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است .تداعی ،فرايندي است که به صورت غیرارادي ،در ذهن ظاهر میشود و میان
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خالقانهي آثار گذشته است ،عنصر تداعی در ساخت يا بازسازي آثار ادبی ،بهويژه در
جهت رهايی از اضطراب تأثیر آثار پیشینیان ،نقش بسیار چشمگیري دارد و زمینههاي
ايجاد بدخوانی خالق را فراهم میکند .با عنايت به اينکه جريان سیال ذهن و عنصر
تداعی ،از عوامل موثر بر ذهن موالنا ،در زمان به نظم درآوردن حكايتها بوده است،
در پژوهش پیش رو ،حكايتی از مثنوي معنوي بررسی شده است .بر طبق پژوهش
انجامشده ،مشاهده شد که عنصر تداعی در تغییردادن اصل موضوع حكايت ،خلق
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تأثیرهاي عمدهاي داشته است و با تغییر سطح جديد نسبت به سطوح ماقبل ،سبب
تغییرهاي عمدهاي در حكايت موالنا در مقايسه با حكايتهاي مبدأ شده است .در اين
پژوهش ،پس از آشنايی با عنصر تداعی ،شاخصههاي آن ،شناخت نظريهي بدخوانی
خالق و اضطراب تأثیر ،چگونگی تأثیر تداعی بر روند بدخوانی خالق موالنا در حكايت
شیخ احمد خضرويه و کودک حلوافروش ،بررسی شده است .الزم به ذکر است که
روش تحقیق نويسندگان ،تحلیلی-توصیفی بوده است.

واژههای کليدی :بدخوانی خالق ،تداعی ،عناصر داستانی ،مثنوي معنوي.
 .1مقدمه
اصطالح تداعی معانی ،در ادبیات و نیز در روانشناسی کاربرد دارد .همبستگی ذهنی ،بین
دو يا چند تصوّر يا خاطره ،به گونهاي که حضور يكی ،موجب تحريک ديگري شود،
باعث تداعی میشود( .رک.استالی و براس )257 :1369،هرگونه ادراک حسی ،ممكن
است با چیزي در گذشته ،همواره تداعی گردد( .رک.کادن« )42 :1380،تداعیِ معانی
بهويژه در روانشناسی ،حوزهي گسـتردهاي را به خود اختصاص میدهد؛ تا آنجا که
برخی تداعیمذهبان مانند هیوم و استوارت میل ،قانون تداعی را برابر جاذبه در فلک
دانستهاند( ».پارسا)84 :1374،؛ بنابراين ،تداعی معانی ،به معناي ارتباط تصورها ،ادراکها
و غیره برطبق تشابه ،همنشینی و استقالل علّی است( .رک.يونگ )206 :1359،يكی از
مباحث مهمی که سوسور نیز ،در کتاب دورهي زبانشناسی عمومی به آن پرداخته است،
همین مفهوم روابط همنشینی و جانشینی است که در اصل ،توصیفی از عملكرد زاياي
زبان است( .رک.صفوي )27 :1383،پورنامداريان نیز در مقالهي خود میآورد« :ياکوبسن،
تداعی را به پیروي از سوسور ،تلويح ًا مبتنیبر تشابه و مجاورت دانسته است که قطبهاي
استعاره و مجاز ،حاصل از آن هستند(».ياکوبسن )45 :1380،براساس اين ،عنصر تداعی،
غالب ًا براساس اشتراک لفظی عمل می کند؛ اگرچه ،گاهی نیز ،اين اشتراک از نوع معنوي
است .تداعی براساس تشابه ،هم حوزهي لفظ و هم حوزهي معنی را دربرمیگیرد؛ به
عبارتی بهتر« ،تشابه کامل يا ناقص آواها در فنون لفظی بديعی ،عامل ايجاد تداعی است
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که شاعر پس از انتخاب از محور جانشینی ،آن را در محور همنشینی کالم ،ترکیب
مینمايد» (پورنامداريان)8 :1388 ،؛ بنابراين ،محور جانشینی بر محور همنشینی ،فرافكن
میشود و مجاورت واژگان ،براساس تشابه شكل میگیرد( .رک .ياکوبسن)97 :1380،
پورنامداريان ،فنون زير را از مقولهي تداعی ،بر پايهي مشابهت دانسته است:

 .1.1پيشينهی پژوهش
مسئلهي تداعی ،يكی از موضوعهاي جديد در ادب پارسی است .در اين حوزه ،اشاراتی

را میتوان در کتابهايی از جمله :در سايهي آفتاب از تقی پورنامداريان( ،)1388رؤياي
بیداري از محمدعلی آتشسودا( )1383و ...يافت .از میان مقالهها نیز ،میتوان به «تداعی
معانی بر ساختار داستانهاي دفتر اول مثنوي» اثر سعید حسامپور()1386؛ «تداعی ،قصه
و روايت موالنا» اثر حمیدرضا توکلی()1383؛ «درآمدي بر پیوند قصهها و محور طولی
ابیات» اثر نجف جوکار و ناصر جابرياردکانی()1388؛ «بررسی تأويل و پیوند آن با
تداعی معانی در معارف بهاءولد» اثر ناصر جابرياردکانی و همكاران( )1396اشاره کرد؛
اما در باب نقش تداعی و چگونگی کارکرد آن در جهت بدخوانی خالق حكايات مثنوي
در مقايسه با حكايتهاي نخستین ،اثري ديده نشده است.
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 .2.1ضرورت و اهميت پژوهش
دربارهي تداعی و ويژگیهاي آن ،مقالههايی نوشته شدهاند که هرکدام ،تأثیرهاي اين
عنصر را بر شاعر يا نويسنده به تصوير کشیدهاند .دربارهي نظريهي بدخوانی خالق و
اضطراب تأثیر نیز ،میتوان مطالبی در کتب و مقاالت مرتبط مشاهده کرد؛ اما نكتهي مهم
آن که ،در مبحث بدخوانی خالق و رهايی از اضطراب تأثیر پیشینیان ،بیشتر بر جنبهي
ارادي (خودآگاه) ذهن شاعران و نويسندگان تاکید شده است و درحالیکه «سیالنهاي
ذهنی» ،در زمان آفريدن اثر جديد ،نقش بسیار مؤثري ايفا میکنند .از آنجاکه مثنوي ،طرح
و تبويب از پیش ساختهاي ندارد و توالی مطالب آن ،تابع جريان سیّال ذهن گوينده است،
ذهن موالنا در زمان اقتباس از حكايتهاي مبدا ،مورد هجوم تداعیهاي فراوانی قرار
میگیرد و اين امر باعث میشود که حكايت جديد موالنا ،با حكايتهاي مبدأ تفاوت
محسوسی داشته باشد .نظر به اينکه تاکنون در مقاله يا اثري ،نقش تداعی در بدخوانی
خالق(در اينجا مطالعهي موردي حكايت شیخاحمد خضرويه و کودک حلوافروش) به
طور جداگانه بررسی نشده است ،مهمترين هدفهاي اين پژوهش ،پاسخگويی به
سؤالهاي زير بوده است:
✓ روند کار عنصر تداعی به چه شكل است و چگونه میتواند در بدخوانی خالق تأثیر بگذارد؟
✓ عنصر تداعی چگونه بر عناصر داستانی ،تأثیر میگذارد؟

