیا بر
ضمایر ،هیبت و شکوه ایشان ،چگونگی رفتارکردن با پیر طریقت و( ...حیدرزادة سررود:1933 ،
 .)13یکی از تصرفات مهمی که موالنا به نسبت دو حکایت اولیه بهکارگرفته است ،نحوة بیان این
درونمایه نیز هست .در ابتدای داستان آمده است:
آن یکی درویش گفت ،اندر سمر  /خضریان را من بدیدم خواب در
گفتم ایشان را که :روزی حالل  /از کجا جویم که نبود آن ،وبال؟
(موالنا 599/1 :1996 ،و .)593
اولین نکته ،آن است که درویش ،اولیای الهی را خضریان میخواند و باعنایتبه اینکه خضر از
پیامبران الهی بوده است و صاحب کرامات ،لذا ،بیت بعد ،بهگونهای بیان شده است که پرسش
درویش را میرساند (گفتم ایشان را که :روزی حالل  /از کجا جویم که نبود آن ،وبال؟) موالنا با
آوردن خضریان ،بذر این تعلیق را در دل خواننده میکارد تا به انتظار بنشیند و بهنوعی ،کرامات
خضریان را که در خواب درویش آمده است ،ببینید .ازسویدیگر ،حضور نامرئی موالنا را در پشت
این شخصیت نیز میتوان احساس کرد .قرارگرفتن شاعر در پشت شخصیتها و بیان مفاهیم عرفانی
و تعلیمی ،از زبان آنان ،بهویژه مطالبی که در حکایت قبل نیامده است ،ازجمله تمهیداتی است که
بهوسیلۀ آن ،تعلیم و تربیت ،واقعیتر دیده میشود .نکتهای که میتواند تأکیدی بر این سیر باشد،
توصیفات و ویژگیهایی است که در داستان ،برای اولیای الهی بر شمرده شده است .همچنین،
بهجز شیرینشدن میوههای تلخ ،کرامات دیگری نیز در داستان روی داده است که زیرمجموعۀ
کرامت اصلی قرار میگیرند .از تمایزات حکایت موالنا با دو حکایت قبل ،در آن است که شاعر
در نقش معلّم ،بهطور غیرمستقیم ،چگونگی رفتار با اولیای الهی ،چگونگی آداب معاشرت او را به
مخاطب خود میفهماند .در این داستان ،چهار کرامت روی داده است که در زیر ،هرکدام بهترتیب
آورده شدهاند و حس و حال مریدان نیز ذکر شده است:
ـ شیرین شدن میوههای تلخ،
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ـ رونمودن نطقی عجیب به سوی درویش:
پس مرا زان رزق ،نطقی رو نمود  /ذوق گفت من ،خردها میربود (همان.)531 :
ـ خواستن درویش ،بخشش نهان دیگری درقبال آنچه را که فتنه مینامید و شادی بیحد درویش،
پس از دریافت آن:
شد سخن از من ،دل خوش یافتم

چون انار از ذوق ،میبشکافتم (همان.)531 :

ـ زرشدن هیزمها و بیخودشدن درویش تا دیرگه :در زمان دیدم که زرشد هیزمش (همان:
)969
ازسویدیگر ،موالنا در فاصلهها و خألهایی که در دو حکایت پیشین مییابد و همچنین در
زمان اضافهکردن و تلفیق حکایت دوم به حکایت اول ،مفاهیم تعلیمی را بهصورت تدریجی به ذهن
خواننده القا میکند که در دو حکایت ماقبل نیست .فایدة این روند تدریجی ،آن است که این
اندرز و نصیحتها یکباره پیش روی خواننده قرار نمیگیرد ،تا ذهن خواننده فرصت فهم و درک
آنها را داشته باشد (فصیحی رامندی .)11 :1931 ،ازسویدیگر ،بیان تدریجی مفاهیم تعلیمی ،باعث
میشود که درونمایه ،در جریان داستان ،تکوین و گسترش یابد (عباسی .)91 :1935 ،شاعر ،این
مفاهیم را در کلّ داستان خود ،پراکنده کرده است و هرجاکه فرصت بیابد ،آن مفاهیم را در ذهن
مخاطب خود مینشاند .این کارکردهای تعلیمی ،فایدهای دیگر نیز دارند و آن یکدستکردن و
یکسطحکردن سطوح انتزاعی است که موالنا از دو حکایت قبل ،اقتباس کرده است .میتوان
گفت که این مفاهیم ،بهنوعی ،چارچوب ساختاری حکایت جدید موالنا را محکمتر میکنند و
هرکدام به نوعی لنگرگاههایی هستند که قسمتهای مختلف داستان را به هم میچسبانند .ازینرو،
نهتنها تداعی مفاهیم تعلیمی موردنظر ،زمینۀ رهایی از اضطراب تأثیر از متون قبل را فراهم میکند،
بلکه متصلکنندة بخشهای اقتباسشده از دو حکایت قبل نیز هستند که پیوندهای صورتگرفته،
بین این سطوح انتزاعی ،باعث رهایی از اضطراب تأثیر دو حکایت قبل شده است .لذا ،خواننده با
ساختاری بهظاهر یکسطح ،روبهرو میشود .ازجملۀ مفاهیم تعلیمی که شاعر ،بهعنوان
درونمایههای فرعی ،درپی انتقال آنها به خوانندة خود است ،عبارتند از:
ـ شنیدهشدن سرّ ضمیر مریدان ،توسط وی؛
ـ تعلیمدادن غیرمستقیم و ضمنی ،مطالبی را به خواننده (کمککردن به دیگران)؛
ـ فهمیدهشدن سرِّ ضمیر مردم ،توسط اولیای الهی :خود ،ضمیرم را همی دانست او (همان 531 :و
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)536؛
ـ عدم ره یافتن عامان ،پیش خاصان:

