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Samira_bameshki@ yahoo. comپست الکترونیکی:

1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀ جستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

مسؤول )ة(استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنددکتر تقی پورنامداریان
گاه فردوسی مشهد)(دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشسمیرا بامشکی 

یرطّهاي مشترك مثنوي و منطق الداستانۀمقایس
گرابا رویکرد روایت شناسیِ ساخت

چکیده

ـنایی و  آثار تعلیمی مشابه مانند مثنویمقایسه با در» مثنوي معنوي«در داستان پردازي هاي س
.برجسته اسـت معاصر نیزةی در دورو حتّجایگاهی منحصر به فرد و کامالً متمایز داردارعطّ

خود مولوي نیست و ریشه در آثار پیشین خـود  ۀهاي مثنوي ساخته و پرداختبسیاري از داستان
ـتان   ار است. یر عطّمنطق الطّ،آندارد که یکی از مآخذ مهم هاي مثنـوي و  نوع ارتبـاط میـان داس

ـتن   » فزون متنیت«یر از مقولۀمنطق الطّ ـیش  Bاست و منظور از آن هر ارتباطی است کـه م (ب
ـتان  . کندل می) متص(پیش متنAرا به متن )متن ـترك میـان   در این مقاله سـاختار داس هاي مش

ه می کنیم با یکدیگر مقایسگرا استفاده از روش روایت شناسی ساختبا یر را مثنوي و منطق الطّ
ـ     توج،هاي این دو اثرتا با نشان دادن شباهتها و تفاوت ـتان پ دازي ره و ذوق مثنـوي بـه هنـر داس

ـتان پـرداز    ةاستفادبه دست آمده این است که روشن شود. نتیجۀ ي مثنـوي از شـگردهاي داس
یر هاي منطق الطّبه داستانمثنوي نسبت هاي یر است و واقع گشتار داستانبسیار بیشتر از منطق الطّ

گشتاري غیر مستقیم و پیچیده است.
یر.ق الطّروایت شناسی ساختگرا، مثنوي، مولوي، منط: هاکلیدواژه
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مهمقد

،استيمخاطبان عادبه یات تعلیمی به منظور القاء تعالیم اخالقی، عرفانی و حکمیگویی در ادبداستان
بـر  وجود در مثنـوي  اینبا؛یت برخوردار استبه همین دلیل این مقوله در این گونه آثار از مرتبۀ دوم اهم

ـیار مـورد   خودارعطّخالف آثار عرفانی پیشین خود مانند آثار سنایی و داستان پردازي و شگردهاي آن بس
فرضاینییدأُتاي بره قرار گرفته است.توجـ که،هی ت دارد داستان پردازي براي مولوي فی نفسه بسیار اهمی

، مقایسۀ میان )1364:55،شینیانش برتري دارد(پورنامداریانو ذوق هنري مولوي در داستان پردازي بر پی
ـ  پیش از خود که در حکم مآخذ مثنوي هستندآثارمثنوي و مشترك هاي داستان ات و نشـان دادن  بـراي اثب

ـترك    ، مـی بایسـت  ضروري است. طبیعی است که این مقایسهچگونگی این برتري ـتانهاي مش میـان داس
ـیاري از  متفاوت یک داستان مشترك معلوم گردد. همان طور که میروایتةصورت بگیرد تا نحو دانیم بس

ـیاري از آنهـا     بلکه،خود مولوي نیستۀُستانهاي مثنوي ساختدا ـته و بس در آثار پیش از خـود وجـود داش
ـیش در  هاي ژرفی در تاریخ و ناخودآگاه جمعی بشر دارند. البتّریشه ه مولوي تنها به نقل داستانهایی که از پ

- نی خود چیزهایی از آن را بر میه به اهداف عرفابلکه با توج،پردازدت شفاهی یا کتبی بوده است نمیسنّ

آورد. زیرا را پدید میو معناهاي روایی جدیدبازگوییِ داستانی از پیش حکایت شدههاي تازةو شکلزیندگ
آن معنایی نو می دهد.لسفی دارد و با بازآفرینی شاعرانۀهاي فرهنگی و فتیک روایت ریشه در اسطوره، سنّ

که با وجود آن که مثنـوي اثـري اسـت کـه در     ن این مطلب استشدروشن در مقایسه ت انجام این اهمی
ات عرفانی و تعلیمی می گنجدادبی،داستان پردازي دارد که نه تنها پیشینیان ۀها و ابتکاراتی در زمینا نوآوریام