 .2بحث
عارفان به شكلهاي گوناگونی در شعر و نثر ،طرح نو درافكندهاند و آثاري متفاوت با
ويژگیهاي ادبی شاخص خلق کردهاند .بازخوانی ،تفسیر و تأويل آثار پیشین بهوسیلهي
عرفا ،با بهکارگیري شیوههايی چون «تعريف و بازتعريف»« ،ترکیب و تلفیق»« ،تخصیص»،
«تعلیل» و «دگرگونیهاي روايی» در خلق متنهاي جديد و آفرينشهاي نو در ادبیات و
فرهنگ پس از خود ،تأثیر بسزايی داشتهاند(.رک.جابرياردکانی و همكاران)19 :1396،
تداعی معانی نیز از جملهي شیوههاي خالقانه و مبدعانهي شاعران يا نويسندگان بهشمار
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میآيد .اين شیوه بهويژه در زبان نمادين صوفی ،هیچ مرزي ندارد؛ براي اين طايفه ،همه
چیز میتواند زمینهي تداعی معانی ،براي القاي تجارب روحانی و سلوکی ايشان باشد
(رک .شفیعیکدکنی )137 :1392،مثنويمعنوي نیز ،طرح بر بديههاي دارد که مبتنیبر
جريان سیال ذهن سراينده و حرکت مطلب براساس تداعی معانی است(رک.جوکار و
جابرياردکانی )21 :1388 ،بنابراين بهطورمستقیم و غیرمستقیم ،زير تأثیر لحظههاي
کشف و شهود و الهامهاي قلبی موالناست .مهمترين دالئل موجود بر ناخودآگاهبودن
مثنوي يا حداقل ،ناخودآگاهبودن بخش عظیمی از آن ،عبارتند از:

(رک.آتشسودا)30-24 :1383،

داستانهاي مثنوي در جريان مواج و درپیوستهاي از تداعیهاي راوي قرار دارند.
درحقیقت با دو جريان تداعی و قصه روبهرويیم که هر دو در پیوستاري و پويايی متن
سهیم هستند .اما دشواري در آنجا افزونتر میشود که خود اين دو جريان نیز ،در يكديگر
میآمیزند .قصه به نوبهي خود ،به سائقهي تداعی پديدار میشود و از سويی اسلوب
تداعیمدار روايت ،راوي را به تصرفات و افزود و کاستهايی در داستان ترغیب میکند.
(رک .توکلی )11 :1383،اين دخل و تصرفها ،اسباب تمايز سطح جديد(حكايت موالنا)
ح جديد را از بار تأثیر آنها ،بیرون
با سطوح قبل(حكايات مبدأ) را فراهم میآورد و سط ِ
میکشد .در اين بدخوانی خالق صورت گرفته ،عنصر تداعی نقش بسیار موثري دارد و
باعث شكلگیري نظامی جديد میشود که با نامرکزکردن مرکزيت حكايتهاي پیش از
خود ،به هويّت میرسد .اين روند به اين مطلب اشاره دارد که کنش و فعالیت هر سوژهاي،
بستگی به گفتمانها و شبكههاي درهمتنیدهي فرهنگی-اجتماعی اي دارد که باعث خلق
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آن شدهاند ( )saussur,1986:150و ازآنجاکه اين شبكهها و گفتمانها ،همواره قادر به
فراهمساختن جايگاه يک سوژهي ثابت نهايی و بدون تغییر نیستند ،سوژه در زمانهاي
مختلف ،هويتهاي متفاوتی میيابد )Philips,2006:314( .هنگامی که سوژهاي ،متن
جهان را میخواند و سپس آن را انتقال میدهد ،جهانی که منتقل میشود ،از يکسو متأثر
از ويژگیهاي جهان متنی است و از سوي ديگر ،نحوهي خوانش سوژهي پیشین در
چگونگی شكلگیري آن تأثیر میگذارد؛ زيرا ،سطحی که منتقل میشود ،زير تأثیر نحوهي
چینش عناصري قرارمیگیرد که سوژهي پیشین ،در آن نقش داشته است .با اين وصف،
آشكار میشود که سوژهها هنگامی که در جايگاه خواننده قرارمیگیرند ،بهطور همزمان،
در جايگاه مؤلف نیز موقعیت میيابند و میتوانند مسیرهاي انتقـال را تـا انـدازهاي
هـرچند بسیار اندک ،تغییر بدهند()chaplin,2006:179؛ ازينرو سطوح ،ساختارها و
واقعیتهاي تعیینشده ،معنايی موقتی دارند و هرگز مانند يک نظام بسته ،ايستا و پايدار،
عمل نمیکنند و مُدام در حال تغییر هستند( .رک.چندلر )36 :1394،در اين مقاله نیز،
حكايتی از مثنوي معنوي ،بررسی شده است که شاعر در نقش يک سوژه (فاعل شناسا)،
در صدد انتقال جهان گذشته به خوانندهي خود (يا مريدان خود) است؛ بنابراين ،خوانش
شاعر در مقام يک سوژه ،در کیفیت خلق حكايت موالنا ،نقش اساسی داشته است و
بدينوسیله ،در زمان خوانش ،شاعر در نقش نويسندهي اصلی حكايت گذشته بهشمارمی-
آيد .حكايت مورد نظر ،برگرفته شده از دو حكايت مجزاست که شاعر ،آنها را با هم
ترکیب کرده است و حكايتی نو پديد آورده است؛ اما ،نكتهي مهم آنکه ،امري که باعث
ترکیب دو سطح گذشته در يكديگر شده است ،عنصر «تداعی» است؛ بهعبارتی روشنتر،
دومین حكايت از حكايتهاي مبدأ ،بر اثر تداعیهاي صورت گرفته به ذهن شاعر ،به
حكايت اول متصل میشود و باعث بدخوانی خالق نسبت به هر دو حكايت مبدأ شود.
حكايت اول ،حكايت شیخ احمد خضرويه است:
شیخ احمد هنگام نزع ،هفتصد دينار بدهكار بود .طلبكاران از حال او ،آگاه شده
و براي پسگرفتن قرض خود ،پیش شیخ میآيند .شیخ در اين حال ،رو به آسمان
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کرده ،از خدا میخواهد که قرض او را ادا نمايد .در همین موقع ،ناشناسی در
زده و طلبكاران را صدا میزند و قرض شیخ را میپردازد و شیخ با خیالی آسوده،
جان میدهد( .هجويري)153 :1378،

اما حكايتِ دوم ،برگرفته از کتاب اسرارالتوحید است:
حسن مؤدب که خادم شیخ ما بود ،از هرکسی ،چیزي وام کرده بود و بر درويشان
خرج کرده .چیزي ديرتر پديد میآمد و ايشان تقاضا میکردند .يک روز ،جملهي
جمع به در خانقاه آمدند .شیخ ،حسن را گفت :بگوي تا درآيند .حسن بیرون شد
و ايشان را درآورد .چون درآمدند ،پیش شیخ خدمت کردند و بنشستند .کودکی
طواف ،بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز میداد .شیخ گفت :آن طواف را
درآرند .او را بیاوردند .شیخ گفت :آنچه دارد ،جمله بسنجید .جمله بسختند و
پیش آن جمع و صوفیان نهادند تا بهکاربردند .آن کودک طواف گفت :زر میبايد!
شیخ گفت :پديد آيد .يک ساعت بود .ديگر باره تقاضا کرد .شیخ گفت :پديد
آيد .سیم کرّت تقاضا کرد .شیخ همان جواب داد .آن کودک گفت :استاد ،مرا
بزند .اين بگفت و به گريستن افتاد .درحال ،کسی از در خانقاه درآمد و صرهاي
زر ،پیش شیخ بنهاد و گفت :فالن کس فرستاده است .میگويد :مرا به دعا ياددار.
شیخ ،حسن مؤدب را گفت :برگیر و تفرقه کن ،برين متقاضیان .حسن ،زر همه
بداد و زر ناطف آن کودک بداد .هیچچیز باقی نماند و هیچ در نبايست .برابر
بیامد .شیخ گفت :در بند اشک اين کودک بوده است( .ابوالخیر)96 :1378،

