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 چکيده    
هاي مؤثر بر شاعران در زمان سرودن شعر، تداعی  ترين ويژگی يكی از بارزترين و فعال

به صورت غیر فرايندي است که  تداعی،  میان ارادي، در ذهن ظاهر میاست.  شود و 

تصهخاطر درونهاويرها،  انباشتهمايه،  و  میها  برقرار  ارتباط  ذهنی،  که  ازآنجا  کند.هاي 

آفرينش هر اثر ادبی جديد، مستلزم تخطّی و خروج از هنجار متون نافذ پیشین و خوانش  

ويژه در ه، عنصر تداعی در ساخت يا بازسازي آثار ادبی، بآثار گذشته است  يخالقانه

هاي  و زمینه  دارد جهت رهايی از اضطراب تأثیر آثار پیشینیان، نقش بسیار چشمگیري  

که جريان سیال ذهن و عنصر کند. با عنايت به اينانی خالق را فراهم میايجاد بدخو

، ها بوده استكايتتداعی، از عوامل موثر بر ذهن موالنا، در زمان به نظم درآوردن ح

بررسی   معنوي  مثنوي  از  حكايتی  رو،  پیش  پژوهش  پژوهش   شده در  طبق  بر    است. 

مشاهشدهانجام تغییر،  در  تداعی  عنصر  که  شد  خلق دده  حكايت،  موضوع  اصل  ادن 

شدن شخصیت اصلی، مكان، نكره ذکرزمان و بیهاي فرعی، ترسیم فضايی بیمايهدرون

ت داستانی و...  شدن شخصیّديد درونی به داناي کل، چندبعدي  ينزديكی شاعر از زاويه
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ماقبل، سبب عمده  تأثیرهاي به سطوح  نسبت  تغییر سطح جديد  با  و  است  داشته  اي 

مبدأ شده است. در اين    هايدر حكايت موالنا در مقايسه با حكايت  ايعمده  تغییرهاي

با عنصر تداعی، شاخصه از آشنايی  ي بدخوانی  هاي آن، شناخت نظريهپژوهش، پس 

خالق و اضطراب تأثیر، چگونگی تأثیر تداعی بر روند بدخوانی خالق موالنا در حكايت 

احمد خضرويه و کودک حلوا به ذکرفروشیخ  بررسی شده است. الزم  که    ش،  است 

 توصیفی بوده است. -تحلیلیروش تحقیق نويسندگان، 

 بدخوانی خالق، تداعی، عناصر داستانی، مثنوي معنوي.  های کليدی:واژه

 

 . مقدمه 1

شناسی کاربرد دارد. همبستگی ذهنی، بین اصطالح تداعی معانی، در ادبیات و نیز در روان

اي که حضور يكی، موجب تحريک ديگري شود، ، به گونهتصوّر يا خاطرهدو يا چند  

تداعی می  براس،رک.).  شودباعث  و  ادراک حسی، ممكن 257:  1369استالی  ( هرگونه 

گذشته، در  چیزي  با  گرددهمواره    است  »تداعی42ِ:  1380کادن، رک.).  تداعی  معانی  (   

روانبه در  گسـتردهشناسی، حوزهويژه  به خي  را  میاي  اختصاص  که    ؛دهدود  آنجا  تا 

برابر جاذبه در فلک  هیوم و استوارت میل،    مذهبان مانندبرخی تداعی تداعی را  قانون 

  ها ارتباط تصورها، ادراک  ، تداعی معانی، به معناي بنابراين(؛  84  :1374)پارسا،  «.انددانسته

( يكی از  206:  1359يونگ،رک.).  است  و غیره برطبق تشابه، همنشینی و استقالل علّی

به آن پرداخته است،  شناسی عمومی ي زبان دورهمباحث مهمی که سوسور نیز، در کتاب 

صیفی از عملكرد زاياي  همین مفهوم روابط همنشینی و جانشینی است که در اصل، تو

آورد: »ياکوبسن،  خود می  ي ه( پورنامداريان نیز در مقال 27:  1383صفوي،)رک..  زبان است

هاي  بر تشابه و مجاورت دانسته است که قطبتلويحاً مبتنی  ی را به پیروي از سوسور،تداع

عنصر تداعی،  اين، اساس  بر ( 45: 1380«)ياکوبسن،.استعاره و مجاز، حاصل از آن هستند

کند؛ اگرچه، گاهی نیز، اين اشتراک از نوع معنوي  غالباً براساس اشتراک لفظی عمل می

تشاب براساس  تداعی  دربرلفظ و هم حوزه  يه، هم حوزهاست.  را  به  میي معنی  گیرد؛ 

عبارتی بهتر، »تشابه کامل يا ناقص آواها در فنون لفظی بديعی، عامل ايجاد تداعی است  
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ترکیب   کالم،  همنشینی  محور  در  را  آن  جانشینی،  محور  از  انتخاب  از  پس  شاعر  که 

محور جانشینی بر محور همنشینی، فرافكن  ، بنابراين(؛ 8: 1388 )پورنامداريان، نمايد«می

براساس تشابه شكل میمی (  97:  1380ياکوبسن،  رک.).  گیردشود و مجاورت واژگان، 

   ي مشابهت دانسته است:ي تداعی، بر پايه پورنامداريان، فنون زير را از مقوله

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  ی . پيشينه1.1

جديد در ادب پارسی است. در اين حوزه، اشاراتی   هاييكی از موضوع ي تداعی،مسئله 

رؤياي  (،  1388)از تقی پورنامداريان  آفتاب  ي سايهدر  هايی از جمله:  توان در کتابرا می 

تداعی  توان به » نیز، می  ها( و... يافت. از میان مقاله 1383)سودا علی آتشاز محمد بیداري 

تداعی، قصه  » ؛  (1386)پوراثر سعید حسام   «مثنويهاي دفتر اول  معانی بر ساختار داستان

ها و محور طولی  درآمدي بر پیوند قصه»؛  (1383)رضا توکلیاثر حمید  «و روايت موالنا

جابريا  «ابیات ناصر  و  نجف جوکار  با  »؛  (1388) اردکانیثر  آن  پیوند  و  تأويل  بررسی 

اشاره کرد؛   (1396)همكاراناردکانی و  « اثر ناصر جابريتداعی معانی در معارف بهاءولد

اما در باب نقش تداعی و چگونگی کارکرد آن در جهت بدخوانی خالق حكايات مثنوي  

 نخستین، اثري ديده نشده است.  هايحكايت در مقايسه با
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 پژوهش  ضرورت و اهميت . 2.1

ويژگیدرباره و  تداعی  مي  آن،  شدهی  هايقالههاي  هرنوشته  که  اين    تأثیرهاي  کدام،اند 

ي بدخوانی خالق و نظريه ي  اند. دربارهعنصر را بر شاعر يا نويسنده به تصوير کشیده 

ي مهم  توان مطالبی در کتب و مقاالت مرتبط مشاهده کرد؛ اما نكتهاضطراب تأثیر نیز، می

تأثیر پیشینیان، بیشتر بر جنبه آن ي  که، در مبحث بدخوانی خالق و رهايی از اضطراب 

هاي  سیالن»که  درحالیشده است و    تاکید  )خودآگاه( ذهن شاعران و نويسندگان  ديارا

که مثنوي، طرح  از آنجا  کنند.، در زمان آفريدن اثر جديد، نقش بسیار مؤثري ايفا می «ذهنی

 ال ذهن گوينده است، اي ندارد و توالی مطالب آن، تابع جريان سیّو تبويب از پیش ساخته 

از حكايتذهن موالنا در   اقتباس    هاي فراوانی قرار هاي مبدا، مورد هجوم تداعیزمان 

هاي مبدأ تفاوت  شود که حكايت جديد موالنا، با حكايتگیرد و اين امر باعث میمی

که تاکنون در مقاله يا اثري، نقش تداعی در بدخوانی  نظر به اين  محسوسی داشته باشد.