ـین بـا مقایسـه     ،او از آن بی بهره اند بلکه در داستان پردازي جدید نیز تازه و منحصر به فـرد اسـت. همچن
ارائه و یـا  شیوه اي برايتوان به این پرسش مهم پاسخ داد که چه برخی از داستانهاي مثنوي با مأخذ آن می

به ایـن  ؟از سوي مولوي انتخاب شده است و این انتخاب چه تفاوتی را به وجود می آوردهاروایت داستان
ق بخشیده است. ود را تحقّهدفهاي عرفانی خشتوان فهمید که مولوي چگونه در داستانهایوسیله می

ار و مثنوي معنوي به عنـوان نمونـه انتخـاب    رِ عطّمیان منطق الطیهاي مشترك داستان،براي این مقایسه
ا چرا در میان آثار عرفانی، عطّشده است. اممنـابع و  رِ او براي این مقایسه انتخاب شده انـد؟ ار و منطق الطی

ـیار زیـاد اسـت.     ي هستند چنانکه استاد فروزانفر نشـان داده وثناي مبرپیش متنمثابۀمآخذي که به  انـد بس
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ـنایی ، وحیداسرار التّبرخی از این منابع عبارتند از:  ـ    دیوان س کشـف المحجـوب  ار، ، آثـار نظـامی، آثـار عطّ
ـ   ، فردوس الحکمه، جوامع الحکایات عوفیهجویري،  ـ   دهالفـرج بعـد الشّ ان ، االمتـاع و المؤانسـه از ابوحی
و ... . با در نظر داشتن این نکته عیون االخبار، تفسیر ابوالفتوح، تفاسیر قرآن مانند بقات ابن سعدطتوحیدي، 

هاي مثنوي است، مبناي مقایسـه در ایـن کـار روایتهـاي     امبرده شده به عنوان مآخذ داستانکه تمامی منابع ن
ـتن هـم وزن     ه این انتخاب این لییر است. شرط اصلی و اومشترك مثنوي با منطق الطّ است کـه ایـن دو م

دو داستانی ت دارد که مقایسهاین نکته به این دلیل اهمی).هر دو بر وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعلنهستند (
که یکی به نثر و دیگري به نظم باشد یا وزنهاي عروضی آنها با یکدیگر متفاوت باشد در تعریف ویژگیهاي 

به دیگر سخن، این دو متن داراي شرایط هاي روایی دو اثر.ایز سبکژانر مفید خواهد بود نه در تشخیص تم
ـتند و هـر      - و ابزار روایتگري یکسان می باشند دو در یـک وزن  از جمله اینکـه هـر دو شـعر روایـی هس

در میان .ین گونه قدرت هر راوي در روایتگريِ یک داستان مشترك بسیار بیشتر نمود می یابدبدو- هستند
ار بر وزن مثنوي معنوي است و االهی نامه و ر و مصیبت نامه عطّهاي منطق الطیفقط مثنوی،شدهآثار نامبرده 

ـ ما به دلیل شهرت و محبوبی. اّنیستاسرار نامه بر این وزن هـاي  ر در میـان سـایر مثنوی  ت مثنويِ منطق الطی
با ایـن  نوي معنوي انتخاب شد.با مثۀثیر پذیري بیشتر مولوي از آن، این اثر براي مقایستأار و همچنین عطّ

،ر یک متن پیشین نـدارد بایست به یاد داشته باشد که روایت مولوي تنها ریشه دوجود خواننده همواره می
هاي او شده است. هـر  ع در روایتهاي بسیاري است و همین عامل، سبب تفاوت و تنوپیش متنبلکه داراي

ثیر پـذیري  ه در میان تمامی منابع ذکر شده تأکبه طوري؛یستپذیري از این متنها یکسان نثیرچند میزان تأ
ـ ،ار بسیار بیشتر استمولوي از آثار عطّ ار از نظـر زمـانی بـه مولـوي     این امر شاید به این دلیل باشد که عطّ

تر است.نزدیک

ارتباط متون با یکدیگرانواع 

ختارگرا ماننـد  سـا ختارگرا و پساهاي دیگر موضوعی قابل بحث میان منتقدان سـا ارتباط یک متن با متن
ته این موضوع، موضـوعی جدیـد در   ژولیا کریستوا، روالن بارت، میکائیل ریفاتر و ژرار ژنت بوده است. الب