پیش خاصان ،ره نباشد عامه را (همان)916 :؛

ـ القای این مفهوم که اولیا ،واسطۀ نزول رحمت الهیاند :کان بود از رحمت و از جذبشان (همان:
)911؛
ـ قدر دانستن محبت اولیاء الهی :پس غنیمت دار ،آن توفیق را (همان)911 :
ـ آنچه را اولیای الهی میبخشند ،باید پذیرفت و نباید از کم و کیفیت آن ،سوال کرد:
چون ز قربانی دهندش بیشتر پس بگوید :ران گاوست این مگر؟ (همان)911 :؛
ـ بخشش اولیای الهی ،رحمت محض است:

بخشش محضست این از رحمتی (همان.)915 :

ایفای نقش معلمی در نقاب شخصیتپردازیها
«شخصیتها را باید ،پایههایی دانست که ساختمان یک اثر روی آنها ساخته میشود .هرقدر
این پایهها استحکام داشته باشند ،بنا ،محکمتر و پایدارتر و از گزند زمانه ،مصونتر خواهد بود»
(دقیقیان .)19 :1991،شخصیتپردازی با پیرنگ و درومایه نیز در ارتباط است (زمانی و الهامبخش،
 .)3 :1936برجستهترین نکتهای که درباب شخصیتسازی حکایت موالنا نسبت به دو حکایت
منبع ،چشمگیر است ،آنکه ،شخصیّت اول که راوی است ،در روایت منبع ،ابو سلیمان مغربی است،
اما ،موالنا در خلق حکایت خود ،نامی ،از آن نمیبرد و آن را باعنوان کلی ،درویش ،معرّفی
میکند (حیدرزادة سررود .)61 :1933 ،میتوان بر آن بود که موالنا بهعمد ،این کار را انجام داده
است تا ویژگی کرامت را به این ترتیب ،عمومیت ببخشد .درواقع ،در شخصیتپردازی ،بعضی از
شخصیتها ،نوعی و تیپ هستند .یعنی افرادی که خود ،نشاندهندة تفکرات گروهی یا طبقهای از
مردم هستند .تیپها ،شخصیتهایی هستند که ویژگی عام و کلّی دارند (اخالقی199 :1999 ،؛
میرصادقی 161 :1995 ،ـ  .)161شخصیت درویش نیز (که نکرهآمدن آن ،درجهت
عمومیتبخشیدن به ویژگیهای اولیای مستور الهی است) ،جزو همین شخصیتهای نوعی بهشمار
میآید .به این شیوه ،موالنا این مطلب را به مخاطب تعلیم میدهد که اتفاق عجیبی که در داستان
رخ میدهد ،ویژگی همۀ اولیای الهی است .نکتۀ مهم دیگری که در اینجا حائز اهمیت است ،آنکه
موالنا بهواسطۀ نقش میانجیای که دارد (نقش معلِّم) گاه از زبان شخصیتهای داستان ،مفاهیم
موردنظرش را بیان میکند .این شیوه را در اغلب داستانهای مثنوی میتوان مشاهده کرد،
بهگونهایکه گاهی اوقات ،این تردید وجود دارد که آیا سخنانی را که بیان شده است ،باید به
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شخصیت اصلی ،منتسب کرد و یا به خود موالنا (زرینکوب)13 :1953 ،؟ این شیوة غیرمستقیم،
نهتنها تأثیر بیشتری دارد ،بلکه ،این امکان را به شاعر داده است که مفاهیم تعلیمی موردنظر ،با
حالتی شناور ،از زبان شخصیتهای داستان بیان گردند .ازینرو ،زمانیکه موالنا ،در این حکایت،
از زبان شخصیتهای داستانی ،به بیان مفاهیم تعلیمی خود میپردازد ،از نقش یک راوی مشروح به
راوی مفسِّر تبدیل میشود که تعلیمدهنده و تفسیرکنندة مفاهیم خود است .ازسویدیگر ،موالنا با
حذف اسامی ناشناس بین مستمعان ،توجه آنان را از من قال به ما قال (درونمایه) معطوف میکند
(حیدرزادة سررود .)66 :1933 ،ازآنجاکه در صفهالصفوه ،این درویش ،معرفه است و در داستانِ
موالنا ،نکره بیان شده است ،میتوان بر آن بود که این مسئله ،یکی از برجستهترین ترفندهایی است
که بهواسطۀ آن ،اضطراب تأثیر دو متن قبل ،از بین رفته است و با بدخوانی خالق صورتگرفته،
حکایتی جدید با ساختار و سطحی نو ،در برابر مخاطب قرار گرفته است .ازسویدیگر ،علیرغم