اين دو حكايت مبدأ را میتوان از ديد موالنا چونان يک «ديگري» (ابژه) در زمان
گذشته فرض کرد که با توجه به موقعیتهاي شبكه و ساختارهاي موجود در دورهي
خود ،همچون سوژهاي ،جايگزين سوژهي قبل(نويسنده) شده است و به نوعی ،سوژهي
قبل را به حاشیه رانده است؛ از اينرو ،شاعر همچون فاعل شناسا(سوژه) ،زير تأثیر
تداعیهايی که در ذهنش اتفاق میافتد ،از حكايت اول به سوي حكايت دوم سوق داده
میشود؛ بنابراين با ترکیب دو داستان با يكديگر ،از حكايتهاي نخستین ،بدخوانی خالق
صورت گرفته است .بدخوانی خالق ،يكی از مؤلفههاي اساسی ادبیات مدرن است.
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هارولد بلوم( )Harold Bloomدر دو «نظريهي اضطراب تأثیر»()Anxiety of Influence
و «بدخوانی خالق»( ،)Misprisionبه تحلیل سازوکارهاي تأثیر شاعرانه میپردازد .از
جملهي کتابهاي بلوم که محوريت اساسی آنها بر نظريهي بدخوانی خالق است،
نظريهاي در باب شعر(1973م) است که به فارسی ترجمه نشده است .برمبناي اين نظريه،
شاعران و نويسندگان معاصر ،تأثیرپذيري از گذشتگان را بار فلجکنندهاي میدانند و در
مقابل اين اثرپذيري ،تالشی ستیزهجويانه در پیش میگیرند؛ تالشی در وارونهسازي و
زدودن ايدئالهاي گذشتگان و بزرگان )Bloom,1973:218( .شاعر توانا در اثر بدخوانی
خالقی که در واکنش به متون پیشین دارد ،دست به آفرينش شگردهاي تودرتو و
خودآفرينیهايی شاعرانه میزند( .رک.نوريس )186 :1385،در اين راستا ،هر چیزي چه
بهصورت خودآگاه و چه بهصورت ناخودآگاه ،چه بهصورت آشكار و چه بهصورت
پنهان ،میتواند در شكلگیري بدخوانی خالق نقش داشته باشد .در اينجا نیز ،موالنا براي
ساخت حكايت جديد خود ،دو حكايت را بهعنوان حكايات مبدأ ،با هم تلفیق کرده
است؛ اما نكتهي حائز اهمیت آن است که شاعر در ابتدا حكايت خود را برمبناي يكی از
حكايتها آغاز میکند .در میانهي راه ،داستان دوم نیز براي شاعر تداعی میشود .اين امر
باعث میشود که حكايت جديد موالنا ،تا نیمهي راه برطبق يكی از حكايتهاي مبدأ
باشد و از نیمه به بعد ،نهتنها بر طبق حكايت دوم پايان بپذيرد ،بلكه پايانی متفاوت از
حكايت نخستین به خود بگیرد؛ ازينرو ،سطح خلق شدهي جديد ،متمايز از دو سطح
(ديگري) ماقبل است و بهواسطهي موالنا خودي شده است .شايان ذکر است که در فرايند
خوديشدن سطح جديد ،بهواسطهي تداعیهاي متعددي که براي شاعر صورت گرفته
است ،تفاوتهاي ديگري را میتوان در ساختار داستان جديد موالنا به نسبت حكايتهاي
مبدأ مشاهده کرد.
بدخوانی خالق دو ويژگی دارد :الف .شیوهي تدافعی؛ ب .تقدسزدايی(هرچند
گروهی به مرحلهاي ديگر به نام اهريمنیسازي نیز معتقدند که به دلیل اينکه ،آن مرحله
نیز ،بهنوعی زيرمجموعهي مرحلهي دوّم بهشمارمیآيد ،جزئی از تقدسزدايی محسوب
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میشود) .در حكايت انتخابشده نیز ،با توجه به تداعیهاي گوناگونی که در زمانِ به
نظم درآوردن حكايت ،در ذهن موالنا صورت گرفتهاند و با درنظرگرفتن تصرّفاتی که
حكايت موالنا در مقايسه با دو حكايتِ قبل ،داشته است ،به چگونگی بدخوانی خالق
صورتگرفته در حكايت جديد موالنا نسبت به دو حكايت مبدأ اشاره شده است.
 .1.2صحنهپردازی(حالت تدافعی)
صحنه ،بیانگر مكان و زمانی است که عمل داستانی در آن به وقوع میپیوندد« .صحنه،
زمینهاي است که اشخاص داستان ،نقش خود را در آن بازي میکنند(».مستور-46 :1379،
 )47نقش اين عنصر« ،به تصويرکشیدن احوالی است که باعث آشنايی خواننده با
شخصیتهاي داستانی میشود و خواننده نسبت به قهرمانان ،آگاهی کسب میکند( ».رک.
شمیسا )175 :1389،در اين مرحله (حالت عقبنشینی) ،موالنا در حالت تدافعی است و
هنوز زير تأثیر حكايتهاي مبدأ است .اما سرآغاز تغییرات ،در همین صحنهپردازي است؛
به اين معنا که زمان و مكان حكايت موالنا ،به نسبت دو حكايت قبل ،متمايز است .مكان
اين واقعه در اسرارالتوحید  ،خانقاه شیخ ابوسعید در نیشابور و زمان آن نیز ،حدود ًا
مشخص است (زمان حضور خود ابوسعید در نیشابور) (رک .حیدرزادهي سردرود:1389،
)116؛ اما ،در حكايت تازهي موالنا ،زمان و مكان مشخصی وجود ندارد .در حكايت
موالنا ،مكان بهطورعام ،خانقاه معرفی شده است و هیچ توضیح ديگري نیز ضمیمهي آن
نشده است .دربارهي زمان وقوع واقعه نیز در حكايت موالنا اشارهاي نشده است؛ مگر
اينکه گفته شده بود که عمر وي به آخر رسیده بود و نشان مرگ را در خود ديد:
چـــون که عمر شیخ در آخر رسید،

در وجود خــــود ،نشـــان مــرگ ديد

وامـــداران ،گـرد او بنشســته جمع

شیخ ،بر خود ،خوشگدازان همچو شمع

(موالنا)198 :1373،
اين بیزمانی و بیمكانی را در بسیاري از حكايات مثنوي ،بهوفور میتوان مشاهده
کرد .درواقع ،يكی از ويژگیهاي مشترک تجربههاي عرفانی ،براساس نمونههاي گرفته

10

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،1بهار ( 1399پياپی)43

شده از فرهنگهاي مختلف عرفانی ،بیزمان و مكان بودن آن تجربه است( .رک.
آتشسودا )74 :1383 ،بینظمی زمانی در روايت رويدادها ،زوال مفهوم زمان و مكان،
استفادهي بیمورد از صنعت اقتباس[التقاط] ،تداعی نامنسجم انديشهها ،دور باطل يا فقدان
تمايز بین سطوح متمايز گفتار ،خود ،از ويژگیهاي داستانهاي پسامدرن است( .رک.
لوئیس )84 :1383 ،در حكايت مذکور نیز ،دو نكته دربارهي بیزمانی و بیمكانی ،اهمیت
زيادي دارد؛ نخست آنکه ،داستان شیخ احمد خضرويه ،خود ،داستانی فرعی است که در
میان داستانی ديگر ذکر شده است .موالنا در پايان حكايت باز و پیرزن ،میگويد که
اسارت باز ،در خانهي پیرزن ،براي کمال او الزم بود؛ چراکه ،خداوند ،گاهی جزئیات را
وسیلهي ادراکات کلّی میکند؛ چنانكه ،چیزهاي کلّی نیز ،گهگاه ،به چیزهاي جزئی وابسته
است (رک .زرينکوب)229:1382،؛ ازاينرو ،اين حكايت ،خود ،حكايتی تداعیشده
است که در جهت تأيید اين مطلب آمده است که رحمت خداوند (امر کلی) ،در گروي
گريه و زاري (امر جزئی) است و از اينروست که خداوند ،بنده را دچار مصیبت و
سختی میکند تا او بگريد و از اين گريه ،درِ رحمت الهی ،گشوده گردد (البالءللوالء)
(رک.حیدرزادهيسردرود)108 :1389،؛ اما ،نكتهي مهم آنكه ،اين بیزمانی و بیمكانی،
بهترين فرصت براي شاعر ،براي فراهمشدن زمینهاي ،براي ظهور انديشهها و انباشتههاي
ذهنی اوست .میتوان بر آن بود که شاعر ،بهواسطهي بیزمانی ،گذشته ،حال و آينده را با
يكديگر پیوند میزند و با بیتعلّقی آن به مكانی خاص ،انديشههاي خود را عمومیت
میبخشد .اين فضاي خلقشده ،محملی است ،براي ارائهي تمايالت عرفانی -تعلیمی
شاعر در محدودهي يک حكايت؛ ازينرو ،در اين مرحله (حالت تدافعی) ،شاعر هنوز
زير تأثیر حكايتهاي قبل است؛ اما بیزمان و بیمكان قراردادن صحنهي حكايت ،به
شكستن سطوح حكايتهاي پیشین منجر شده است.
مرحلهی تدافعی