  به   فروش(احمد خضرويه و کودک حلواخ ي موردي حكايت شیخالق)در اينجا مطالعه

مهم است،  نشده  بررسی  جداگانه  به    هايهدفترين  طور  پاسخگويی  پژوهش،  اين 

 زير بوده است:  هايسؤال 

 تواند در بدخوانی خالق تأثیر بگذارد؟ روند کار عنصر تداعی به چه شكل است و چگونه می ✓

 ؟ گذاردعنصر تداعی چگونه بر عناصر داستانی، تأثیر می ✓

 

 . بحث 2

اند و آثاري متفاوت با  گوناگونی در شعر و نثر، طرح نو درافكنده  هايلن به شكرفااع

ي  وسیلههاند. بازخوانی، تفسیر و تأويل آثار پیشین بهاي ادبی شاخص خلق کردهويژگی

،  «تخصیص»،  «ترکیب و تلفیق» ،  «تعريف و بازتعريف»  هايی چونکارگیري شیوهبا بهعرفا،  

هاي نو در ادبیات و  هاي جديد و آفرينشدر خلق متن  «هاي روايی دگرگونی»و    «تعلیل»

( 19:  1396اردکانی و همكاران،رک.جابري ).اندفرهنگ پس از خود، تأثیر بسزايی داشته 

  شمار به  ي شاعران يا نويسندگانهاي خالقانه و مبدعانه ي شیوهتداعی معانی نیز از جمله
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  اين طايفه، همه براي    ؛ويژه در زبان نمادين صوفی، هیچ مرزي نداردشیوه بهآيد. اين  می

القاي  يتواند زمینه چیز می   باشد تجارب روحانی و سلوکی ايشان    تداعی معانی، براي 

بديهه  معنويمثنوي   (137:  1392کدکنی،شفیعی  رک.) بر  طرح  مبتنینیز،  که  دارد  بر  اي 

رک.جوکار و اساس تداعی معانی است)حرکت مطلب برسیال ذهن سراينده و  جريان  

به  (21:  1388  اردکانی،جابري غیربنابراين  و  لحظه  زيرمستقیم،  طورمستقیم  هاي  تأثیر 

الهام و  و شهود  مهم  هايکشف  دالئل  قلبی موالناست.  ناخودآگاهترين  بر  بودن  موجود 

 از:بودن بخش عظیمی از آن، عبارتند  ناخودآگاه مثنوي يا حداقل،

 

 
 

 

 

 

 ( 30-24: 1383سودا،)رک.آتش

درپیوسته داستان و  مواج  در جريان  مثنوي  تداعیهاي  از  دارند. اي  قرار  راوي  هاي 

رويیم که هر دو در پیوستاري و پويايی متن  هحقیقت با دو جريان تداعی و قصه روبدر

جريان نیز، در يكديگر  شود که خود اين دو  تر می . اما دشواري در آنجا افزونهستندسهیم  

نوبهمی به  به سائقه  ي آمیزند. قصه  پديدار می خود،  تداعی  اسلوب  ي  از سويی  و  شود 

.  کند هايی در داستان ترغیب میمدار روايت، راوي را به تصرفات و افزود و کاستتداعی 

طح جديد)حكايت موالنا(  ، اسباب تمايز سهااين دخل و تصرف  (11:  1383توکلی،  رک.)

ها، بیرون آورد و سطحِ جديد را از بار تأثیر آنقبل)حكايات مبدأ( را فراهم میسطوح با 

گرفته، عنصر تداعی نقش بسیار موثري دارد و  در اين بدخوانی خالق صورتکشد.  می

پیش از    هاي نامرکزکردن مرکزيت حكايتشود که با  گیري نظامی جديد می باعث شكل

اي،  د به اين مطلب اشاره دارد که کنش و فعالیت هر سوژهرسد. اين رون خود، به هويّت می

اجتماعی اي دارد که باعث خلق  -ي فرهنگیتنیده هاي درهمها و شبكهبستگی به گفتمان
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ها، همواره قادر به ها و گفتمانکه اين شبكهو ازآنجا(  saussur,1986:150)  اندآن شده

هاي  ، سوژه در زمانتغییر نیستند  نهايی و بدوني ثابت  ساختن جايگاه يک سوژه فراهم 

، متن  ايهنگامی که سوژه  ( Philips,2006:314)  .يابدهاي متفاوتی میمختلف، هويت 

سو متأثر  يک  شود، ازدهد، جهانی که منتقل میخواند و سپس آن را انتقال میجهان را می

ويژگی ااز  و  است  متنی  جهان  نحوههاي  ديگر،  سوژه  يز سوي  در  خوانش  پیشین  ي 

ي  تأثیر نحوه   زير شود،  گذارد؛ زيرا، سطحی که منتقل میگیري آن تأثیر میچگونگی شكل

ي پیشین، در آن نقش داشته است. با اين وصف،  گیرد که سوژهمیعناصري قرار چینش  

ن،  زماطور همگیرند، بهمیخواننده قرار  ها هنگامی که در جايگاهشود که سوژهآشكار می

می موقعیت  نیز  مؤلف  جايگاه  میدر  و  انتقيابند  مسیرهاي  راـ توانند  اي  دازه ـ ان  اـ ت   ال 

تغییر بدهندرـه رو سطوح، ساختارها و ازين(؛  chaplin,2006:179)چند بسیار اندک، 

و هرگز مانند يک نظام بسته، ايستا و پايدار،   دارند شده، معنايی موقتیهاي تعیینواقعیت

تغییر هستندعمل نمی مُدام در حال  و  نیز،    (36:  1394چندلر،رک.).  کنند  مقاله  اين  در 

(، فاعل شناسا) حكايتی از مثنوي معنوي، بررسی شده است که شاعر در نقش يک سوژه

، خوانش  بنابرايناست؛    خود()يا مريدان    خود  يذشته به خواننده در صدد انتقال جهان گ

داشته است و  کیفیت خلق حكايت موالنا، نقش اساسی  مقام يک سوژه، در  شاعر در 

-میشمار ي اصلی حكايت گذشته بههوسیله، در زمان خوانش، شاعر در نقش نويسندبدين

با هم ها را  آنآيد. حكايت مورد نظر، برگرفته شده از دو حكايت مجزاست که شاعر،  

که، امري که باعث  مهم آن ي ه رده است و حكايتی نو پديد آورده است؛ اما، نكتترکیب ک 

تر،  ی روشنعبارت به  است؛  «تداعی»ترکیب دو سطح گذشته در يكديگر شده است، عنصر  

هاي صورت گرفته به ذهن شاعر، به مبدأ، بر اثر تداعی  هاي تدومین حكايت از حكاي

 بدخوانی خالق نسبت به هر دو حكايت مبدأ شود.شود و باعث  حكايت اول متصل می 

 يه است: وحكايت اول، حكايت شیخ احمد خضر

شیخ احمد هنگام نزع، هفتصد دينار بدهكار بود. طلبكاران از حال او، آگاه شده  

آيند. شیخ در اين حال، رو به آسمان گرفتن قرض خود، پیش شیخ میو براي پس
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را ادا نمايد. در همین موقع، ناشناسی در خواهد که قرض او  کرده، از خدا می

پردازد و شیخ با خیالی آسوده،  زند و قرض شیخ را میزده و طلبكاران را صدا می

 (153: 1378)هجويري،. دهدجان می
 است:  التوحیداسرار اما حكايتِ دوم، برگرفته از کتاب 

بر درويشان  حسن مؤدب که خادم شیخ ما بود، از هرکسی، چیزي وام کرده بود و  

ي  کردند. يک روز، جملهآمد و ايشان تقاضا میخرج کرده. چیزي ديرتر پديد می

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  

آوا ناطف  و  بگذشت  خانقاه  در  بر  میطواف،  را ز  طواف  آن  گفت:  شیخ  داد. 

درآرند. او را بیاوردند. شیخ گفت: آنچه دارد، جمله بسنجید. جمله بسختند و  

بايد! کاربردند. آن کودک طواف گفت: زر میپیش آن جمع و صوفیان نهادند تا به

شیخ گفت: پديد آيد. يک ساعت بود. ديگر باره تقاضا کرد. شیخ گفت: پديد 

قاضا کرد. شیخ همان جواب داد. آن کودک گفت: استاد، مرا  آيد. سیم کرّت ت

اي بزند. اين بگفت و به گريستن افتاد. درحال، کسی از در خانقاه درآمد و صره

دار. گويد: مرا به دعا يادزر، پیش شیخ بنهاد و گفت: فالن کس فرستاده است. می

حسن، زر همه  شیخ، حسن مؤدب را گفت: برگیر و تفرقه کن، برين متقاضیان.  