ـتم ریشـۀ آن را در بحث   ا در ام،بلکه ریشه در گذشته دارد،قرن بیست نیست هـاي راجـع بـه    نقد قـرن بیس
توان یافت. ژراژ ژنت یکی از ژنت می» تچند متنی«کریستوا و ژولیا »یتبینامتنّ«از میخائیل باختین، » گفتگو«
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ـته در نقـد روایـت     گذار ادبی معاصر در فرانسه است. او یکی از چهـره ثیرترین منتقدان تأمهم هـاي برجس
او (به معناي نسـخۀ خطـی و یـا دسـت     Palimpsestsاست. کتاب اتادبیتاریخشناسانه، ساختارگرایی و

ي که نوشتۀ روي آن پاك شده و دوباره نوشته باشند)، صرفاً به موضوع ارتباط میان متون می پردازد. انوشته
ست از آنچه که یکبار به دلیل نبودن یک اموضوع این مطالعه عبارت«شود: این کتاب با این جمله آغاز می

ـئن  ). ژنت در ابتدا راجع به نامی ک1982: 1»(نامیدمپیرامتنیتاصطالح بهتر ه براي مطالعاتش برگزید مطم
را بـه عنـوان اصـطالح بهتـر انتخـاب      مان تغییر داد. سرانجام او اصطالح دگرمتنیتنبود و آن را در طول ز

یـت بـراي او   متنّدگرهمان). »(یت استمتنّدگردهم که بگویم موضوع بوطیقا امروز من ترجیح می«کند: می
چـه بـه صـورت پنهـان و چـه      » تمامی متون«شود. ن دیگر میارتباطات یک متن با متوانواعشامل تمامی

طیقا یک متن به تنهایی نیسـت. کند که موضوع بوکید مید. او تأنگیرآشکار در ارتباط با متون دیگر قرار می
ـتن از  ،استهاي پیش از خود گفتگویی میان خود و سبکةان دهندنشبنابراین هر سبک تازه اي  زیرا یک م

بـه  » چندارزشـی «یـک سـخن   و در نتیجـه ش از آن به کار گرفته شده اند استفاده می کندواژه هایی که پی
بر طبق ).49: 1382دارد(تودورف،پیش از خود نظر» شیوه هاي گفتار«خنی که به یعنی س؛وجود می آید

ـی  که)lntertextuality(تبینامتنی- 1توان یافت:نظر ژنت پنج نوع ارتباط میان متون می م بـر دو  خـود تقس
تفرامتنی- 3؛)paratextuality(تپیرامتنی- 2شود؛می(allusion)و تلمیح(plagiarism)مقولۀ قرض ادبی

)metatextuality(4؛ -تسرمتنی)architextuality(یتفزون متنّ- 5؛)Hypertextuality(. این پنج مقوله را
هاي جدا از یکدیگر و بدون همپوشی دانست.نباید مقوله

مقالـه که در این یر استمثنوي و منطق الطّهايداستاننوع ارتباط میان- یتیعنی فزون متنّ- ورد آخرم
ـیش  Aرا به متن hypertext)یا(بیش متنBمنظور از آن هر ارتباطی است که متن می باشد. مورد نظر  (پ

شود. ک متن پیشین مشتق میست از هر متنی که از یابیش متن عبارت«کند. ل می) متصhypotextیامتن
ـتار سـاده صـورت مـی        ـتقاق یـا از طریـق گش ـتقیم صـورت        این اش ـتار غیـر مس گیـرد یـا از طریـق گش

ایـن مـورد یـک    ر شده اسـت. آن متاثّیعنی متنی که متن حاضر از،متنپیش و).7: 1997ژنت،»(گیردمی
ژنت این مقولـه را بـه عنـوان یـک     است. خوانش دو یا چند متن در ارتباط با یکدیگر. » خوانش ارتباطی«

ـیش ا » بیش متن«کند.بندي میگرایی باز طبقهرساختا ـته   یعنی متنی که از متن دیگري که پ ز آن وجـود داش
ا وجودش بدون متن ام،صحبت نکندAبه هیچ وجه از متن B. ممکن است که متن شوداست مشتق می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


5...یرهاي مشترك مثنوي و منطق الطّمقایسۀ داستاندومچهل و سال 

A ناممکن است. متنB از متنAه نام گشتار یا انتقالفرآیندي باز طریق)Transformation(  سرچشـمه
که ضرورتی داشته باشد که از آن صـحبت کنـد یـا    دهد بدون اینگیرد و متعاقباً آن متن را انعکاس میمی