اینکه از جریانِ روایت بر میآید که درویش ،شخصی دیندار ،متشرّع ،اهل تقوی و ورع است که
از خوردن حرام و مکروه اجتناب میکند و بادقت درپی تشخیص روزی حالل از شبهآلود است و
عزلتنشین نیز ،هست ،اما با وجود اینکه درویش ،مستجابالدعوه است و به همت خضریان،
صاحب کرامت شده است ،از منتهیان نیست؛ زیرا ،از ظاهر افراد بر باطن آنها داللت میکند و دچار
اشتباه و بیادبی میشود و بهگونهای توصیف شده است که گویا اطالعی از اولیای مستور الهی
ندارد (رک ،همانجا) .ازاینرو ،میتوان بر آن بود که درویش ،دارای چند بُعد است و در یک
سطح ،توصیف و تعریف نشده است و ایستا نیست (میرصادقی 31 :1995 ،ـ  )39و از این طریق،
درونمایههای تعلیمیِ شاعر ،بهواسطۀ این شخصیت چندبُعدی ،بهاجرا در میآید .درباب
شخصیتپردازی ،عدّهای ،باتوجهبه همان دیدِ تیپمحور ،بر آن شدهاند که آنچه در یک داستان
مهم است ،حوادث داستانی است و شخصیت ،تنها برای این وظیفۀ خود ،وارد عرصۀ داستان
میشود .از این عدّه ،میتوان به ارسطو ،1والدیمیر پراپ ،1پل ریکور 9را نام برد .به نظر این افراد،
تنها کنش شخصیتها ،یعنی آنچه میپرسند و میگویند ،مهم است نه خود آنها (اخوت:1991 ،
 .)116برایناساس ،باعنایتبه تداعیهای بیشماری که در طول حکایت ،در کنار مبحث اصلی،
برای شاعر رخ میدهند ،میتوان بر آن بود که شخصیتها ،بهنوعی مجری مفاهیم تعلیمی شاعرند.
1. Aristotle
2. Veladimir propp
3. Poul recur
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بهنظر میرسد که در متونی چون مثنوی ،حکایات و قصههای عامیانه ،بهخاطر بستر تعلیمی و
مفهومی نهفته در آنها ،تأکید بیشتر بر گزارههای روایی و کارکردهای آنهاست نه فاعلِ آنها
(دقیقیان .)19 :1991 ،از دید ریکور ،ازآنجاکه در داستان ،پیرنگ ،قبل از شخصیتها مشخص و
طرحریزی شده است ،پس ،کنش ،در قیاس با شخصیت ،واالتر است (ریکور .)36 :1939 ،این
مطلب در حکایت موالنا که پیرنگ آن از ترکیب دو پیرنگ ایجاد شده است ،از اهمیّت بیشتری
برخوردار است .نکتۀ بعد اینکه شخصیتهای غیرمستقیم (فرعی) نیز همانند هویّت اصلی ،عامل و
پویا هستند و این فرصت را به شاعر میدهد تا در نقاب آنان و در نقش یک معلم یا بهواسطۀ
گفتگو و ویژگیهایی که به این شخصیتها منتسب میکند ،کارکردهای تعلیمی خود را ارائه کند.
مثالً در قسمت دوم حکایت ،زمانیکه درویش با خود ،تکگویی درونی دارد ،حبهای چند و
مقداری زر به این درویش میدهد ،درست است که درویش هیزمکش (اولیای مستور) سرِّ ضمیر
درویش را در مییابد ،اما زمانیکه درویش هیزمکش ،اندیشۀ درویش نخستین را به وی میگوید،
موالنا ،فرصت را غنیمت میشمرد و بهواسطۀ همپایگی با شخصیتهای داستان ،مفاهیم خود را نیز
با آنها میآموزد.
پس همی منگید با خود ،زیر لب در جواب فکرتم آن بوالعجب:
که چنین اندیش از بهر ملوک کیف تلقی الرزق اِن لَم یَرزَقوک!
(موالنا 535/1 :1996 ،و )539
این در حالی است که در حکایت دومِ صفهالصفوه ،چنین عبارتی نیست و تنها از درویش،
ایمان و دین وی سؤال میشود .میتوان بر آن بود که موالنا در نقش یک معلّم در مرکز قرار
گرفته است که همان فاعلِ شناسا است:
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نمودار  .6فرضشدن حکایت جدید موالنا به مانند یک دایره بهعنوان محملی برای اثبات مفاهیم تعلیمی موردنظر