چیز باقی نماند و هیچ در نبايست. برابر  بداد و زر ناطف آن کودک بداد. هیچ

 ( 96: 1378)ابوالخیر،.  بیامد. شیخ گفت: در بند اشک اين کودک بوده است 

ژه( در زمان )اب«  ديگري»توان از ديد موالنا چونان يک  اين دو حكايت مبدأ را می 

به   با توجه  ي  هاي شبكه و ساختارهاي موجود در دورهموقعیتگذشته فرض کرد که 

ي  سوژه  ،ي قبل)نويسنده( شده است و به نوعیاي، جايگزين سوژهخود، همچون سوژه

اين از  است؛  رانده  حاشیه  به  را  شناسا)سوژه(،  قبل  فاعل  همچون  شاعر  تأثیر    زير رو، 

ت دوم سوق داده ، از حكايت اول به سوي حكايافتداتفاق میذهنش    درهايی که  تداعی

نخستین، بدخوانی خالق    هاي تاز حكاي  با ترکیب دو داستان با يكديگر،  بنابراين شود؛  می

است. گرفته  مؤلفه صورت  از  يكی  خالق،  است.  بدخوانی  مدرن  ادبیات  اساسی  هاي 
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(  Anxiety of Influence)«ي اضطراب تأثیرنظريه»( در دو  Harold Bloomهارولد بلوم)

خال»و   سازو  (،Misprision)«قبدخوانی  تحلیل  می به  شاعرانه  تأثیر  از  کارهاي  پردازد. 

کتابجمله آني  اساسی  محوريت  که  بلوم  نظريه هاي  بر  است،  ها  خالق  بدخوانی  ي 

مبناي اين نظريه،  بر .  است  که به فارسی ترجمه نشده  م( است1973)اي در باب شعرنظريه 

دانند و در  اي میکنندهأثیرپذيري از گذشتگان را بار فلجشاعران و نويسندگان معاصر، ت

اثرپذيري، تالشی ستیزه و   سازيگیرند؛ تالشی در وارونهجويانه در پیش میمقابل اين 

( شاعر توانا در اثر بدخوانی  Bloom,1973:218).  هاي گذشتگان و بزرگانئال زدودن ايد

که   دارد،  خالقی  پیشین  متون  به  واکنش  تودر دست  در  شگردهاي  آفرينش  و  به  تو 

هر چیزي چه  ( در اين راستا،  186:  1385نوريس،رک.).  زند هايی شاعرانه میخودآفرينی

به به چه  و  خودآگاه  بهصورصورت  چه  ناخودآگاه،  بهت  چه  و  آشكار  صورت  صورت 

  گیري بدخوانی خالق نقش داشته باشد. در اينجا نیز، موالنا براي تواند در شكلپنهان، می

به  ساخت را  دو حكايت  تلفیق کرده حكايت جديد خود،  با هم  مبدأ،  عنوان حكايات 

ود را برمبناي يكی از  ي حائز اهمیت آن است که شاعر در ابتدا حكايت خاست؛ اما نكته 

اين امر  شود.  ي راه، داستان دوم نیز براي شاعر تداعی میدر میانه کند.  آغاز می   ها حكايت

تا نیمهشود که حكاي باعث می  مبدأ    هايراه برطبق يكی از حكايت  يت جديد موالنا، 

متفاوت از  بلكه پايانی    ،پذيردتنها بر طبق حكايت دوم پايان ببه بعد، نه   باشد و از نیمه

  ي جديد، متمايز از دو سطح رو، سطح خلق شدهگیرد؛ ازينحكايت نخستین به خود ب

که در فرايند    است  ذکر   شايانشده است.    ي موالنا خوديواسطهه)ديگري( ماقبل است و ب

هاي متعددي که براي شاعر صورت گرفته  ي تداعیواسطه هشدن سطح جديد، بخودي

  هاي جديد موالنا به نسبت حكايتتوان در ساختار داستان  هاي ديگري را می است، تفاوت

 مبدأ مشاهده کرد. 

دارد: ويژگی  دو  خالق  زدايی)هرچند  تقدس.  ب  ؛تدافعیي  شیوه.  الف  بدخوانی 

که، آن مرحله  سازي نیز معتقدند که به دلیل ايننام اهريمنیه اي ديگر بگروهی به مرحله

زدايی محسوب  ی از تقدسئجز  ،آيدمیشمارم بهي دوّي مرحلهنوعی زيرمجموعهبه  نیز،
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در زمانِ به هاي گوناگونی که  شده نیز، با توجه به تداعیدر حكايت انتخابشود(.  می

گرفتن تصرّفاتی که  با درنظراند و  ذهن موالنا صورت گرفته  در نظم درآوردن حكايت،  

به چگونگی بدخوانی خالق قبل، داشته است،    دو حكايتِ  در مقايسه باحكايت موالنا  

 گرفته در حكايت جديد موالنا نسبت به دو حكايت مبدأ اشاره شده است. صورت

 

 پردازی)حالت تدافعی(صحنه. 1.2

پیوندد. »صحنه،  صحنه، بیانگر مكان و زمانی است که عمل داستانی در آن به وقوع می

- 46:  1379«)مستور،.کننداي است که اشخاص داستان، نقش خود را در آن بازي می زمینه

عنصر،47 اين  نقش  تصوير  (  با »به  خواننده  آشنايی  باعث  که  است  احوالی  کشیدن 

  رک. )  «.کندشود و خواننده نسبت به قهرمانان، آگاهی کسب میداستانی میهاي  شخصیت

نشینی(، موالنا در حالت تدافعی است و  )حالت عقب  ( در اين مرحله175: 1389شمیسا،

پردازي است؛  مبدأ است. اما سرآغاز تغییرات، در همین صحنه  هايزير تأثیر حكايتهنوز  

قبل، متمايز است. مكان  به نسبت دو حكايت  موالنا،  به اين معنا که زمان و مكان حكايت  

در   واقعه  حدوداً  التوحیداسراراين  نیز،  آن  زمان  و  نیشابور  در  ابوسعید  شیخ  خانقاه   ،

:  1389رود،دسر  يحیدرزاده  رک.)  )زمان حضور خود ابوسعید در نیشابور(  مشخص است

تازه116 اما، در حكايت  ندارد. در حكايتي موالنا، زمان و مكان  (؛   مشخصی وجود 

آن  يعام، خانقاه معرفی شده است و هیچ توضیح ديگري نیز ضمیمهطور موالنا، مكان به

اي نشده است؛ مگر  زمان وقوع واقعه نیز در حكايت موالنا اشارهي  نشده است. درباره

 که گفته شده بود که عمر وي به آخر رسیده بود و نشان مرگ را در خود ديد: اين

 در وجود خــــود، نشـــان مــرگ ديد ون که عمر شیخ در آخر رسید،ـــ چ       

 رد او بنشســته جمعـ داران، گ ـــ وام  

 

 گدازان همچو شمع           شیخ، بر خود، خوش

 ( 198:  1373)موالنا،                    

توان مشاهده وفور میمثنوي، بها در بسیاري از حكايات  مكانی ر زمانی و بیاين بی    

  هاي گرفته اساس نمونهبري عرفانی،  ها هاي مشترک تجربهويژگی. درواقع، يكی از  کرد
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فرهنگ از  مختلف  شده  بیهاي  استعرفانی،  تجربه  آن  بودن  مكان  و    رک. ).  زمان 

مكان،    نظمی زمانی در روايت رويدادها، زوال مفهوم زمان وبی(  74:  1383  ،سوداآتش

فقدان    باطل يا  ها، دورمورد از صنعت اقتباس]التقاط[، تداعی نامنسجم انديشهبی  يهاستفاد

متمايز گفتار بین سطوح    رک. ).  هاي پسامدرن استهاي داستان، خود، از ويژگیتمايز 

مكانی، اهمیت  زمانی و بیبیي  یز، دو نكته درباره( در حكايت مذکور ن84  :1383  ،لوئیس

که، داستان شیخ احمد خضرويه، خود، داستانی فرعی است که در  نخست آن  دارد؛زيادي  

پايان حكايت   در  موالنا  است.  ذکر شده  ديگر  داستانی  پیرزنمیان  و  میباز  که  ،  گويد 

که، خداوند، گاهی جزئیات را  براي کمال او الزم بود؛ چرا   پیرزن،  يدر خانه  اسارت باز،

گاه، به چیزهاي جزئی وابسته ؛ چنانكه، چیزهاي کلّی نیز، گهکندي ادراکات کلّی می وسیله

تداعی  رو،ايناز   (؛229:1382کوب، زرين  رک.)  است حكايتی  خود،  حكايت،  شده  اين 

)امر کلی(، در گروي   است که در جهت تأيید اين مطلب آمده است که رحمت خداوند

زاري و  اين  گريه  از  و  است  بند)امر جزئی(  و روست که خداوند،  مصیبت  دچار  را  ه 