ـتند  دو بیش متن )Ulysses(و یولیسس)Aeneid(ات انگلیسی انئید. مثالً در ادبیاسم آن را به میان آورد هس
جـزو ر واقعدها دهد که بیش متناند. این مثالها نشان میسرچشمه گرفتهعنی اودیسهی،که از یک پیش متن

کنـد ایـن   . آن چیزي که این دو اثـر را از یکـدیگر متمـایز مـی    به حساب می آیندآثار ادبی بسیار ارزشمند
یـک  شود دیسه به یولیسس منجر میوهر یک متفاوت است. گشتاري که از اتارِواقعیت است که نوع گش

اسـت. امـا   20دیسـه در هلنـد قـرن    وگشتاري که عبارت از قرار دادن عمل اگشتار ساده و مستقیم است؛
ـتان  Bزیرا متن ،تر استتر و غیر مستقیمشود پیچیدهگشتاري که از همان ادیسه به انئید منجر می یک داس

صورت متفاوت. در حقیقـت  یعنی گفتن یک چیز به،گوید. گشتارهاي وارونه و هندسیکامالً متفاوت می
بـه  بنـابراین  به الگوي آن دسترسی داشته باشـد. کهکندتحسین ادراك و یایک متن را بهترفرد زمانیهر 

ـ کنـد  به ارتباطاتی که متن را به آنچه که هست تبدیل می» خود متن«جاي پافشاري روي  شـود.  یمـ هتوج
ات می شود. او ادبی» نقل و انتقال همیشگی«ی که منجر به کند، راههایمیهتوجها ژنت بر ارتباطات میان متن

ات ساخته مـی شـود. او پایـان   بلکه با ادبی،ل و هوشات نه تنها با احساسات خوب، تخیادبیکندتاکید می
دهدنشان میهاات را به وسیلۀ دوباره نوشتن متنناپذیري ادبیاو مـی  اي بـر کتـاب   مه. جرالد پرینس در مقد

ـتار  آن راکنـد یـا   متن که آن را تقلید مـی پیشخود را به یکاست کهپس متنکه هر متنی یک یدگو گش
ـ       «زند: دهد پیوند میمی ـتار دوبـاره اسـت و ادبی ـتاري یـک نوش دوم مـی  ۀات همـواره در درجـ  هـر نوش

اگرچـه  ده اثر ادبی دیگري را انعکـاس ندهـ  هیچ اثر ادبی وجود ندارد ک«:گویدژنت می).IX(همان:»باشد
).9ن: هما»(انده این گونهبیش از بقیمتون ادبی بیش متن هستند برخیۀهم

ـتار   اسـت.  »تقلید«و »گشتار«شود. دو نوع کلی آنبیش متن به انواع گوناگونی تقسیم می دو نـوع گش
ــو  ــر وجـ ــی  دیگـ ـتار کمـ ــد از گشــ ــه عبارتنـ ـتار ) QuantitativeTransformation(د دارد کـ و گشــ

ـتن  « به عنوان یک هابرخی از داستاندر حوزه. مثنوي)Pragmatic Transformation(کاربردي ـیش م و »ب
اشتقاق آن از منطق الطیـیح  این دواز نوعِ»پیش متن«یک ر به مثابه گشتار است، به همین دلیل تنها به توض

.می پردازیماین نوع گشتارانواعِ
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دومشمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(تارهاي ادبیجس6

ایـن  .باشدمی متضادشامل دو نوعِبار محتوایی است کهگشتار کمی یک تغییر کامالً صوري و بدون 
. یـک  )Augmentation(و دیگر افزایش متن)Reduction(ند از: خالصه کردن یا کاهش متندو نوع عبارت

ـتار کمـی در مثنـوي    متن ادبی براي کاهش یا افزایش می بایست دستخوش دگرگونیهاي زیادي شود. گش
ـین دلیـل   ، نه کاهشاست» افزایش«از نوع لباًغاچنان که نشان داده خواهد شد ـین بخـش    به هم تنهـا هم

ن یبـه همـ  سازي آن باشـد کوتاهتواند به سادگی همان طور که کاهش یک متن نمیتوضیح داده می شود.
. استهی انحرافات قابل توجدارايبلکه هر دو مورد،سازي آن باشدبلندتواند نمینیزترتیب افزایش متن