دایرة فوق را میتوان محدودة حکایت موالنا درنظر گرفت که نقطۀ شروع آن ،آغاز داستان
است که موالنا ،جهت بیان کرامت الهی درنظر گرفته است و نقطۀ پایان دایره نیز ،نقطۀ پایان
داستان است که کرامت ولی مستور بهاثبات رسیده است .میتوان گفت که محدودة داستان ،محیط
دایره و محمِلی برای بیان مطالبی تعلیمی است که شاعر در نقش یک معرّف ،در مرکز این دایره ،با
تأثیراتی که بر شخصیّتها میگذارد و یا از زبان آنان سخن میگوید ،مفهوم موردنظرِ خود را به
خواننده القا میکند .ازاینرو ،نقطۀ شروع و نقطۀ پایان ،یکی است و آن ،اثبات کرامت اولیا ،از
آغاز تا اثبات است .نکتۀ حائز اهمیت ،آن است که شاعر تا نیمۀ راه ،با شخصیتی از حکایت اول و
در ادامه ،با شخصیتی از حکایت دوم ،داستان را ادامه میدهد .پویایی و عاملبودن شخصیتهای
داستانی ،این امکان را به شاعر میدهد که در فواصل و خألهایی که شاعر مشاهده میکند ،در
نقش شخصیّتهای داستانی برود و نقشِ معلّمی را ایفا کند .بدین شیوه ،شاعر با شخصیتپردازی
خود و با گفتگوهایی که بین آنان رد و بدل میکند ،از اضطراب تأثیر دو حکایت پیشین خود
میکاهد و ساختار و سطحی تازه میآفریند .تمایز دیگری که حکایت موالنا و دو حکایت ماقبل
وجود دارد ،آن است که شاعر ،درمورد ولی مستور ،شخصیتپردازی غیرمستقیم دارد .در این
روش ،راوی ،از اعمال و کنش شخصیتها در گسترش طرح روایی و همچنین ،در پیبردن به
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حاالت درونی شخصیتها استفاده میکند (اخالقی .)131 :1999 ،استفاده از عمل و کنش ،برای
شخصیتپردازی ،یکی از مؤثرترین راههای شخصیتپردازی است (یونسی .)961 :1933 ،در اینجا
که حکایت از زبان درویش ،روایت میشود ،راوی سعی نمیکند که همه چیز را آشکار کند،
بلکه موالنا از زبان درویش با آوردن رخدادها ،وقایع و واکنشهایی که بین درویش و ولی مستور
روی میدهد ،به خواننده کمک میکند که خودش ،خصلتهای اولیای الهی را فرا بگیرد .این نوع
تعلیم غیرمستقیم ،درکی است که ازطریق تغییر رفتارِ ولی مستور ،طبق نظامهای ارزشی خود
بهدست میآید .میتوان گفت که نکره ذکرشدن درویش ،غیرمستقیمبودن توضیحات بیانشده و
همچنین چندبعدیبودن شخصیت توصیفشده ،همگی به این قصد صورت گرفته است که :اوالً
شاعر ،توصیفاتی را برای این شخصیت یاد میکند که تنها جنبۀ الهی در وی دیده نمیشود.
بهعبارتدیگر ،در قسمت دوم حکایت ،شاعر ،بهعمد ویژگیهایی را برای شخصیت درویش
برمیشمارد که جنبۀ زمینی دارند و میتواند حتی دچار اشتباه شود که این مطلب ،باعث میشود
که خواننده آن را بیشتر بپذیرد؛ زیرا یکی از وظایف عمدة شخصیّت ،برانگیختن حس موافقت،
مخالفت یا نفرت خواننده است (همان )961 :این زمینه سبب میشود که خواننده درکل با اموری
کامالً غیرطبیعی مواجه نشود.
ارائة مفاهیم تعلیمی بهوسیلة گفتگوها
یکی از شیوههای شخصیتپردازی غیرمستقیم ،استفاده از زبان شخصیت است .گفتگو،
ویژگیهای تیپی گوینده ،ذهنیات و خصوصیاتِ شخصی نویسنده را آشکار میکند (یونسی،
 .)965 :1933همچنین شناخت درست و بهرهگیری مناسب از عنصر گفتگو میتواند نویسنده را در
پیشبرد عمل داستانی ،بدون دخالت مستقیم ،یاری نماید (طغیانی و نجفی )119 :1939 ،و در کنار
پرداخت دیگر عناصر داستانی ،به اثر تحرّک و نیرو ببخشد (زیگلر .)36 :1953 ،برجستهترین
نکتهای که درباب گفتگو در حکایت موالنا چشمگیر است ،آنکه 16 ،بیت از  91بیت این حکایت،