شكــستن و به هم ريختــن ســطوح ماقبل.
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اين حالت انحراف لجوجانهي شاعر از تأثیر شاعر گذشته ،آغاز يک جنبش
اصالحگرايانه در پیكربندي آفرينش حكايتی نو است؛ درنتیجه ،از طريق صحنهپردازي نو
و تغییر موضوع اصلی ،مقدمات مرحلهي دوّم (تقدسزدايی) آماده شده است.
 .2.2درونمایه
درونمايه ،فكرِ مسلّط در هر اثري است؛ خط يا رشتهاي است که در خالل اثر کشیده
میشود و موقعیتهاي داستانی را به هم پیوند میزند(.رک.میرصادقی)42:1376،
درونمايهي اثر ،جهت ادراکی نويسنده را نشان میدهد .هرچه درونمايه ،پايدارتر باشد،
عمر اثر ،بیشتر تضمین خواهد شد(.رک.اسكولز )115 :1383،در نخستین حكايتی که
موالنا از آن استفاده کرده است ،درونمايهي اصلی ،مقروضبودن شیخ است که از خدا
میخواهد که قرض وي را بپردازد؛ اما ،اين درونمايه ،حكايت حسن مؤدب و کودک
حلوافروش را براي موالنا تداعی میکند و باعث میشود که درونمايهي حكايت مؤدب
نیز ،به درونمايهي حكايتِ احمد اضافه شود و با پیوندي که شاعر بین آنها ايجاد کرده
است ،درونمايهي حكايت مثنوي ،ماحصل ترکیب درونمايههاي دو حكايت مبدأ باشد.
میتوان بر آن بود که با عنايت به آمادهشدن زمینهي حكايت در صحنهپردازي ،شاعر
شروع به نظمدادن سطح جديد میکند؛ اما ،جريان سیّال ذهن و شمار تداعیهايی که به
ذهن او هجوم میآورند ،به حدّي است که عناصر داستانی را زير تأثیر خود قرار داده
است و هر عنصر ،در کارکرد خود ،نوعی بدخوانی خالق ،نسبت به کارکردهاي همانندش
در دو حكايت قبل داشته است .با عنايت به اينکه حكايت موالنا ،حاصل ترکیب دو
حكايت است ،با تغییري اساسی که بهوسیلهي ترکیب دو درونمايه (بر اثر تداعی حكايت
دوم) روي داده است ،مهمترين تأثیرها را در درونمايهي حكايت ،میتوان مشاهده کرد.
مرحلهی الوهيتزدایی

دوباره بههمچسباندن و خلق سطوح جديد.
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همچنین ،در کنار اين درونمايهي اصلی ،به دلیل تداعیهاي بیشماري که در طول
داستان به ذهن شاعر ،خطور کرده است ،درونمايههاي فرعی و ثانويهاي را میتوان در
اين حكايت ،مشاهده کرد که به دلیل وجودنداشتن در دو حكايت مبدأ ،به بدخوانی
خالق و دفع اضطراب تأثیر دو حكايت قبل ،منجر شده است .براي مثال در چندينبیت
آغازين حكايت ،لزوم انفاقدادن مطرح گرديده است که در دو حكايت مبدأ ،اشارهاي به
آن نشده است و تنها وامداري شیخ ،در آنها تأکید شده است و اين درونمايهي فرعی
نیز ،خود ،بهواسطهي تداعیِ سخن پیامبر(ص) به ذهن شاعر ،خلق شده است:
هـم به وام ،او خانقاهی سـاخته

جان و مال و خانقــه در باخــته.

گفــت :پیغامبر که در بـــازارها

فرشـــته میکنــند ايـــدر دعا:

کاي خدا ،تو منفقان را ده خلف

اي خدا! تو ممسكان را ده تلـف
(موالنا)198 :1373،

اما ،همین مبحث انفاق نیز ،مبحث قربانیشدن را پیش میکشد که دوباره بهواسطهي
تداعی لفظی (در واژهي قربان) ،ماجراي حضرت اسماعیل(ع) ،براي شاعر تداعی میشود
و نكتهي حائز اهمیت آنکه هیچکدام از اين درونمايههاي فرعی که تداعی شدهاند ،در
دو حكايت مبدأ وجود نداشتهاند (حلق ،پیش آورد اسماعیلوار) .تداعیهاي صورت
گرفته از نوع اشتراکهاي لفظیاند .توجه موالنا به اين تشابهها ،بهقدري زياد است که
يک واژه میتواند داستانی را نیز به يادِ شاعر بیاورد و اين به آن خاطر است که در مثنوي،
دائم ،معنیهاي متناسب به ذهن موالنا تداعی میشوند و قصهها و تمثیلهاي تازه در
مسیر جريان سیال ذهن ،به يادش میآيند( .رک.آتشسودا )67 :1383،در ادامهي مطلب
باال ،با آمدن داستان قربانیشدن حضرت اسماعیل(ع) نیز ،ع ّلت زندهبودن شهیدان براي
شاعر ،تداعی میشود .بدينترتیب ،از مبحث وامگرفتن شیخ و انفاق او در راه خدا،
درونمايههاي ديگري نیز براي شاعر تداعی میشوند:
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همچنین تداعیهاي معنوي نیز از جملهي عوامل موثر در خلق درونمايههاي فرعی
در حكايت موالنا هستند .منظور از اشتراک معنوي ،مواردي است که شباهت ظاهري
لفظ ،نقشی در تداعی ندارد؛ اما ،بههرحال ،لفظ از راههاي ديگري مانند ترجمه،
تصويرسازي و ،...در تكمیل سلسلهي تداعی دخالت میکند .بايد گفت که در بسیاري
مواقع ،حلقههاي تشكیلدهندهي يک سلسلهي تداعی ،کامل نیستند و ذهنِ موالنا ،هیچ
ردپايی از خود به جاي نمیگذارد و گاه ،تشخیص مسیر سلسلهي تداعی ،بسیار دشوار
است( .همان )72:فارغبودن شیخ ،از گفتوگوي طلبكاران در مذمتکردن خريدن حلوا
از کودک و پرداختنكردن هزينهي آن ،درونمايهي فرعی ديگري است که تداعی شده
است و همین درونمايه ،تصوير رويدرکشیدن ماه در لحاف را ،براي شاعر تداعی کرده
است .از سوي ديگر ،همین بیتفاوتی شیخ و بهنوعی اطمینان شیخ ،زمینه را براي تداعی
درونمايهي ديگري ،يعنی متوکالن بر حق ،فراهم میکند که هاي و هوي دنیوي ،تأثیري
بر توکل ايشان نمیگذارد:
آنكه جان ،در روي او خندد ،چو قند

از ترشرويی خــلقش چه گـزند.