ـ  «، »آرایه هـا «زیر پدید می آید: از طریق بسط و اطناب مواردز طریق افزایش ا ـیل جزئی گفتگـو  «، »اتتفص
هـر  ؛ به این معنـا کـه   »سبکی«هاي کمکی و افزایش اپیزودها و همچنین افزایش ت، توصیف، شخصی»سازي

ـیل ج ت«پیدا می کند. مورد دوم در بیش متنه برابرجملۀ پیش متن، طولی دو برابر یا س ـ فص یعنـی  » اتزئی
اتی که صرفاً اشاره اي به آن شده است یا به طور ضمنی در متنِ موجز و کوتـاه بیـان شـده و    آوردن جزئی

تعبیه کردن آنها در متن از طریق توصیف، جان بخشی و غیره. یکی از شگردهایی که به طور فراوان استفاده 
). افزایش 260(همان: )dialogismیاSermonicination( است»گفتگو سازي«یا » خطابه سازي«شود، می

ی ماننـد اپیزودهـایی کـه بـراي     تات از طریق توصیفات نیز صورت می گیرد. همچنین از طریق الحاقاجزئی
به متن بار چه بساها،بخشگیرد. الحاق این نخستین فرعی و خارجی هستند افزایش صورت میۀدرون مای

تهاي کمکی نیز راه دیگري براي افزایش است.خصیمذهبی و تاریخی می دهد. وارد کردن ش
ـیر رویـداد   منظور از آنمی نامد و» گشتار کاربردي«شتار را ژنت یک نوع دیگر از گ ایجاد تغییر در مس

غیـر قابـل   ۀفـ لّمؤو گـاهی یـک   شود است. این مورد یک جنبه از گشتار معنایی است که زیاد استفاده می
آنویـدادهاي  ا بار معنایی متفاوت بدون تغییرداستان قدیمی به زمانی دیگر بانتقال یک زیرا،اجتناب است

ـتار انگیـزه  هاي عمده گشتار کرسد. شیوهغیر ممکن به نظر می ، )Transmotivation(اربردي عبارتند از گش
).Transmodalization(و گشتار کیفی) Transvaluation(گشتار ارزش

گشتار معنایی ةیکی از شیوه هاي عمداست و دیگرةبه جاي انگیزةجایگزینی یک انگیزةتار انگیزگش
مورد اول عبارت است از مطرح کردن انگیزه اي که در پیش :دارد. گشتار انگیزه سه حالت به شمار می آید

ساده ترین حالت است. نوع دوم منفی است و آن عبارت اسـت  مثبت و این مورد است؛متن پیشنهاد شده
نامیده مـی شـود.   ) Demotivation(انگیزه کردندر پیش متن که بیذکر شده ه لیاصلی و اوةاز حذف انگیز
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7...یرهاي مشترك مثنوي و منطق الطّمقایسۀ داستاندومچهل و سال 

. به طور کلی، )325(همان: نامیده می شود) Transmotivation(و دگر انگیزه اينوع سوم جایگزینی کامل
شـود کـه   ت میت بیرونی نقش دارد. این امر منجر به روان کاوي شخصیانگیزه در درونی ساختن علّبیان 
هاي مدرن است.  ترین ویژگی در گشتار داستانمهم

ـته  بلکه در نظر او به معناي،ارزشی در نظر ژنت دگرگونی کامل نظام ارزشها نیستدگر هر عملِ وابس
یـک  احساسـات ، رفتـار و  ه طور ضمنی یـا بـا صـراحت بـه اعمـال     ارزشی که بیعنی هر؛به ارزشهاست

ارزشاولنـوع نند مورد پیش شامل سه نوع می شود:نیز ماگشتار ارزششود.ت نسبت داده میشخصی -

تر در ابت با یک نقش مهم تر و جذّغنی کردن یک شخصیاست؛ به معناي)Revaluation(گذاري مکرر
گذاري مکرر به معنـاي  . ارزشاستنظام ارزشی بیش متن در مقایسه با آنچه که در پیش متن وجود داشته

نظام ارزشی بلکه شامل بهتر کردن و اصالح کردن ،قهرمان نیستتافزایش اهمیت از طریق رفتار، شخصی
است که )devaluation(بی ارزش ساختنتر می باشد. نوع دوم هاي ضمنی نمادین شریفداللتوهاانگیزه