  )البالءللوالء(   رحمت الهی، گشوده گردد  کند تا او بگريد و از اين گريه، درِسختی می 

مكانی، زمانی و بیي مهم آنكه، اين بی(؛ اما، نكته 108:  1389رود،دسريرک.حیدرزاده)

هاي  انباشتهها و  اي، براي ظهور انديشهشدن زمینه هترين فرصت براي شاعر، براي فراهم ب

زمانی، گذشته، حال و آينده را با  ي بیواسطههتوان بر آن بود که شاعر، بذهنی اوست. می 

با  يكديگر پیوند می به مكان  یتعلّقبی زند و  انديشهی خاصآن  عمومیت    هاي خود را، 

اين فضاي خلقمی تمايالت عرفانیارائه  برايشده، محملی است،  بخشد.  تعلیمی    -ي 

)حالت تدافعی(، شاعر هنوز    رو، در اين مرحلهي يک حكايت؛ ازينحدودهشاعر در م

بیهاي  ثیر حكايتتأ  زير اما  بیقبل است؛  به   يدادن صحنهمكان قرار زمان و  حكايت، 

 پیشین منجر شده است.  هايشكستن سطوح حكايت
 

تدافعی یهمرحل . شكــستن و به هم ريختــن ســطوح ماقبل                                                        



 11ــــــ ــــــــــــــــــ د اکبر گندمانیمهردا/...ی حکایتیابی خالقانه نقش تداعی در ساخت 

 

لجوجانه  انحراف  حالت  جنبش  اين  يک  آغاز  گذشته،  شاعر  تأثیر  از  شاعر  ي 

پردازي نو  ، از طريق صحنهدرنتیجهگرايانه در پیكربندي آفرينش حكايتی نو است؛  اصالح

 زدايی( آماده شده است. )تقدس ي دوّم، مقدمات مرحله موضوع اصلی و تغییر

 

 مایه. درون2.2

اي است که در خالل اثر کشیده  مايه، فكرِ مسلّط در هر اثري است؛ خط يا رشته درون

موقعیتمی و  میشود  پیوند  هم  به  را  داستانی  (  42:1376میرصادقی، رک.).زندهاي 

مايه، پايدارتر باشد،  دهد. هرچه درونادراکی نويسنده را نشان میي اثر، جهت  مايه درون 

تضمین خواهد شدعمر   بیشتر  که  115:  1383اسكولز،)رک..اثر،  نخستین حكايتی  در   )

بودن شیخ است که از خدا  مقروضي اصلی،  مايهموالنا از آن استفاده کرده است، درون

مايه، حكايت حسن مؤدب و کودک  خواهد که قرض وي را بپردازد؛ اما، اين درونمی

ي حكايت مؤدب  مايهشود که درونکند و باعث می حلوافروش را براي موالنا تداعی می

ها ايجاد کرده بین آن ي حكايتِ احمد اضافه شود و با پیوندي که شاعر مايه نیز، به درون

.  باشددأ هاي دو حكايت مبمايهي حكايت مثنوي، ماحصل ترکیب درونمايهاست، درون

آماده  توانمی به  با عنايت  که  بود  آن  زمینهبر  در صحنهشدن  پردازي، شاعر  ي حكايت 

هايی که به کند؛ اما، جريان سیّال ذهن و شمار تداعیسطح جديد می  دادنشروع به نظم

تأثیر خود قرار داده   زير  به حدّي است که عناصر داستانی راآورند،  هجوم می  اوذهن  

است و هر عنصر، در کارکرد خود، نوعی بدخوانی خالق، نسبت به کارکردهاي همانندش  

ايندر دو حكايت قبل داشت  به  با عنايت  که حكايت موالنا، حاصل ترکیب دو ه است. 

)بر اثر تداعی حكايت    مايهي ترکیب دو درونوسیلههکه ب  اساسی   يحكايت است، با تغییر

 توان مشاهده کرد.ي حكايت، میمايه ترين تأثیرها را در درونمهمروي داده است،  دوم( 

 
زداییالوهيت یه مرحل  چسباندن و خلق سطوح جديد. همدوباره به                                                       
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شماري که در طول  هاي بیاصلی، به دلیل تداعی  يهماي همچنین، در کنار اين درون 

توان در  اي را می هاي فرعی و ثانويهمايه، دروناست  داستان به ذهن شاعر، خطور کرده

که   کرد  مشاهده  بدخوانی  اين حكايت،  به  مبدأ،  دو حكايت  در  وجودنداشتن  دلیل  به 

  بیتمثال در چندين  براي  .است  شدهمنجر    ،خالق و دفع اضطراب تأثیر دو حكايت قبل

اي به  ر دو حكايت مبدأ، اشارهمطرح گرديده است که د دادنلزوم انفاقآغازين حكايت، 

ي فرعی  مايهها تأکید شده است و اين دروناست و تنها وامداري شیخ، در آن  آن نشده

 به ذهن شاعر، خلق شده است: )ص(ي تداعیِ سخن پیامبرواسطه هنیز، خود، ب

 جان و مال و خانقــه در باخــته.       هـم به وام، او خانقاهی سـاخته        

 گفــت: پیغامبر که در بـــازارها 

 کاي خدا، تو منفقان را ده خلف 

 کنــند ايـــدر دعا: فرشـــته می 

 اي خدا! تو ممسكان را ده تلـف 

 ( 198: 1373)موالنا،             

ي  واسطههکشد که دوباره بشدن را پیش میربانی اما، همین مبحث انفاق نیز، مبحث ق

 شود  ، براي شاعر تداعی می )ع(ي قربان(، ماجراي حضرت اسماعیل)در واژه  تداعی لفظی 

اند، در هاي فرعی که تداعی شدهمايهکدام از اين درونکه هیچي حائز اهمیت آنو نكته

نداشت وجود  مبدأ  اسماعیل   نداه دو حكايت  آورد  پیش  تداعی)حلق،    رت هاي صووار(. 

قدري زياد است که  به  ،هااين تشابه  اند. توجه موالنا بهلفظی  هايگرفته از نوع اشتراک

ورد و اين به آن خاطر است که در مثنوي،  شاعر بیا  تواند داستانی را نیز به يادِمی  يک واژه

تداعی می، معنیدائم به ذهن موالنا  متناسب  تمثیلشوند و قصههاي  تازه در    هايها و 

طلب  ي م( در ادامه67:  1383سودا،آتش رک.).  آيندمسیر جريان سیال ذهن، به يادش می

بودن شهیدان براي  ت زندهنیز، علّ   )ع( شدن حضرت اسماعیلباال، با آمدن داستان قربانی

می تداعی  وام  ترتیب،بدين شود.  شاعر،  مبحث  خدا، از  راه  در  او  انفاق  و  شیخ  گرفتن 

 شوند: هاي ديگري نیز براي شاعر تداعی میمايهدرون
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هاي فرعی  مايهي عوامل موثر در خلق درونهاي معنوي نیز از جملههمچنین تداعی

معنوي، مواردي است که   از اشتراک  شباهت ظاهري  در حكايت موالنا هستند. منظور 

اما، ندارد؛  تداعی  در  نقشی  از  هربه  لفظ،  لفظ  ترجمه،   هايراهحال،  مانند    ديگري 

کند. بايد گفت که در بسیاري  تداعی دخالت می  يه...، در تكمیل سلسلتصويرسازي و

  هیچ   ي تداعی، کامل نیستند و ذهنِ موالنا،ي يک سلسله دهندههاي تشكیلمواقع، حلقه

ي تداعی، بسیار دشوار  گذارد و گاه، تشخیص مسیر سلسلهبه جاي نمیردپايی از خود  

کردن خريدن حلوا  گوي طلبكاران در مذمت وبودن شیخ، از گفتفارغ(  72)همان:  .است

فرعی ديگري است که تداعی شده    يهمايي آن، درونهزينه  نكردناز کودک و پرداخت

ه در لحاف را، براي شاعر تداعی کرده درکشیدن مارويمايه، تصوير  است و همین درون

نوعی اطمینان شیخ، زمینه را براي تداعی  تفاوتی شیخ و بهاست. از سوي ديگر، همین بی

کند که هاي و هوي دنیوي، تأثیري  ، فراهم می متوکالن بر حق ي ديگري، يعنیمايهدرون

 گذارد:بر توکل ايشان نمی

 رويی خــلقش چه گـزند. از ترش      قند آنكه جان، در روي او خندد، چو        

                                کی خورد غم، از فلک وز خشم او آنكه جان بوسه دهد بر چـــشـم او        

 (199 :1373موالنا،)                    