آنكه جان بوسه دهد بر چـــشـم او

کی خورد غم ،از فلک وز خشم او
(موالنا)199 :1373،

نكتهي مضمر آنکه با وجود اينکه مبحث متوکّالن بر حق ،به ذهن شاعر تداعی شده
است ،اما ،در همین تداعی نیز ،تمثیلِ همچو قندخنديدن ،میتواند شیرينی حلوا را نیز
براي خواننده تداعی کند که در تقابل با ترشرويی خلق (که میتواند در اينجا ،طلبكاران
فرض شوند) ،در مصرا ِع بعد قرار گرفته است؛ اما ،اين موضوع ،خود ،تداعیکنندهي
تمثیلهاي ديگري است که بهسرعت و به شیوهي جريان سیال ذهن ،بر ذهن شاعر مینشیند.
تمثیل رسانندهترين زمینه ،در اثبات مطلبی است .کاربرد تمثیل در اين جهت ،تصويري حسی
است براي آنکه امري غیرحسی را براي مخاطب بفهماند( .رک .شیري )38 :1389 ،در ذهن
موالنا نیز جهت تأکید مطالب مورد نظر ،تمثیلهاي زير تداعی شدهاند:
در شب مهتاب ،مـــه را بر سماک

از سگان و وعوع ايــشان چـه باک.
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کارک خود میگـــذارد هر کــسی

آب ،نگــذارد صفـــا بــهر خسـی.

(موالنا)199 :1373،
بهاينترتیب ،هر بیت باال گونهاي از تداعیهاي لفظی و معنوي را با درونمايههايی
تازه آشكار میکند که هیچکدام از آنها را در دو حكايت مبدأ ،نمیتوان يافت .در کل،
میتوان بر آن بود که ذهن شاعر ،در انتظار کوچکترين موضوعی است تا انباشتههاي
خود را ،بهواسطهي تداعی معنوي يا لفظی ،آشكار کند .اين درونمايهها ،بیشتر در
زمانهايی آشكارترند که شاعر با صنعت التفات ،روي به مخاطب میآورد يا از پشت
نقاب شخصیتهاي درونداستانی ،پیام خود را متصل میکند .ازآنجاکه اين داستان ،خود،
داستانی فرع ی بوده است و براي تأکید بر داستان ديگر(پیرزن و باز) آمده است ،به اين
نكته در پايان داستان ،بیشتر میتوان پی برد .شاعر براي اينکه به مخاطب خود تأکید کند
که در اثر گريهکردن است که رحمت الهی به جوش میآيد ،اين داستان برايش تداعی
میشود؛ بهگونهاي که در پايان داستان نیز ،دوباره بر همان اشک و زاري تأکید میورزد:
اي برادر ،طـفل ،طفل چشم توست!

کام خود ،موقوف زاري دان ،درست!

گر همی خواهی که آن خلعت رسد،

پس بگـريـان ،طفل ديـده بر جـسد

(همان)200:
داستان تداعیشده ،خود ،محدوده يا ظرفی براي ظهورِ گونههاي مختلف تداعی و
بهنوعی ارضاي تمايالت عرفانی -تعلیمی شاعر بوده است و از سوي ديگر ،همین درون
مايههاي فرعی خلقشده نیز ،باعث مطرحشدن نظرهاي خود شاعر ،از زاويهي ديد يک
راوي مفسر (آنچه در دو حكايتِ ماقبل وجود نداشت) ،به جاي راوي مشروح شده است.
 .3.2زاویهی دید
زاويهي ديد ،تعیینکنندهي نقطهي ديد مخاطب است و هر تغییري در زاويهي ديد ،موجب
افشاي اطالعات داستانی يا به تعويقانداختن آن ،ايجاد تنوع بصري ،معرفی محل يا حال
و هوايی خاص میشود؛ درواقع ،هر تغییر در زاويهي ديد ،تغییرهاي ظريفی در وقايع
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داستانی بهوجودمیآورد( .رک .داگالس )168 :1384،اين تغییرها ،مخاطب را در وضع
تازهاي قرار میدهد و میتواند موضوع تصوير را از نقطهي جديدتري نشان دهد( .رک.
بصیر )78 :1377،وجود زاويه هاي ديد متنوع در شعر ،باعث خواهد شد که شعر ،حالتی
پويا داشته باشد و از ايستايی خارج شود .در باب زاويهي ديد ،میتوان ،دو پرسش پیوسته

اما متفاوت را مطرح کرد .اخوت میگويد« :چه کسی میگويد؟ در برابر اينکه چه کسی
میبیند؟ اولین کسی که به تفاوت مابین ديدن و گفتن ،در روايت پرداخت و اين دو را
در مقابل هم قرار داد ،ژرار ژآنت بود .کسی که میگويد ،راوي و کسی که میبیند،
کانونیساز است .در شكلشناسی روايت ،همواره ،راوي با حالت و کانونیساز با بعد،
ارتباط دارد» (اخوت)92: 1371،
ازينرو است که گروهی ،زاويهي ديد را متعلق به کسی میدانند که رويداد را میبیند،
نه نقل میکند و درنتیجه ،در بررسی مورد نظر ،زاويهي ديد ،در هر سه حكايت ،سوم-
شخص است؛ اما ،در حكايت موالنا ،راوي ،بیشتر مفسّر است تا شارح؛ بهزبانديگر ،راوي
در هر زمان که انديشه يا موضوعی در ذهنش تداعی میشود ،نظر خود را نیز بیان میکند؛ از
اينرو ،شاعر در لباس يكی از شخصیتها ،به بیان مباحث مورد نظر میپردازد .هرچند
حكايت موالنا نیز ،از زبان سومشخص ،گفته شده است و به اصطالح ،از زاويهي ديدي
بیرونی به واقعه پرداخته شده است ،در طول داستان (برخالف روند دو حكايت مبدأ) ،گاهی
اين زاويهي ديد ،درونی شده و به اوّلشخص نزديک میشود؛ بهعبارتی روشنتر ،در زاويهي
ديد سومشخص که توضیحاتی کلّی از محیط و فضا ارائه میشود يا توصیفات در زير پاي
سوّمشخص ،لِه میشوند ،راوي هر آنچه در مجموعهي فضاي داستان اتفاق میافتد ،میداند
و بهواقع ،از موقعیتی برتر ،بر همهي وقايع شخصیتهاي داستان احاطه دارد؛ اما ،زمانی که
داستان به اوج خود میرسد ،راوي داستان ،زاويهي ديد خود را به اولشخص ،نزديک میکند
و کاري را که از زاويهي ديد سومشخص ساخته نیست ،بهواسطهي نوع ديگري از نگرش،
يعنی با نزديكی به زاويهي ديد اولشخص ،ممكن میسازد و به ادامهي روايت میپردازد؛
ازينرو ،زاويهي ديد بهطور غیرمنتظرهاي ،تغییر میکند و خواننده را با شگفتی روبهرو
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میسازد .اين تغییر زاويهي ديد ،باعث میشود که خواننده به جاي خستگی از روند طبیعی
روايت ،بیشتر با داستان (بهويژه با حاالت درونی شخصیتها) ارتباط برقرار کند .بهترين
نمونههاي اين تغییر زاويهي ديدها را میتوان در حديث نفسگويیهاي کودک گريان ،زمانی
که ناامید از گرفتن مبلغ حلواي خورده شده است ،مشاهده کرد:
کودک از غم ،زد طبق را بر زمیـــن

ناله و گريــــه برآورد و حنــــین

میگريست از غبن ،کودک ،هايهاي

کاي مرا بشكسته بودي هر دو پاي!

(موالنا)199 :1373،
مصراعِ اخیر ،آستانهي ورود به زاويهي ديد اوّلشخص است؛ اما ،عامل اين تغییر
زاويهي ديد نیز ،عنصر تداعی است .پرداختنشدن مبلغ حلوا به کودک ،آن هم از طرف
صوفیان که خود ،مروج راستی اند ،دورويی بعضی از خانقاهیان را به ذهن شاعر تداعی
میکند .اين پرداختنكردن هزينه براي شاعر ،دو خصلت ناپسندِ بعضی از صوفیان آن
دوره را به تصوير میکشد که از زبان اول شخص کودک گفته میشود:
کاشكی! من ،گرد گلخن گشـتمـی

بر در اين خــــانقه نـــــگذشـتمی.