می کنـد.  عبارت است از حرکت وارونۀ درون مایه و از این طریق یک اثر ادبی اثر پیش از خود را مسخره
است به این معنا که پس متن سویۀ متقابل و متضاد پیش متن خود ) Transvaluation(نوع سوم دگرارزشی

).350و 367را دارد، مثالً به آنچه بی ارزش شده ارزش می دهد و یا برعکس( همان: 

روش کار

ـتفاده شـده   براي انجام این مقایسه از روش روایت شناسی سـاخت  ـ ترکیبـی کـه گرا اس ه هـاي  از نظری
ـباهتها و  بتوانبا تحلیل دقیق ساختار این دو متن که این استروش این استفاده ازت علّساختگرا ست.  ش

هـاي  دو متن گزاره ها بـر اسـاس رمزگان  در تحلیل ساختاري از اینبه عالوه.دبررسی کررا آنانهايتفاوت
عنـایی  مه قرار نگیرد و مقایسهاختار مورد توجنیز تقسیم بندي می شوند تا به این صورت صرف سمعنایی

هاي معنایی ه گزاره هایی که داللت بر رمزگاناست که هر روایت را بگونه این را نیز شامل شود. روش کار
اي از هر روایت از مجموعهبه این صورت مختلف می کنند تقسیم و بر اساس پیرفت طبقه بندي می کنیم. 

ترین واحـد معنـادار روایـی    ) که کوچکpropositionپیرفت از چندین گزاره (هرو ) sequenceپیرفتها (
ـیم ها ابتـدا روایـت را تقطیـع مـی    . براي تعیین این بخشاستاست تشکیل شده ایـن عمـل بـه تعبیـر     ؛کن

شـود. ایـن   ها نامیده میها و به تعبیر تودورف گزارهتوماشفسکی یافتن موتیفها، به تعبیر بارت نقش و نمایه
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ـتان اسـت کـه از یـک     لیگزاره، واحد او«وارد ریشه در همان مفهوم خویشکاري در نظر پراپ دارد.م ه داس
را x ،yماننـد  است یـا رویـدادي را   x ،yمثالً تی مول ساخته شده است. گزاره وضعیموضوع و یک مح

ی و انسجام علّی و زمانی کند. برخی از گزاره ها به طور منطقی براي رویداد روایتوصیف میدهدانجام می
شـوند و مـی   ها ترکیب مـی ها در پیرفت. گزارهنیستندکه برخی دیگر این گونهدر حالی،آن ضروري هستند

). بنابراین هر گـزاره از  80: 2003پرینس، »(توانند از نظر زمانی، مکانی، علّی و ... به یکدیگر مربوط شوند
روایـی  دایـره نیزوکنار یکدیگر جمع شدن، یک پیرفت ا درها بکنش یا کنشهایی تشکیل می شود. گزاره

ـتن صـورت متـوالی پیرفت     دهند. مرحلهمعناداري را تشکیل می هاسـت.  بعدي تعیین پیرفت هاسـت. هـر م
پیرفت یک واحد سازنده روایی است که خود قادر است به مثابه یک روایت داراي نقش باشد. به عبارت «

ود روایتی فرعی است که در دل روایت اصلی قرار گرفته است. یک سـري از  دیگر، هر پیرفت در واقع خ
ها از نظر زمانی، تکرار یا گشتار اولین رویداد است. یک پیرفت و رویدادهایی که آخرین رویداد آنها تموقعی
اجـراي امکـان و   ،بـراي یـک امکـان   تی از سه نقش مطابق با سه مرحله تشـکیل مـی شـود: مـوقعی    ساده
. )88:همان»(نتیجه

هاها به رمزگانگزارهتقسیم

در کنار آن مـی  گزارههریمعنایجنبهیعنی؛کنیمهاي مختلف بررسی میها را تحت عنوان رمزگانگزاره
ـتن  ها هم جنبۀ معنایی متن را در نظر می. به این دلیل که این رمزگانآید را. بـه  گیرند و هم جنبۀ ساختاري م

شـود. فایـدة   میآن با هم در نظر گرفتها جهان بیرون و نحوة ارتباط اجزايها بط آندیگر سخن، نحوة ارتبا
شـود و  بعد معنایی روایت نیز در بررسی ساختاري یک متن لحاظ می«ها در این است که استفاده از رمزگان

ـتان فـرا مـی   به راحتی می حرکـت  خوانـد توان از ساختار داستانی به ساختارهاي فکري گوناگونی که داس
رسـی مـا کـاربرد دارنـد شـامل      هـایی کـه در متـون مـورد بر    ). رمزگان219و216: 1374اسکولز، »(کرد