، به ذهن شاعر تداعی شده  متوکّالن بر حقکه مبحث  اين  با وجوده  کآني مضمر  نكته

تواند شیرينی حلوا را نیز  ، می خنديدنقنداما، در همین تداعی نیز، تمثیلِ همچو    ،است

تواند در اينجا، طلبكاران  )که می  رويی خلقبراي خواننده تداعی کند که در تقابل با ترش

اين   اما،  است؛  گرفته  قرار  بعد  مصراِع  در  شوند(،  تداعی فرض  خود،  ي  کننده موضوع، 

نشیند.  ي جريان سیال ذهن، بر ذهن شاعر می سرعت و به شیوه هاي ديگري است که به تمثیل 

ترين زمینه، در اثبات مطلبی است. کاربرد تمثیل در اين جهت، تصويري حسی  تمثیل رساننده 

( در ذهن  38:  1389  شیري،   )رک. .  که امري غیرحسی را براي مخاطب بفهماند است براي آن 

 : اند هاي زير تداعی شده موالنا نیز جهت تأکید مطالب مورد نظر، تمثیل 

 از سگان و وعوع ايــشان چـه باک.       در شب مهتاب، مـــه را بر سماک 
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                   .آب، نگــذارد صفـــا بــهر خسـی یگـــذارد هر کــس کارک خود می 

 (199: 1373موالنا،)                 

هايی  مايههاي لفظی و معنوي را با دروناي از تداعیترتیب، هر بیت باال گونهاينبه

توان يافت. در کل، نمی  ها را در دو حكايت مبدأ،کدام از آنکند که هیچ تازه آشكار می

هاي  انباشتهترين موضوعی است تا  توان بر آن بود که ذهن شاعر، در انتظار کوچک می

ب را،  درونواسطههخود  اين  کند.  آشكار  لفظی،  يا  معنوي  تداعی  در مايهي  بیشتر  ها، 

التفات، روي به مخاطب میزمان با صنعت  يا از پشت  هايی آشكارترند که شاعر  آورد 

که اين داستان، خود،  کند. ازآنجاداستانی، پیام خود را متصل میهاي دروننقاب شخصیت

اين به  ی بوده است و براي تأکید بر داستان ديگر)پیرزن و باز( آمده است،  داستانی فرع

که به مخاطب خود تأکید کند  توان پی برد. شاعر براي اين نكته در پايان داستان، بیشتر می

آيد، اين داستان برايش تداعی  است که رحمت الهی به جوش می  کردنکه در اثر گريه

 ورزد:ان داستان نیز، دوباره بر همان اشک و زاري تأکید میاي که در پاي گونه شود؛ بهمی

 کام خود، موقوف زاري دان، درست!  اي برادر، طـفل، طفل چشم توست! 

 پس بگـريـان، طفل ديـده بر جـسد گر همی خواهی که آن خلعت رسد، 

 (200)همان:                              

تداعی  تداعی و  يا ظرفی براي ظهورِ گونه   شده، خود، محدودهداستان  هاي مختلف 

 تعلیمی شاعر بوده است و از سوي ديگر، همین درون  -تمايالت عرفانی ينوعی ارضابه

ي ديد يک  خود شاعر، از زاويه  شدن نظرهايشده نیز، باعث مطرح خلق  هاي فرعیمايه

 شده است.   مشروحبه جاي راوي    ،)آنچه در دو حكايتِ ماقبل وجود نداشت(راوي مفسر  

 

 ی دید . زاویه3.2

ي ديد، موجب  ديد مخاطب است و هر تغییري در زاويه  ينقطه   يکنندهي ديد، تعیینزاويه

انداختن آن، ايجاد تنوع بصري، معرفی محل يا حال  شاي اطالعات داستانی يا به تعويقاف

ظريفی در وقايع    ديد، تغییرهاي  يواقع، هر تغییر در زاويهدر  شود؛و هوايی خاص می
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، مخاطب را در وضع اين تغییرها(  168:  1384داگالس،  )رک..  آوردمیوجودهداستانی ب

  رک. )  .جديدتري نشان دهد  يهتواند موضوع تصوير را از نقطدهد و میاي قرار میتازه

التی  هاي ديد متنوع در شعر، باعث خواهد شد که شعر، ح( وجود زاويه78:  1377بصیر،

توان، دو پرسش پیوسته  ي ديد، میپويا داشته باشد و از ايستايی خارج شود. در باب زاويه

چه کسی  که در برابر اين ؟گويدچه کسی می» :گويدمیاما متفاوت را مطرح کرد. اخوت 

اولین کسی که به تفاوت مابین ديدن و گفتن، در روايت پرداخت و اين دو را  ؟  بیندمی

میدر   که  کسی  بود.  ژآنت  ژرار  داد،  قرار  هم  میمقابل  که  کسی  و  راوي  بیند،  گويد، 

ساز با بعد، کانونی   شناسی روايت، همواره، راوي با حالت وساز است. در شكلکانونی 

 (92: 1371)اخوت، ارتباط دارد«

بیند،  رويداد را میدانند که  ي ديد را متعلق به کسی می ست که گروهی، زاويها  روازين    

-سوم  ي ديد، در هر سه حكايت، کند و درنتیجه، در بررسی مورد نظر، زاويهنه نقل می

ديگر، راوي  زبان؛ بهاست تا شارح  مفسّرشخص است؛ اما، در حكايت موالنا، راوي، بیشتر  

؛ از  کند شود، نظر خود را نیز بیان می در هر زمان که انديشه يا موضوعی در ذهنش تداعی می 

از شخصیت اين  يكی  لباس  در  شاعر  می رو،  نظر  مورد  مباحث  بیان  به  هرچند  ها،  پردازد. 

ي ديدي  شخص، گفته شده است و به اصطالح، از زاويه حكايت موالنا نیز، از زبان سوم 

بیرونی به واقعه پرداخته شده است، در طول داستان )برخالف روند دو حكايت مبدأ(، گاهی  

ي  تر، در زاويه عبارتی روشن شود؛ به شخص نزديک می ، درونی شده و به اّول ي ديد اين زاويه 

شود يا توصیفات در زير پاي  شخص که توضیحاتی کّلی از محیط و فضا ارائه می ديد سوم 

داند  افتد، می ي فضاي داستان اتفاق می شوند، راوي هر آنچه در مجموعه شخص، ِله می سّوم 

هاي داستان احاطه دارد؛ اما، زمانی که  ي وقايع شخصیت موقعیتی برتر، بر همه واقع، از  و به 

کند  نزديک می   شخص، ي ديد خود را به اول رسد، راوي داستان، زاويه داستان به اوج خود می 

ي نوع ديگري از نگرش،  واسطه شخص ساخته نیست، به ي ديد سوم و کاري را که از زاويه 

پردازد؛  ي روايت می و به ادامه سازد  شخص، ممكن می ي ديد اول يعنی با نزديكی به زاويه 

زاويه ازين  به رو،  ديد  غیرمنتظره ي  می طور  تغییر  روبه اي،  شگفتی  با  را  خواننده  و  رو  کند 
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شود که خواننده به جاي خستگی از روند طبیعی  ي ديد، باعث می سازد. اين تغییر زاويه می 

با داستان )به  بیشتر  با حاالت درونی شخصیت ويژ روايت،  بهترين  ه  برقرار کند.  ارتباط  ها( 

هاي کودک گريان، زمانی  گويی توان در حديث نفس ي ديدها را می هاي اين تغییر زاويه نمونه 

 که ناامید از گرفتن مبلغ حلواي خورده شده است، مشاهده کرد: 

 حنــــینناله و گريــــه برآورد و   کودک از غم، زد طبق را بر زمیـــن

 !کاي مرا بشكسته بودي هر دو پاي  هايگريست از غبن، کودک، هايمی

 ( 199: 1373)موالنا،                

آستانه اخیر،  زاويهمصراعِ  به  ورود  اوّلي  ديد  تغییر  ي  اين  اما، عامل  است؛  شخص 