به گفتگو اختصاص دارد ( 11درصد) و این خود ،نشان از آن است که شاعر ،جهت پویاکردن
شخصیتهای موجود ،از گفتگو ،استفادة زیادی کرده است .ازآنجاکه شاعر نهتنها به ساختار خود
حکایت ،بلکه به شخصیتهای داستان نیز نگاهی بهمثابۀ موضوع شناخت دارد ،گفتگوهای
اضافهشده در حکایت موالنا ،درجهت رفع اضطراب تأثیر دو حکایت مبدأ ،دارای اطناب هستند.
این اطناب در گفتگوها ،باعث گسترش پیرنگ داستان میشود .ازسویدیگر ،فرصتی مناسب برای
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شاعر درجهتِ روشنگری مفاهیم پیچیده و مهم عرفانی و تعلیمی ،بوده است .بهعنواننمونه ،در
پایان داستان ،شاعر به مرید و خوانندة خود ،آداب صحیح رفتار با اولیا را میآموزد و برای اینکه
مطلب تعلیمی بهخوبی در ذهن مخاطب جایگیر شود ،میتوان شاهد طوالنیترشدن گفتگوها بود.
همچنین ،گونۀ دیگر گفتگو که در این داستان چشمگیر است ،تکگویی درونی شخصیتهای
داستان است .تکگویی ،گفتگو یا هر شکل دیگری از بیان شفاهی یا کتبی ،معرف شکل
کالسیک خودبازتابی است (راسی 169 :1991 ،و  .)163آتشسودا در کتاب خود میآورد« :در
این قسمتها ،مخاطب وی ،نه یاران مجالس شبانۀ نظم مثنوی و یا خوانندة احتمالی آن و نه حسام-
الدین و یا هر کس دیگر است؛ بلکه مخاطب ،در درون است که موالنا با او به محاوره برمیخیزد
(آتشسودا .)113 :1939 ،در حکایتی که موالنا از تلفیق دو حکایت مبدأ میسازد ،تکگویی
درونی ،در دو قسمت از حکایت ،نمود بسیار بارزی دارد :یکی در جایی که درویش درحال تک-
گویی درونی با خود است که دلیل ذکر این تکگویی ،آن است که شاعر این نکته را به خوانندة
خود تعلیم میدهد که درویش هیزمشکن (ولی مستور) حتی از ضمیر درویش آگاه است و این
نکته را به خوانندة خود القا میکند که اولیای الهی حتی بر اندیشهای که از خاطر مردم میگذرد
نیز آگاه هستند ،اما در جاهای دیگر این حکایت ،تکگوییهای درونی ،گذرگاه انتقال مضامین
تعلیمی به خواننده هستند تا ناگفتههای موالنا را به مریدانش بیان کنند .شاعر ،از تکگوییهای
درونی شخصیتها ،بهعنوان فرصتی برای بیان مفاهیم خود ،استفاده میکند که این شیوه صمیمیت
بیشتری را نیز با خواننده بر قرار میکند:
گفتم ار چیزی نباشد در بهشت غیرِ این شادی که دارم در سرشت
هیچ نعمت ،آرزو ناید دگر زین ،نپردازم به جُوز و نیشکر
(موالنا 535/1 :1996 ،ـ )531
عامل دیگری که باعث تمایز حکایت مثنوی از دو حکایت قبل شده ،حدیث نفسگویی پیر
هیزمکش است:
که چنین اندیش از بهر ملوک کیفَ تلقی الرزق اِن لم یذرقوک (همان.)539 :
اما در حکایت مبدأ هیچ اثری از این سخن نیست و این سخن ،حاصل تصرفات موالناست.
قائلشدن و فرضکردن نوعی دیگری در آینده
در این مرحله ،متن جدید دارای هویت تازه است و جهانی نو بهشمار میرود .شاعر یا نویسنده
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ازطریق بازاندیشی در سطوح ماقبل ،مرکزیت آنها را بیثبات و مرکز آنها را نامرکز میکند و
درعوض ،خود ،مرکز جدیدی را پایهریزی میکند و مرکزیت قبل را به حاشیه میراند .ازینرو،
نظام جدید ،دارای اقتداری میشود که باتوجهبه نیروهای شبکهای شکلدهنده در آن ،توان
تأثیرگذاری بر دیگریهایی را که در آینده میتوانند فرض شوند ،بهدست میآورد .میتوان بر آن
بود که سطح جدید نیز ،میتواند همانند یک موضوع شناخت ،برای دیگری آینده فرض شود که
توان غلبه و تسلط بر آن را دارد.
دو حکایت مبدأ در