گر همیخواهی که آن خلعت رسد،

سگدالن و همچو گـربه ،رویشوی

(همان)199:
درواقع ،پرداختهنشدن حق کودک ،تداعیکنندهي ويژگیهاي بد صوفیان رياکار است
که در میان گريهکردنهاي کودک ،بیان میشوند .نمونهي ديگر را نیز ،میتوان در پايان
حكايت ،آن زمان که بدهی شیخ پرداخته میشود ،از زبان طلبكاران مشاهده کرد که عنصر
تداعی ،نقش چشمگیرتري را در آنجا بازي میکند؛ زمانی که طلبكاران ،نتیجهي توکّل
شیخ را میبینند ،با تغییر زاويهي ديد از سوّمشخص به اوّلشخص میگويند:
اينچه سرّ است اين چه سلطانیســت باز؟

اي خـــداوند خـــــداوندان راز!

مــــا ندانســـــتیم ،مـا را عفـــو کـن

بس پراکنده که رفت از ما سَـخن

(همان)200:

نقش تداعی در ساختیابی خالقانهی حکایت شيخ احمد خضرویه ...ـــــــــــــــــــــــــ 17

اين تغییر در زاويهي ديد ،يكی از مهمترين راههاي زايش معانی و سطوح جديد در
ادبیات است که از طريق آن ،شاعران مرزهاي محدودهي بیان را میشكنند و قلمروي
انديشه را ،وسیعتر میکنند( .رک.صدقی و همكاران )7 :1389،میتوان بر آن بود که
تداعیهايی که صورت گرفتهاند ،اين فرصت را به شاعر دادهاند تا از فاصلهاي که بین
«آنکه میگويد» و «آنکه میبیند» بهوجود آمده است ،استفاده کند و با تغییر زاويهي ديد
حكايت ،از نگاهی بیرونی به درونی ،نه تنها بدخوانی خالقی نسبت به دو حكايت
نخستین داشته باشد ،بلكه ،با روايتشدن حكايت از زبان اوّلشخص ،تا جاي ممكن آن
را پذيرفتنیتر بنمايد(رک.تودوروف )32 :1377،و امكان صمیمیت بیشتري را بین خواننده
و راوي اثر ،ايجاد کند .همچنین اين عمل ،باعث میشود که خواننده با شخصیتی که در
حال روايتکردن حكايت است« ،همزادپنداري» کند؛ اما ،تداعی باز هم ،خود را در اين
نوع از زاويهي ديد نیز ،وارد میکند و درنتیجه ،پشیمانی طلبكاران از کار خود ،سبب
تداعی تمثیلهايی میشود که همگی از زبان اوّلشخصجمع (طلبكاران) ديده میشوند:
ما که کورانه ،عصاها میزنیــــم

الجرم ،قنديــلهـا را بشـــكنیـم.

ما چو کرّان ،ناشنیده يک خطاب،

هرزهگويان از قـیاس خود ،جواب.

ما ز موسی پند نگـــرفتیـم کــو

گشت از انكــار خضــري ،زردرو.

با چنان چشمی که باال میشتافت

نور چشمش ،آسمان را میشكافت.

(موالنا)200 :1373،
اين تغییر زاويهي ديد ،عالوهبر پويايی بیشتري که به داستان میبخشد ،باعث میشود که
خواننده ،حالتهاي شخصیتها را نیز درک کند.
 .4.2شخصيتپردازی
شخصیتها ،بار اصلی داستانها را به دوش میکشند و با ديالوگها و تکگويیهاي
آنهاست که هم خودشان شناخته میشوند و هم روايت بهپیشمیرود(رک.بینیاز:1387،
 .)70شخصیتها ،همچنین میتوانند براساس پويا يا ايستابودنشان ،طبقهبندي شوند.
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«شخصیت ايستا ،شخصیتی در داستان است که تغییر نكند يا اندک تغییري را بپذيرد و
شخصیت پويا ،شخصیتی است که يکريز و مدام ،در داستان ،دستخوش تحول باشد».
(رک.میرصادقی )93 :1376 ،شخصیتهاي ايستا يا ساده ،در طول داستان ،متحوّل
نمیشوند و حوادث داستان ،بر آنها تأثیري نمیگذارد؛ يعنی ،در پايان داستان ،همانی
هستند که در آغاز داستان بودهاند؛ اما ،شخصیتهاي پويا در اثر رويدادهاي داستان،
متحول میشوند و پیچیدهاند(.رک.اسكولز19 :1383،؛ رک.اخوت )141 :1371،در اين
حكايت ،موالنا از نظر بهکارگرفتن شخصیتهاي داستانی ،به منبع خود ،وفادار بوده است
و در تعداد آن ،تصرف نكرده است؛ اما ،ازجملهي تمايزهاي حكايت موالنا با حكايت
اسرارالتوحید آنکه ،در روايت موالنا ،شخص وامدار ،شیخی است که به صورت نكره،
ذکر شده است؛ ولی ،در حكايت اسرارالتوحید ،شیخ مذکور ،شیخ ابوسعیدابوالخیر است.
نكتهي ديگر آنکه ،در دو حكايت مبدأ ،توصیفی از شیخ نیامده است و تنها به وامداري
وي اشاره شده است؛ اما در حكايت موالنا در چهار بیت اول ،ويژگیهايی آورده شده
است که تداعیکنندهي نكاتی است که در طول داستان ،بر مخاطب ،آشكار میشوند؛
بهعبارتیديگر ،می توان بر آن بود که دو حكايت مبدأ ،در ذهن موالنا وجود داشتهاند و
آغاز و پايان داستان در ديد موالنا ،کامالً مشخص بوده است؛ اما ،در زمان سرايش اين
حكايت ،ويژگیهايی که در حكايت برجسته بودهاند ،بهصورت عبارتهايی در طلیعهي
حكايت ،براي شاعر تداعی شده است:
بود شیــخی ،دائمـــاً او وامـدار

از جـوانمردي که بـود آن نامـدار.

ده هـــزاران وام کردي از جهان،

خــرج کردي بر فقــیران جــهان

هم بـــه وام ،او خانقاهی ساخته

جــان و مال و خانـقه درباخـــته

وام او را حق ،ز هر جا میگزارد

کرد حق ،بهر خلیـل از ريـگ ،آرد
(موالنا)198 :1373،

گزاردهشدن وام شیخ از طرف حق ،از هر جا ،تداعیکنندهي پايان حكايت است و
بهنوعی تعلیقی را بهوجودمیآورد که خواننده را در انتظار تحقّق يا عدمتحقّق آن مینشاند؛
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بنابراين ،تمامی حكايت ،میتواند در جهتِ اثبات اين تداعی باشد .بهواقع ،میتوان
حكايت را محملی براي آشكاري انواع تداعیهاي ذهنی شاعر بهشمارآورد .مصراع آخر
(که ذکر شد) نیز خود ،تمثیلی است که جهت تأيید مطلب مورد نظر ،بیان گرديده است.
از سوي ديگر جوانمردي شیخ ،نامداري وي ،وامگرفتن از ديگران و خرجکردن بر فقیران
جهان ،درباختن جان ،مال و خانقه ،همگی ،تداعیکنندهي گروه «فتیان» نیز هست .بهزعم
زرين کوب ،اين توصیف جوانمردي در مورد شیخ خضرويه با واقعیت تاريخی ،تطابق
دارد؛ چراکه ،وي از فتیان بوده است(رک.زرينکوب )88 :1366،و تكرار اين وامکردن
(گرفتن) نیز ،تأيیدکنندهي آن است که دائماً اين عمل از وي سر میزده است (رک.
حیدرزادهي سردرود )113 :1389،همچنین ،به روايت کشفالمحجوب ،طريقت وي،
مالمت بوده است(رک.هجويري )149 :1378،و از اينرو ،نامداري وي نیز توجیه
می گردد؛ بنابراين ،صفات و عباراتی که در ابیات آغازين حكايت در اثر موالنا ذکر شده
است ،بسیار کلیدي و هرکدام تداعیکنندهي ويژگیهايی هستند .در باب شخصیت اين
شیخ ،مطلب مهمّ ديگر ،آنکه رفتار شیخ در روند حكايت ،تداعیکنندهي رفتار يک پادشاه