از طرف  ، آن هم نشدن مبلغ حلوا به کودکپرداختي ديد نیز، عنصر تداعی است. زاويه

اند، دورويی بعضی از خانقاهیان را به ذهن شاعر تداعی  صوفیان که خود، مروج راستی

هزينه براي شاعر، دو خصلت ناپسندِ بعضی از صوفیان آن   نكردنکند. اين پرداختمی

 شود:  کشد که از زبان اول شخص کودک گفته میدوره را به تصوير می

 تمی.ـ بر در اين خــــانقه نـــــگذش  یـکاشكی! من، گرد گلخن گشـتم

 شویهمچو گـربه، رویو  ندالسگ  خواهی که آن خلعت رسد، گر همی

 ( 199)همان:                              

هاي بد صوفیان رياکار است  ي ويژگیکننده نشدن حق کودک، تداعی پرداخته واقع،  در

توان در پايان  ي ديگر را نیز، می شوند. نمونههاي کودک، بیان میکردنکه در میان گريه

شود، از زبان طلبكاران مشاهده کرد که عنصر  حكايت، آن زمان که بدهی شیخ پرداخته می 

ي توکّل  طلبكاران، نتیجه  کند؛ زمانی کهتداعی، نقش چشمگیرتري را در آنجا بازي می

 گويند:شخص میلشخص به اوّي ديد از سوّمبینند، با تغییر زاويه شیخ را می
 اي خـــداوند خـــــداوندان راز!    ســت باز؟ چه سرّ است اين چه سلطانیاين

 بس پراکنده که رفت از ما سَـخن  و کـن ـــمــــا ندانســـــتیم، مـا را عف

 ( 200)همان:                        
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زايش معانی و سطوح جديد در  هاي  ترين راهي ديد، يكی از مهماين تغییر در زاويه

شكنند و قلمروي  ي بیان را میادبیات است که از طريق آن، شاعران مرزهاي محدوده

وسیع را،  میانديشه  همكاران،رک.).  کنندتر  و  می7:  1389صدقی  که (  بود  آن  بر  توان 

ین  ب  اي کهاند تا از فاصلهاند، اين فرصت را به شاعر دادههايی که صورت گرفته تداعی

ي ديد  وجود آمده است، استفاده کند و با تغییر زاويههبیند« بکه میگويد« و »آنکه می»آن

حكايت   دو  به  نسبت  خالقی  بدخوانی  تنها  نه  درونی،  به  بیرونی  نگاهی  از  حكايت، 

شخص، تا جاي ممكن آن لشدن حكايت از زبان اوّروايتبلكه، با  د،نخستین داشته باش 

بین خواننده  امكان صمیمیت بیشتري را  ( و  32:  1377تودوروف،رک.مايد)تر بنرا پذيرفتنی

خواننده با شخصیتی که در  شود که  کند. همچنین اين عمل، باعث میو راوي اثر، ايجاد  

؛ اما، تداعی باز هم، خود را در اين  کند  «پنداريهمزاد»است،    حكايت  کردنحال روايت

نیز،نوع از زاويه  کند و درنتیجه، پشیمانی طلبكاران از کار خود، سبب  وارد می  ي ديد 

 شوند:)طلبكاران( ديده می  جمعشخصلشود که همگی از زبان اوّهايی می تداعی تمثیل

 م.ـ هـا را بشـــكنی الجرم، قنديــل زنیــــم ما که کورانه، عصاها می

 خود، جواب.گويان از قـیاس هرزه ما چو کرّان، ناشنیده يک خطاب، 

 رو.گشت از انكــار خضــري، زرد م کــوـ ما ز موسی پند نگـــرفتی 

 شكافت. نور چشمش، آسمان را می شتافتبا چنان چشمی که باال می
 ( 200: 1373)موالنا،             

شود که  بخشد، باعث میبر پويايی بیشتري که به داستان میعالوه  ي ديد،اين تغییر زاويه  

 ها را نیز درک کند. شخصیت هايحالت خواننده،

 

 پردازی شخصيت. 4.2

داستان شخصیت اصلی  بار  میها،  دوش  به  را  ديالوگها  با  و  تککشند  و  هاي  گويی ها 

: 1387نیاز،بیرک.رود)میپیش شوند و هم روايت بههاست که هم خودشان شناخته می آن

می (. شخصیت70 همچنین  ايستاتوانند  ها،  يا  پويا  طبقهبودنبراساس  شوند.  شان،  بندي 
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»شخصیت ايستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نكند يا اندک تغییري را بپذيرد و 

  «.خوش تحول باشدريز و مدام، در داستان، دستشخصیت پويا، شخصیتی است که يک

شخصیت93  :1376میرصادقی،  رک.) طول  (  در  ساده،  يا  ايستا  متحوّل  هاي  داستان، 

گذارد؛ يعنی، در پايان داستان، همانی  ها تأثیري نمیشوند و حوادث داستان، بر آننمی

بوده داستان  آغاز  در  که  اما، شخصیتهستند  داستان،  اند؛  رويدادهاي  اثر  در  پويا  هاي 

پیچیدهمتحول می اين    (141:  1371اخوت،؛ رک. 19:  1383اسكولز،رک.).اندشوند و  در 

هاي داستانی، به منبع خود، وفادار بوده است  کارگرفتن شخصیتموالنا از نظر به  حكايت،

حكايت موالنا با حكايت  ي تمايزهاي  ازجملهاما،    و در تعداد آن، تصرف نكرده است؛

نكره،  که، در روايت موالنا، شخص وامدار، شیخی است که به صورت  آن  التوحیداسرار

است.    شیخ ابوسعیدابوالخیر، شیخ مذکور، اسرارالتوحید؛ ولی، در حكايت  ذکر شده است

نیامده است و تنها به وامداري  توصیفی از شیخ  که، در دو حكايت مبدأ،  ي ديگر آننكته

هايی آورده شده موالنا در چهار بیت اول، ويژگیوي اشاره شده است؛ اما در حكايت  

تداعی که  بر مخاطب، آشكار میکنندهاست  داستان،  که در طول  نكاتی است    شوند؛ ي 

اند و  توان بر آن بود که دو حكايت مبدأ، در ذهن موالنا وجود داشتهديگر، می عبارتیبه

ت؛ اما، در زمان سرايش اين  آغاز و پايان داستان در ديد موالنا، کامالً مشخص بوده اس

ي  ی در طلیعه هايصورت عبارتهاند، بهايی که در حكايت برجسته بودهحكايت، ويژگی

 براي شاعر تداعی شده است: حكايت، 

 نامـدار.که بـود آن  وانمرديـ جاز       او وامـدار  دائمـــاًخی، ــ بود شی 

 فقــیران جــهانرج کردي بر  ــ خ زاران وام کردي از جهان، ـــ هده 

 و مال و خانـقه درباخـــته  انــج ه وام، او خانقاهی ساخته  ـــ هم ب

 کرد حق، بهر خلیـل از ريـگ، آرد گزاردوام او را حق، ز هر جا می
 ( 198: 1373)موالنا،                 

پايان حكايت است و   يکنندهشدن وام شیخ از طرف حق، از هر جا، تداعیگزارده

نشاند؛  تحقّق آن میا عدمآورد که خواننده را در انتظار تحقّق يمیوجودرا به  نوعی تعلیقیبه
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می بنابراين حكايت،  تمامی  جهتِ،  در  به  تواند  باشد.  تداعی  اين  میاثبات  توان  واقع، 

  ع آخراآورد. مصرشماربههاي ذهنی شاعر  حكايت را محملی براي آشكاري انواع تداعی

)که ذکر شد( نیز خود، تمثیلی است که جهت تأيید مطلب مورد نظر، بیان گرديده است.  