توان اثرگذاری بر

موالنا در مقام یک

مقام دیگری های

فاعل شناسا در خلق

فرض شده در گذشته

یک حکایت جدید

توان اثر گذاری بر

شاعر ،نویسنده و یا حکایت
مابعد در مقام یک دیگری
فرض شده در آینده

نمودار  .8توانایی اثرگذاری حکایت جدید موالنا بر حکایتی مابعد ،در مقام یک دیگری فرضشده در آینده

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از شیوههای استفادة موالنا از متون ماقبل ،تلفیق دو حکایت و درنتیجه ساخت یک
حکایت جدید است .شاعر در این شیوه ،دو حکایت ماقبل را چونان موضوع شناختی درنظر
میگیرد و با بهکارگیری ترفندهایی و نیز بهواسطۀ بهکارگیری مفاهیم تعلیمی و تربیتیای که شاعر
(در نقش یک معلم) نسبت به متون مبدأ به حکایات خود افزوده است ،حکایت جدید خود را
درونی و خودی کرده است .تأثیر کارکردهای تعلیمی در ساختیابی حکایت جدید موالنا را،
میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
ـ خودیشدن مطالب اقتباسشده ،بهواسطۀ کارکردهای تعلیمی و انتقال آنها به سطح جدید
(حکایت موالنا)؛
ـ ترکیب پیرنگ دو حکایت درجهت ارائۀ مفاهیم تعلیمی؛
ـ بهرهگیری از شیوة داستاندرداستان درراستای بیان مطالب تعلیمی و عینیتبخشی به این مفاهیم
انتزاعی؛
ـ قرارگرفتن شاعر در پشت شخصیتها در نقش یک معلم و بیان مفاهیم تعلیمی موردنظر در
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ذهن مخاطب؛
ـ القاشدن مفاهیم تعلیمی بهصورت تدریجی به مخاطب و لذا تکوین و گسترش آنها از این
طریق و استفادة شاعر از کوچکترین فرصت برای بیان این مفاهیم؛
ـ یکدستشدن حکایت جدید موالنا (سطح جدید) بهواسطۀ نشاندن مفاهیم تعلیمی در
جایجای حکایت؛
ـ ایفای نقش معلمی در زمان تبدیل راوی مشروح به راوی مفسر؛
ـ ارائۀ مفاهیم تعلیمی شاعر بهواسطۀ شخصیتهای چندبعدی؛
ـ ایفای نقش معلمی با نفوذ در بطن شخصیتهای پویا و رهایی از تأثیر متون ماقبل؛
ـ طوالنیترشدن گفتگوها نسبت به گفتگوهای موجود در حکایات مبدأ درجهت بدخوانی
خالق و نیز بیان مطلب موردنظر ازطریق تکگویی درونی.
بهاینترتیب شاعر بهواسطۀ مفاهیم تعلیمی و تربیتی ،خألهای موجود در حکایتهای مبدأ را پر
میکند و با رهایی از اضطراب تأثیر متون ماقبل ،درنهایت نسبت به حکایتهای نخستین ،بدخوانی
خالق دارد و سطح جدیدی را ایجاد کرده است .اما باعنایتبه اینکه هویت تازة حکایت موالنا،
ماحصل بیثباتکردن و نامرکزکردن سطوح ماقبل است ،این امکان وجود دارد که در حکایاتی که
مابعد از موالنا براساس این محتوا و درونمایه ایجاد شدهاند نیز ،بتوان تأثیرات حکایت موالنا را
مشاهده کرد .لذا پیشنهاد میشود که در متون مابعد از موالنا که محتوای حکایات موالنا در آنها
دیده میشود ،بررسی و تحلیل شود تا میزان اضطراب تأثیر حکایت موالنا در آنها و یا بدخوانی
خالق متون مابعد نسبت به حکایت موالنا ،آشکار شود.
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اخالقی ،اکبر ( ،)3111تحلیل ساختاری منطقالطیر عطار ،چاپ اول ،اصفهان :فردا.
اخوت ،احمد ( ،)3113دستور زبان داستان ،اصفهان :فردا.