است .حیدرزاده در رسالهي خود ،دربارهي اين موضوع میگويد« :شخصیّتپردازي شیخ
بهگونهاي بیان شده است که اعمال وي را پادشاهانه جلوه داده است؛ هرچند که در ظاهر
امر چنین بهنظررسد که او ،هیچارزشی براي موقعیت پادشاهان و حكمرانان ،قائل نیست.
اين مطلب می تواند به اين دلیل باشد که شايد فردي که براي موالنا ارزشمند بوده است،
داراي شخصیت ترکیبی پادشاه  -پیامبر باشد( .رک.حیدرزادهيسردرود )111 :1389،يكی
از رفتارهاي پادشاهانهي شیخ را میتوان در اشارهاي که با سر به خادم ،جهت رفتن و
خريدن حلوا از کودک میکند ،مشاهده کرد:
شیخ اشارت کرد خادم را به سر

که :برو آن جمله حلوا را بخر

(موالنا)198 :1373،
رفتارِ خادم نیز ،به پیشكار يک پادشاه مانند است:
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او ،طبق بنهاد اندر پیـــش شیخ

تو ببین اسرار سِرانديش شیخ

(همان)199:
حتی در تداعیهاي پشتسرهمی که در جهت بیتوجهی شیخ به مزمت غريمان ،بر
پرداختنكردن هزينهي حلواي کودک آمده است ،باز هم ،واژهي شاه تداعی شده است:
ب جو تا سحر
میخورد شَه ،بر ل ِ

در سماع از بانگِ چغزان ،بیخبر

(همان)199:
غريمان نیز ،شیخ را سر شاهان میدانند و رفتارش را ،سلطانی ياد میکنند:
آه و افغـــان ،از هـمــه برخـاست زود

کاي سر شیخان و شاهان اين چه بود؟

اينچه سرّست ،اينچه سلطانیاست باز،

اي خـــداوند خـــداونــــدان راز؟

(همان)200:
رفتار پیامبرگونهي شیخ نیز ،حائز اهمیت است .با وجود تداعیهاي معنوياي که در
آن ،شیخ ،پیامبرگونه بهنظرمیرسد ،تمثیلهايی که در جهت توصیف شیخ و رفتارش آمده
است نیز ،پیامبرگونه است؛ مثالً ،براي فارغبودن شیخ از مالمت طلبكاران (به خاطر ندادن
پول کودک حلوافروش) ،تمثیلهاي پیامبران آمده است:
مصطفی ،مه میشكافد نیمهشـب

ژاژ میخـــايد ز کنـــیه ،بولهـب

آن مسیـــحا ،مرده ،زنده میکند

وآن جهود از خشم ،سَبلَت میکند

(همان)199:
زمانی که خادمی ،بدهی شیخ را می آورد ،در التماس طلبكاران ،باز هم ،تمثیل حضرت
موسی (ع) و خضر میآيد:
ما ز موســـی ،پند نــگرفتیم کـو

گشــت از انكار خضــري ،زردرو.

(همان)200:
 .5.2گفتگو
عنصر گفتگو ،برخالف ديگر عناصر داستانی ،تکبُعدي نیست و ساير عناصر داستانی را
تحتالشعاع خود ،قرار میدهد(.رک.صحرايی و همكاران )51 :1391،استفادهي درست
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از اين عنصر ،باعث کاهش حضور نويسنده در متن و گسترش پیرنگ میشود و
درونمايه را نیز ،به نمايش میگذارد( .رک.مهديپو ِرعمرانی )180 :1368،در هر نوع
زاويهي ديدي که براي يک داستان انتخاب میشود ،گفتگو ،اين امكان را براي نويسنده
پديد میآورد تا محدوديتهاي آن زاويهي ديد را ترمیم نمايد و بهمثابهي نوعی کنش،
باعث شناخت شخصیتها شود .از جملهي مهمترين انواع گفتگو« ،حديثنفسگويی»
است .تفاوت حديثنفس با تکگويی درونی در آن است که در حديثنفسگويی،
شخصیّت با صداي بلند صحبت میکند ،تا تماشاچی از نیّات او باخبر شود(رک.سعیدي
و شكري)69 :1396،؛ اساس تکگويی درونی ،بر تداعی معانی است(رک.بینیاز:1387،
)303؛ تکگويی درونی ،میتواند تمام احساسات ،افكار و تداعیهاي ذهن شخصیت را
در خود بازتاب دهد يا فقط ،افكار ساختمند او را شامل شود .از ويژگیهاي مهمّ گفتگو
در حكايت موالنا ،يكنواخت جلوهدادن حكايت ،در اثر تغییرِ زاويهي ديد است؛ بهعبارتی
روشنتر ،زمانی که زاويهي ديد از سومشخص به اولشخص تغییر میکند ،گفتگو ،به
واسطهي تکگويیهاي درونی يا حديثنفسگويیهاي شخصیّتها ،حكايت را يکسطح
میکند .از جملهي اين گفتگوها ،تکگويیهاي درونی است که میتوان آنها را زمانی مشاهده
کرد که شیخ با ديدن اين شرايط و با عنايت به توکّلی که به رحمت الهی دارد ،نكتهاي به
ذهنش به صورت تکگويی درونی ،تداعی میشود .اين تکگويیهاي تداعیشده ،از جملهي
تمايزهاي حكايت موالنا با دو حكايت مبدأ هستند که خود ،باعث خلق بافتی جديد شدهاند
و ساختار جديد را نیز ،از اضطراب تأثیر گذشته ،رهايی بخشیدهاند:
شیـــخ گفـت :اين بدگمانان را نگر!

نیست حــق را ،چار صد دينار زر؟!

(موالنا)198 :1373،
يا در زمان حديث نفسگويیهاي کودک در زمان گريه و زاريکردن ،که خود ،در مقايسه
با دو حكايت قبل ،بدخوانی خالق ،بهشمارمیآيند:
کاشكـی! من ،گرد گلخـــن گشتمی

بر در ايـــن خـــانقه نگذشـــتمی
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صوفیـان طبــلخـوار لقمـــهجـــو

سگدالن و همچو گربه ،روي شوي
(همان)199:

همچنین ،تداعیهاي بیشماري که در طول گفتگوها خلق شدهاند ،سبب اطناب آن
گفتگوها شدهاند که اين موضوع ،خود نیز ،از تمايزهاي حكايت موالنا با دو حكايت قبل
است و پايان داستان به تأخیر افتاده است.
 .6.2شخصيتپردازی
از جملهي عناصري که باعث برجستهشدن پیرنگ داستان میشود ،تعلیقی است که در
داستان ايجاد میشود .اين تأخیر ،بهواسطهي عوامل متعددي روي میدهد و باعث میشود
که خواننده در انتظار ادامهي داستان و درنتیجه ،پايان روايت باشد(.رک.پراين)26 :1371،
اين امر ،نهتنها از کسلشدن خواننده میکاهد ،بلكه ،سبب پويايی روايت نیز میشود.
تعلیق ايجادشده ،عوامل متفاوتی میتواند داشته باشد و ازآنجمله ،تداعیهايی که در
داستان خلق میش وند ،باعث تداوم داستان و به تأخیر انداختن پايان آن میگردند( .رک.
ريمون )171 :1382،اين تداعیها ،باعث میشوند که روايت ،به گونهاي توصیف شود
که خواننده درگیرتر شود و با کنجكاوي ،داستان را پیگیري کند .در حكايت مورد نظر،
آشكارا ،تعلیق صورت گرفته است .تعلیقهاي صورتگرفته ،صرفاً به دلیل تداعیهايی
است که در روند داستان ،ظاهر شدهاند .اين تداعیها صرف ًا مشخصهي جريان سیّال ذهن
شاعر هستند که سبب وقفهاي در داستان میشوند .کادن ،از اين روش ،بهعنوان زمان-
پريشی ياد میکند و در تبیین آن میگويد« :اصطالحی است که در روايتشناسی مدرن،
براي اشاره به اختالف بین ترتیب وقوع رويدادهاي داستان و نظم آنها ،در طرح اثري
که به ما عرضه میشود ،بهکارمیرود(».کوپا )495 :1389،در حكايت موالنا نیز ،انواع
تداعی هايی که از طريق لفظی و معنوي ،در سیر خطّی حكايت ،روي میدهند ،به دلیل
اينکه پايان داستان را به تأخیر میاندازند ،تعلیق بهشمارمیروند .يكی از روشهاي اين
شیوه نیز ،فلشبکهايی هستند که به گفتهها و حوادثی که در گذشته رخ دادهاند ،اشاره
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دارند؛ مثالً در آغاز داستان ،انفاق شیخ ،باعث تداعی گفتهاي از پیامبر(ص) ،میشود که
از اين طريق ،زمان گذشته را با زمان حال ،پیوند میدهد:
گفت پیـــغامبر که در بـــازارهـا،

دو فرشـته میکنند ،ايـــدر دعـا:

کاي خــدا! تو منفقان را ،ده خلف

اي خدا! تو ممسكان را ده تـلف!