کردن بر فقیران  گرفتن از ديگران و خرجر جوانمردي شیخ، نامداري وي، واماز سوي ديگ

زعم  به.  هستنیز    «فتیان»  ي گروهکنندهباختن جان، مال و خانقه، همگی، تداعیجهان، در

کوب، اين توصیف جوانمردي در مورد شیخ خضرويه با واقعیت تاريخی، تطابق  نزري

 کردنين وام( و تكرار ا88:  1366کوب،رک.زرينکه، وي از فتیان بوده است)دارد؛ چرا

نیز، که  کننده تأيید   )گرفتن(  است  آن  می  دائماًي  وي سر  از  استاين عمل    رک. )  زده 

روايت  113:  1389سردرود،  يحیدرزاده به  همچنین،  وي،  المحجوبکشف(  طريقت   ،

است بوده  اين149  :1378،هجويري.ک)رمالمت  از  و  نامداري(  توجیه    رو،  نیز  وي 

گردد؛ بنابراين، صفات و عباراتی که در ابیات آغازين حكايت در اثر موالنا ذکر شده می

باب شخصیت اين  هايی هستند. در  ژگیويي  کنندهکدام تداعیبسیار کلیدي و هر  است،

رفتار يک پادشاه    ي کنندهکه رفتار شیخ در روند حكايت، تداعیشیخ، مطلب مهمّ ديگر، آن

پردازي شیخ  د: »شخصیّتگويمی  ي اين موضوعدرباره  ،ي خوداست. حیدرزاده در رساله 

چند که در ظاهر  ؛ هرتاي بیان شده است که اعمال وي را پادشاهانه جلوه داده اسگونهبه

ارزشی براي موقعیت پادشاهان و حكمرانان، قائل نیست. هیچ   رسد که او،نظربهامر چنین  

تواند به اين دلیل باشد که شايد فردي که براي موالنا ارزشمند بوده است،  اين مطلب می

( يكی  111:  1389رود،دسري حیدرزادهرک.).  پیامبر باشد  -داراي شخصیت ترکیبی پادشاه  

اي که با سر به خادم، جهت رفتن و توان در اشارهي شیخ را میپادشاهانه   رفتارهاياز  

 کند، مشاهده کرد: خريدن حلوا از کودک می

 که: برو آن جمله حلوا را بخر     خ اشارت کرد خادم را به سرشی

 (198: 1373)موالنا،    

 مانند است: رفتارِ خادم نیز، به پیشكار يک پادشاه 
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 انديش شیخ تو ببین اسرار سِر او، طبق بنهاد اندر پیـــش شیخ   

 ( 199)همان:                

توجهی شیخ به مزمت غريمان، بر همی که در جهت بیسرپشت  هايحتی در تداعی

 تداعی شده است:  شاهي ي حلواي کودک آمده است، باز هم، واژههزينه نكردنپرداخت 

 خبر در سماع از بانگِ چغزان، بی ، بر لِب جو تا سحرشَهخورد می       

 ( 199مان:)ه                     

 کنند: دانند و رفتارش را، سلطانی ياد میغريمان نیز، شیخ را سر شاهان می

 اين چه بود؟  شاهانکاي سر شیخان و      ه برخـاست زود ــ ان، از هـم ـــ آه و افغ

 ـدان راز؟ـــاي خـــداوند خـــداون ، است بازسلطانیچه  چه سرّست، ايناين
 (200همان:)                          

اي که در هاي معنويتداعی   با وجودشیخ نیز، حائز اهمیت است.    يه رفتار پیامبرگون

هايی که در جهت توصیف شیخ و رفتارش آمده  رسد، تمثیلمینظر پیامبرگونه به  آن، شیخ،

)به خاطر ندادن    بودن شیخ از مالمت طلبكاران، براي فارغمثالً  ؛گونه استاست نیز، پیامبر

 آمده است:  هاي پیامبرانتمثیل فروش(،  پول کودک حلوا 

 خـــايد ز کنـــیه، بولهـبژاژ می      شـب   شكافد نیمهمصطفی، مه می

 کند وآن جهود از خشم، سَبلَت می کند    آن مسیـــحا، مرده، زنده می
 (199)همان:                          

حضرت  آورد، در التماس طلبكاران، باز هم، تمثیل  زمانی که خادمی، بدهی شیخ را می

 آيد: می  و خضر )ع( موسی

 رو.، زردخضــريگشــت از انكار      ، پند نــگرفتیم کـو    موســـیما ز 

 ( 200)همان:                            

 . گفتگو 5.2

بُعدي نیست و ساير عناصر داستانی را  داستانی، تکخالف ديگر عناصر بر عنصر گفتگو، 

ي درست  ( استفاده51:  1391رک.صحرايی و همكاران،).دهد الشعاع خود، قرار میتحت 
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پی گسترش  و  متن  در  نويسنده  حضور  کاهش  باعث  عنصر،  اين  میاز  و رنگ  شود 

میدرون  نمايش  به  نیز،  را  نوع  180:  1368عمرانی،پورِ مهدي)رک..  گذاردمايه  هر  در   )

براي نويسنده  شود، گفتگو، اين امكان را  ي ديدي که براي يک داستان انتخاب میزاويه

ي نوعی کنش،  مثابه به  ي ديد را ترمیم نمايد وهاي آن زاويهآورد تا محدوديتپديد می

  گويی«نفسحديث، »گفتگوترين انواع  ي مهمشود. از جملهها  باعث شناخت شخصیت

حديث است.   تکتفاوت  با  حديثنفس  در  که  است  آن  در  درونی  گويی، نفسگويی 

سعیدي  رک.کند، تا تماشاچی از نیّات او باخبر شود)بلند صحبت میشخصیّت با صداي  

:  1387نیاز،بی)رک.گويی درونی، بر تداعی معانی است(؛ اساس تک69:  1396و شكري،

هاي ذهن شخصیت را  تواند تمام احساسات، افكار و تداعیگويی درونی، می (؛ تک303

و  هاي مهمّ گفتگويژگی امل شود. از در خود بازتاب دهد يا فقط، افكار ساختمند او را ش 

عبارتی  به   ي ديد است؛دادن حكايت، در اثر تغییرِ زاويهدر حكايت موالنا، يكنواخت جلوه

  ه کند، گفتگو، بشخص تغییر میشخص به اولاز سوم   ي ديدتر، زمانی که زاويهروشن

سطح  حكايت را يک ها،  هاي شخصّیت گويی نفس هاي درونی يا حديث گويی ي تک واسطه 

ها را زمانی مشاهده  توان آن هاي درونی است که می گويی ي اين گفتگوها، تک از جمله   کند. می 

اي به  کرد که شیخ با ديدن اين شرايط و با عنايت به توّکلی که به رحمت الهی دارد، نكته 

ي  شده، از جمله هاي تداعی گويی شود. اين تک گويی درونی، تداعی می ذهنش به صورت تک 

اند  تمايزهاي حكايت موالنا با دو حكايت مبدأ هستند که خود، باعث خلق بافتی جديد شده 

 اند: و ساختار جديد را نیز، از اضطراب تأثیر گذشته، رهايی بخشیده 

 ق را، چار صد دينار زر؟!ــنیست ح  ت: اين بدگمانان را نگر!  ـ خ گفـــ شی

 ( 198: 1373)موالنا،              

در مقايسه  کردن، که خود،  هاي کودک در زمان گريه و زاريگويیيا در زمان حديث نفس

 ند:آيمیشماربه دو حكايت قبل، بدخوانی خالق، با

 بر در ايـــن خـــانقه نگذشـــتمی       ن گشتمیـــ ی! من، گرد گلخـ کاشك 
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 دالن و همچو گربه، روي شويسگ وـــ جوار لقمـــه ـ خصوفیـان طبــل 

 (199)همان:                            

اند، سبب اطناب آن شماري که در طول گفتگوها خلق شدههاي بیهمچنین، تداعی

حكايت موالنا با دو حكايت قبل    از تمايزهاي  اند که اين موضوع، خود نیز،گفتگوها شده

 است و پايان داستان به تأخیر افتاده است. 

 

 پردازی شخصيت. 6.2

شود، تعلیقی است که در  رنگ داستان میشدن پیي عناصري که باعث برجستهاز جمله

شود دهد و باعث میعوامل متعددي روي می  يواسطه هاين تأخیر، بشود.  داستان ايجاد می

( 26:  1371پراين،)رک..داستان و درنتیجه، پايان روايت باشد  ي خواننده در انتظار ادامهکه  

امر،  از کسنه  اين  نیز می  ،کاهدشدن خواننده می ل تنها  پويايی روايت  شود.  بلكه، سبب 

ايج متفاوتی  اد تعلیق  باشدتواند  میشده، عوامل  ازآن   داشته  تداعیو  در  جمله،  که  هايی 

 رک. ).  گردندوند، باعث تداوم داستان و به تأخیر انداختن پايان آن میشداستان خلق می

اي توصیف شود  شوند که روايت، به گونهها، باعث می ( اين تداعی 171:  1382ريمون،

،  خواننده درگیرتر شود و با کنجكاوي، داستان را پیگیري کند. در حكايت مورد نظر  که

هايی  گرفته، صرفاً به دلیل تداعیهاي صورت، تعلیق صورت گرفته است. تعلیقاآشكار

ي جريان سیّال ذهن  ها صرفاً مشخصهاند. اين تداعیاست که در روند داستان، ظاهر شده

-عنوان زمانبه  از اين روش،  ،کادنشوند.  اي در داستان میشاعر هستند که سبب وقفه

شناسی مدرن، گويد: »اصطالحی است که در روايتکند و در تبیین آن میپريشی ياد می

ها، در طرح اثري  براي اشاره به اختالف بین ترتیب وقوع رويدادهاي داستان و نظم آن

می  ما عرضه  به  بهکه  انواع  495:  1389«)کوپا،.رودمیکار شود،  نیز،  موالنا  در حكايت   )