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اسکولز ،رابرت ( ،)3131درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،ترجمۀ فرزانۀ طاهری ،تهران :آگه.
اکبری ،مهرداد و صباغی ،علی ( ،)3111تعامل و تقابل خود و دیگری در شعر ناصرخسرو ،مجموعۀ مقاالت
همایش هزارة ناصرخسرو قبادیانی 14 ،و  13اریبهشت ،3111تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
اکبری ،مهرداد و ذوالفقاری ،محسن ( ،)3111تحلیل مفهوم تعلیق و ساختار روایت (مطالعۀ موردی :سورة نبا)،
نشریة پژوهشهای ادبی ـ قرآنی ،دورة  ،1شمارة  311 :1ـ .313
امیراحمدی ،ابوالقاسمی و همکاران ( ،)3111نقد دگرخوانیهای خالقانۀ اساطیر در شعر احمد شاملو ،نشریة
پژوهش های نقد ادبی و سبکشناسی ،شمارة ،1پیدرپی 11 :11ـ .71
پاینده ،حسین ( ،)3131نسبیگرایی در نقد ادبی جدید ،فصلنامة نقد ادبی ،دورة اول ،شمارة اول 31 :ـ .11
پراین ،الرنس ( ،)3113تأملی درباب داستان ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،تهران :تبلیغات اسالمی.
پورنامداریان ،تقی ( ،)3134در سایة آفتاب؛ شعر فارسی و ساختشکنی در شعر مولوی ،تهران :سخن.
پین ،مایکل ( ،)3131فرهنگ اندیشة انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ،ترجمۀ پیام یزدانجو ،تهران :مرکز.
حیدرزادة سرود ،حسن ( ،)3131بررسی تصرفات موالنا در حکایات ،رسالۀ دکتری ،تهران :دانشگاه تربیت
مدرس.
دقیقیان ،شیریندخت ( ،)3113منشأِ شخصیّت در ادبیات داستانی ،چاپِِ اول ،تهران :بیتا.
راسی ،الرنس ( ،)3113رؤیاها و رُشدِ شخصیت ،ترجمۀ فرنودی مهر و پروانۀ میالنی ،تهران :ویس.
رشیدیان ،عبدالکریم ( ،)3111فرهنگ پسامدرن ،تهران :نی.
ریکور ،پل ( ،)3131زمان و حکایت ،ترجمۀ مهشید نونهالی ،چاپ اول ،تهران :گام نو.
ریمون کنان ،شلموت ( ،)3131مؤلفههای زمان در روایت (ترجمۀ ابوالفضل حری) ،فصلنامة هنر ،شمارة .71
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)3133سرِّ نی ،چاپ سوم ،تهران :علمی.
زمانی ،محبوبه و الهامبخش ،سیدمحمد ( ،)3117تحلیل عناصر داستانی در منظومۀ لیلی و مجنون ،نشریة
زیباشناسی ادبی ،دورة  ،1شمارة  14 :1ـ .3
زیگلر ،ایزابل ( ،)3133هنر نویسندگی خالق ،ترجمۀ خداداد موقر ،تهران :پانویس.
سراجِِ توسی ،ابونصر ( ،)3133اللمع فیالتصوف ،تصحیحِِ رینولد نیکسون ،هلند :لیدن.
سلیمانی ،محسن ( ،)3113فنِ داستاننویسی ،تهران :امیرکبیر.
شارون ،جوئل ( ،)3111دَه پرسش از دیدگاه جامعهشناسی ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،تهران :نی.
صباغی ،علی ( ،)3111نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بالغی ،نشریة پژوهشهای ادبی قرآنی ،دورة ،1
شمارة  33 :1ـ .31
طاهری ،قدرتاهلل و فرخی ،سودابه ( ،)3111رابطۀ نیما با سعدی ،براساسِِ نظریۀ اضطراب تأثیر هرولد بلوم،
فصلنامة پژوهشهای ادبی ،سال  ،34شمارة  34 :1ـ .71
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سال  ،72دوره جدید ،شماره  ،44پاییز 8938