(موالنا)198 :1373،
از جملهي تداعیهايی که باعث تعلیق در داستان شدهاند ،تمثیلهايی است که پشت
سرهم ،بر اثر «جريان سیّال ذهن» ،خلق میشوند .براي اين مفهوم ،ويلیام جیمز ،اصطالحِ
 Stream of Consciounessرا بهکاربرد( .رک.ايدل )71 :1374،علّت چنین گزينشی،
عبارتهاي يادشدهاي هستند که زنجیروار انديشه را القا میکنند(.رک.بیات)27 :1387،
از مصطلحترين برگردانهايی که بیشتر مورد استقبال قرار گرفت ،جريان سیّال ذهن بود
(رک .مشفقی و علیزادهيخیاط)183 :1389،؛ در اين شیوه ،داستان ،عرصهي نمايش
دريافتها از جنبههاي آگاهی و نیمهآگاهی ،سیالن خاطرات ،احساسات و تداعیهاي
معانی بیپايان است؛ بنابراين ،در اين شیوه ،بیشتر ،تكیه بر اليههاي پیش از گفتار است
تا گفتارهاي عقالنی( .رک.شمیسا )172 :1376،در جريان سیّال ذهن ،راوي ،بدون
دستکاري آنچه در ذهن میگذرد ،حكايت را نه بهصورت زنجیر ،بلكه بهصورت جريانی
سیّال ،روايت میکند(.رک .حسینی )7 :1388 ،بههمینخاطر ،گاه تداعیهاي ذهنی،
نامنسجم ديده میشوند؛ ازاينرو ،میتوانگفت که اين جريان ،مجموعهي درهمگسستهي
تداعی انديشههايی است که در آن ،اليههاي خودآگاه و ناخودآگاه ،از هم میگذرند .در
حكايت مورد نظر ،بهترين نمونهي اين تداعیها ،زمانی است که شیخ ،فارغ از جفاي
طلبكاران ،لحاف را به رخ کشیده است و به خدا توکل کرده است .سیل هجوم تداعیها
به ذهن شاعر بهگونهاي است که ترتیب خاصی ندارند؛ به گونهاي که در هشتبیتی که
بهصورت تمثیل ،براي بیان اين حالت شیخ آمده است ،میتوان بیتها را باال و پايین کرد
و نظم آنها را بهراحتی تغییر داد:
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آنک جان ،بوسه دهد بر چـشـم او

کی خورد غم از فلــک وز خـشـم او؟

در شب مهتــاب ،مه را بر سمـاک

از سگان و وعوع ايشــان چـه باک!

کارک خــود میگــذارد هر کسی؛

آب نگـــذارد صـــفا بــهر خسـی؛

مصطفی ،مه میشـكافد ،نیـمهشب؛

ژاژ میخـايــد ز کـــینه ،بولـهـب؛

آن مســیحا ،مـرده ،زنده میکــند

وآن جهود از خشم ،سلبت مــیکند؛

میخورد شه بر لب جـو تا به بـحر

در سماع ،از بانگ چــغزان ،بیخبـر

(موالنا)199 :1373،
 .3نتيجهگيری
موالنا تقريباً ،در غالب قصههاي مثنوي ،تصرفهايی داشته است که عنصر تداعی نیز
نقش چشمگیري در اين راستا بازي می کنند .اين تصرفها ،باعث شده است که صورت
قصههاي مثنوي با مأخذ آن قصّهها در کتب قبل از موالنا ،تفاوتهاي چشمگیري داشته
باشند .تصرفهايی که بهطور خودآگاه (ارادي) و ناخودآگاه (غیرارادي) در حكايتی تازه،
به نسبت حكايتهاي و متن مبدأ آن ،روي میدهد و ساختاري تازه را بهوجودمیآورد،
همگی از شیوههاي بدخوانی خالق ،بهشمارمیروند .ازجملهي شیوههاي بدخوانی خالق،
مراحل عقبنشینی ،الوهیّتزدايی و ...است .در مرحلهي عقبنشینی ،زمان و مكان
حكايت (صحنهپردازي) ،به نسبت دو حكايت قبل ،متمايز بوده است .شاعر بهواسطهي
اين بی زمانی ،گذشته ،حال و آينده را با يكديگر پیوند زده است و با تعلّقنداشتن آن به
مكانی خاص ،انديشههاي خود را عمومیت میبخشد .اين فضاي خلقشده ،محملی براي
ورود به مرحلهي تقدسزدايی است .در مرحلهي تقدّسزدايی ،تأثیرهاي گستردهي تداعی
را بر عناصر داستانی حكايت موالنا میتوان مشاهده کرد .ازآنجمله ،بدهكاري شیخ
احمد ،حكايت حسنِ مودب را براي موالنا تداعی کرده است و باعث شده است که
درونمايهي حكايت مودب نیز ،به اين حكايت اضافه شود و درونمايهي تازهاي خلق
شود .در کنار اين موضوع اصلی و محوري ،درونمايههاي فرعی و ثانويهاي نیز(به دلیل
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تداعیهاي بیشمار در ذهن شاعر) ،در ذهن شاعر تداعی شدهاند .همچنین ،با پرداخت
نكردن پول کودک ،اين فرصت ،مهیا میشود که ويژگیهاي بد صوفیان براي شاعر که
خود اکنون در پشت شخصیت کودک پنهان است ،تداعی گردد؛ بنابراين ،زاويهي ديد
سومشخص ،به زاويهي ديد اولشخص تبديل می شود تا اين حوادث را که اوج نقاط
احساسی داستان است ،از زبانِ اولشخص ،بیان شود؛ کاري که ديگر از عهدهي زاويهي
ديد سومشخص برنمیآمد .نكره ذکرشدن شیخِ وامدار(در مقايسه با معرفهبودن وي در
دو حكايت مبدأ) ،جهت عمومیتبخشیدن ويژگی کرامات ،به تمام اولیاء الهی است و
شخصیت ولیِ مستور نیز ،باعث تداعی همهي ويژگیهاي اولیاء براي شاعر شده است.
تداعیشدن گروه فتیان و پادشاهانه -پیامبرانهبودن رفتارهاي ولیِ مستور نیز ،از ديگر
تداعی هاي حكايت موالنا است که در دو حكايت قبل ،اثري از آنها نبود .گفتگوهاي
شخصیتها نیز ،ازجملهي اسباب ظهور تداعیهاي لفظی و معنوي ،در راستاي آشكاري
انباشتههاي ذهنی شاعر بودند .تکگويیهاي درونی و جريان سیّال ذهن موجود در
حكايت ،تأيیدي بر اين مدّعايند .همچنین تعلیقهاي صورت گرفته ،صرفاً جهت
تداعیهايی رخ داده بود ،مشخصهي جريان سیّال ذهن شاعر بودند که پايان داستان را به
تأخیر میانداختند.
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