  دهند، به دلیل هايی که از طريق لفظی و معنوي، در سیر خطّی حكايت، روي میتداعی

هاي اين  روند. يكی از روشمیشماراندازند، تعلیق به که پايان داستان را به تأخیر میاين

اند، اشاره  که در گذشته رخ داده  ها و حوادثیهستند که به گفته  هايیبک فلششیوه نیز،  
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شود که  ، می)ص(اي از پیامبرمثالً در آغاز داستان، انفاق شیخ، باعث تداعی گفته  ؛دارند

 دهد: از اين طريق، زمان گذشته را با زمان حال، پیوند می

 کنند، ايـــدر دعـا: دو فرشـته می      گفت پیـــغامبر که در بـــازارهـا،

 اي خدا! تو ممسكان را ده تـلف!  کاي خــدا! تو منفقان را، ده خلف  

 ( 198: 1373)موالنا،             

  است که پشت   هايیاند، تمثیلهايی که باعث تعلیق در داستان شدهي تداعیاز جمله

اصطالحِ   ،ويلیام جیمزشوند. براي اين مفهوم،  ، خلق می«جريان سیّال ذهن »هم، بر اثر  سر

Stream of Consciouness  به عل71ّ:  1374ايدل،رک.).  بردکاررا  گزينشی،  (  چنین  ت 

(  27:  1387بیات،رک.).کنندانديشه را القا می   زنجیرواراي هستند که  هشدهاي يادتعبار 

  گرفت، جريان سیّال ذهن بود هايی که بیشتر مورد استقبال قرار  ترين برگرداناز مصطلح

و    رک.) عرصه183:  1389خیاط،يعلیزادهمشفقی  داستان،  شیوه،  اين  در  نمايش  (؛  ي 

از جنبهدريافت نیمهها  و  آگاهی  تداعیهاي  هاي  آگاهی، سیالن خاطرات، احساسات و 

گفتار است  هاي پیش از  تكیه بر اليه   ،، در اين شیوه، بیشتربنابراينپايان است؛  معانی بی

عقالنی گفتارهاي  بدون  172:  1376شمیسا،رک.).  تا  راوي،  ذهن،  سیّال  جريان  در   )

صورت جريانی  بلكه به  صورت زنجیر،حكايت را نه بهگذرد،  کاري آنچه در ذهن میدست

می روايت  تداعیهمینبه  (7:  1388  حسینی،  رک.).کندسیّال،  گاه  ذهنی،  خاطر،  هاي 

ي  گسستهي درهمگفت که اين جريان، مجموعهتوانرو، میايناز   شوند؛ نامنسجم ديده می

گذرند. در هاي خودآگاه و ناخودآگاه، از هم میهايی است که در آن، اليهانديشه  تداعی

تداعیحكايت مورد نظر، بهترين نمونه از جفاي  ي اين  ها، زمانی است که شیخ، فارغ 

ها  و به خدا توکل کرده است. سیل هجوم تداعیطلبكاران، لحاف را به رخ کشیده است 

بیتی که  اي که در هشتصی ندارند؛ به گونهاي است که ترتیب خا گونهبه  به ذهن شاعر 

را باال و پايین کرد    هاتتوان بیبراي بیان اين حالت شیخ آمده است، میصورت تمثیل،  به

 راحتی تغییر داد: ها را بهو نظم آن
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 دهد بر چـشـم اوآنک جان، بوسه 

 در شب مهتــاب، مه را بر سمـاک 

 گــذارد هر کسی؛کارک خــود می 

 شب؛ شـكافد، نیـمهمصطفی، مه می

 کــند آن مســیحا، مـرده، زنده می

 خورد شه بر لب جـو تا به بـحرمی

 کی خورد غم از فلــک وز خـشـم او؟

 از سگان و وعوع ايشــان چـه باک! 

 نگـــذارد صـــفا بــهر خسـی؛آب 

 خـايــد ز کـــینه، بولـهـب؛ ژاژ می

 کند؛وآن جهود از خشم، سلبت مــی

 ر ـ خب در سماع، از بانگ چــغزان، بی

 (199: 1373)موالنا،                

 

 گيری . نتيجه3

تقريباً، در غالب قصه  تموالنا  نیز    هايیصرفهاي مثنوي،  تداعی  داشته است که عنصر 

، باعث شده است که صورت  هااين تصرفنقش چشمگیري در اين راستا بازي می کنند.  

هاي چشمگیري داشته  ها در کتب قبل از موالنا، تفاوتهاي مثنوي با مأخذ آن قصّهقصه

  ی تازه، )غیرارادي( در حكايت  )ارادي( و ناخودآگاه  طور خودآگاههايی که بهد. تصرفباشن

آورد، میوجودهدهد و ساختاري تازه را بو متن مبدأ آن، روي می  هايتبه نسبت حكاي

هاي بدخوانی خالق،  ي شیوهجملهروند. ازمیشماربه  هاي بدخوانی خالق،همگی از شیوه

عقب الوهیّتمراحل  و..نشینی،  مرحلهاست.  زدايی  در  عقب.  مكان  ي  و  زمان  نشینی، 

ي  واسطه هقبل، متمايز بوده است. شاعر ببه نسبت دو حكايت    پردازي(،)صحنه  حكايت

آن به   نداشتنتعلّقزمانی، گذشته، حال و آينده را با يكديگر پیوند زده است و با  اين بی

شده، محملی براي  خلق  بخشد. اين فضايهاي خود را عمومیت می، انديشه ی خاصمكان

ي تداعی  گسترده  تأثیرهايزدايی،  ي تقدّساست. در مرحلهزدايی  ي تقدسورود به مرحله 

موالنا   حكايت  داستانی  عناصر  بر  ازآن  توانمی را  کرد.  شیخ  مشاهده  بدهكاري  جمله، 

باعث شده است که    مودباحمد، حكايت حسنِ   تداعی کرده است و  براي موالنا  را 

اي خلق  ي تازهمايهحكايت مودب نیز، به اين حكايت اضافه شود و درون  يمايهدرون

اي نیز)به دلیل  هاي فرعی و ثانويه مايهشود. در کنار اين موضوع اصلی و محوري، درون
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  اند. همچنین، با پرداخت ذهن شاعر تداعی شده  درذهن شاعر(،  شمار در  هاي بیتداعی

هاي بد صوفیان براي شاعر که  شود که ويژگییاين فرصت، مهیا مپول کودک،    نكردن

ديد    ي، زاويه بنابراينخود اکنون در پشت شخصیت کودک پنهان است، تداعی گردد؛  

شود تا اين حوادث را که اوج نقاط  شخص تبديل میديد اول   يشخص، به زاويهسوم 

  ي ي زاويهعهدهشخص، بیان شود؛ کاري که ديگر از  اول   احساسی داستان است، از زبانِ

وي در   بودنمعرفهشدن شیخِ وامدار)در مقايسه با  نكره ذکرآمد.  نمیشخص بر ديد سوم 

بخشیدن ويژگی کرامات، به تمام اولیاء الهی است و  جهت عمومیت  دو حكايت مبدأ(،

ر شده است.  هاي اولیاء براي شاع ي ويژگیمستور نیز، باعث تداعی همه   شخصیت ولیِ

گروهتداعی  پادشاهانه  شدن  و  ولیِپیامبرانه  -فتیان  رفتارهاي  ديگر    بودن  از  نیز،  مستور 

ها نبود. گفتگوهاي  هاي حكايت موالنا است که در دو حكايت قبل، اثري از آنتداعی

هاي لفظی و معنوي، در راستاي آشكاري  اسباب ظهور تداعی  يازجمله ها نیز، شخصیت

تکانباشته بودند.  شاعر  ذهنی  در  گويیهاي  موجود  ذهن  سیّال  جريان  و  درونی  هاي 

تعلیق همچنین  مدّعايند.  اين  بر  تأيیدي  جهت  حكايت،  صرفاً  گرفته،  صورت  هاي 

ي جريان سیّال ذهن شاعر بودند که پايان داستان را به هايی رخ داده بود، مشخصهتداعی

 انداختند. تأخیر می
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