الطبری االلکانی ،ابوالقاسم هبهاهلل بنحسن (3137ق) ،کرامات اولیاءاهلل؛ کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه و
الجماعه ،تحقیق احمدبنالسعد الغامدی ،جلد نهم) ،ریاض :دارالطیبه.
طغیانی ،اسحاق و نجفی ،زهره ( ،)3131جایگاه سه عنصر گفتگو ،کنش و پیرنگ و ساختار روایتهای حدیقه،
پژوهشهای ادبی ،دورة  ،3شمارة  331 :11ـ .343
عباسی ،حجتاهلل ( ،)3133شخصیّت و شخصیّتپردازی در حدیقۀ سنایی ،مجله رُشدِ آموزشِ زبان و ادبِ
فارسی ،دورة  ،14شمارة بهار 11 :ـ .11
فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)3131شرحِ مثنوی معنوی ،تهران :زوار.
فصیحیِِ راوندی ،مهدی ( ،)3113بررسی مقایسهای اُصول تربیت اخالقی و تربیت عرفانی ،نشریة مَعرفت
اخالقی ،سال سوم ،شمارة چهارم 71 :ـ .11
قشیری ،عبدالکریمبنهوازن ( ،)3133رسالة قشیریه ،ترجمۀ ابوعلی حسنبناحمد عثمانی ،تصحیحاتِ بدیعالزمان
فروزانفر ،تهران :علمی و فرهنگی.
کریمی ،فرزاد و حسامپور ،سعید ( ،)3111وقتی نویسنده متن میشود ،نشریة نقد ادبی ،س  ،3شمارة  331 :13ـ
.331
مدرسزاده ،عبدالرضا ( ،)3111رویکرد قرآنی سنایی به قصیدة ابر فرخی سیستانی ،پژوهشهای ادبی ـ قرآنی،
سال سوم ،شمارة دوم 331 :ـ .13
مقدادی ،بهرام ( ،)3111دانشنامة نقدِ ادبی از اَفالطون تا به امروز ،تهران :چشمه.
مکاریک ،ایرنا ( ،)3131دانشنامة نظریههای اَدبیِ معاصر ،ترجمۀ مِهران مُهاجر ،تهران :آگه.
موالنا ،جاللالدین محمدبنمحمد ( ،)3117مَثنوی معنوی ،تصحیح سروش ،تهران :علمی.
میرصادقی ،جمال ( ،)3113عناصر داستانی ،تهران :سخن.
ناظمی ،زهرا و ذکاوت ،مسیح ( ،)3111بررسی سیر تَحول تاریخی تصویرگری در بازآفرینیهای داستان
خالهسوسکه ،مجلة مطالعات ادبیات کودک ،سال  ،3شمارة اول 141 :ـ .317

عطرفی ،علیاکبر و سپهوند ،طاهره ( ،)3131عناصر داستانی در رمانهای ابری ،متنپژوهی ادبی 343 :ـ .31
یونسی ،ابراهیم ( ،)3133هنر داستاننویسی ،چاپ دهم ،تهران :نگاه.
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