رمزگــان :هــايِ زیــر مــی شــوند کــه بــا حــروف اختصــاري داخــل کمانــک نشــان داده شــده انــدرمزگان
ییر زیرا داستان از رویدادهایی تشکیل شده است که سبب تغ؛ترین رمزگان هستندمهم:)(Active=Aکنشی
رمزگـان  ند که داستان را پیش می برند.وشفاق و یا روي دادن حالتی می ن اتّانجام عمل، رخ دادت،وضعی

و را نشان می دهندت شخصیهاي عاطفی و روانی واکنش): Psychological Act=APکنش روانشناسیک (
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ـنش گفتگـویی   می تواند گونه اي از رمزگان کنشی باشد. : ایـن رمزگـان   (Dialogue Act=Ad)رمزگـان ک
ها و گفتارهـاي شخصـی اسـت و داراي نقشـهاي مهـم      ي میان افراد، حدیث نفسـ هاگفتگوهر نوع شامل 

رمزگان ) نیز هستند.Ma) و پند(Fu)، پیش گویانه(F)، داستان در داستان (Nدیگري مانند رمزگان روایی(
پند می باشـد. ایـن رمزگـان    : همان طور که از نام آن پیداست شامل اندرز، نصیحت وMaxim=Ma)پند(

دهد ): عالمتی است که نشان می(Frame story=Fداستانرمزگان داستان در آید.میAdیا Nحتماً همراه 
العاتیرمزگان اطّوجود دارد.در این قسمت از متن اي ه اي درونهقص(Informative=I)   ـتان : در آغـاز داس

هـاي روحـی، روانـی، فیزکـی و     گیمحیط آن و ویژو ، اشیا، فضاداستاندربارهیالعاتمعموالً می آیند و اطّ
ت ظاهري وضعیرمزگان نام گذاري(ها می دهد.تشخصیEntitle=E  راوي، شخصیت یا مکانی را به اسـم :(
ی نام گذاري می کند. رمزگان روایی(خاصNarrative=N :(   وسیله مناسبی است براي نویسنده اي کـه مـی

ـین رو در نـوع زاویـه   هاي نوین قرائتامکان ند که در آن خواهد متنی باز تولید ک دیـد و  ایجاد شود و از هم
همراه رمزگـان  معمـوالً متن ایجاد نمی کنـد و ارند؛ هرچند فقدان آنها خللی درجریان روایت تاثیر می گذ

Ad.رمزگان حقیقت نما(می آیدVersimilitude=V :(و معلولی میتنها به منظور بیان ان گـزاره  رابطه علی
ـت   ند آیها می  حکام پیرنـگ  تا از این طریق متن را حقیقی و واقعی جلوه دهند و به این صـورت باعـث اس

): گزاره هاي این رمزگان به Reference=Rرمزگان ارجاعی(شوند؛ بنابراین این مورد نیز قابل حذف است.
.گرددپیشین برمیگزاره هاي 

)1463- 2/1561داستان ظاهر شدن فضل و هنر لقمان(

ـتن اشـعار   از ذکرِ کامل،به دلیل طوالنی شدن کالماست.نخستین داستان مورد بررسی داستان لقمان  م
مثنـوي که البته براي فهم مطالب ارجاع خواننده به تنها خالصۀ ابیات در جدول آمدهاستخودداري شده
آمده است و با توجه بـه آن  ایتدو روکل ساختار ابتدا جدول زیر به منظور نشان دادن. درضروري است

هر گزاره تحلیل می شود.
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دوم

عطارپیرفت
T

مثنوي
M

.بوددر بندگی چاالكوپاك ُلقمان بندهE,I1توصیف لقمان- 1
I2او را بسیار دوست داشت.اشخواجه

V3بودآزادهواازوبودخواجهزانک لقمان.
)N6,N5,Ad4,Ad3,Ad2,Ad1 (F4داستان درونه اي

I,R5واجهلقمان بظاهرخُخواجه
حقیقت بندهاما دروشواجه

12N6ر راوي درباره باژگونه بودن اموریستف
I,R7ايخواجهشکلیبود لقمان بنده...

)N10وI9وI8وV7V6وAd5A4وA3وA2وA1(F8داستان درونه اي
R,I9.خواجه از مقام واالي او آگاه بود
V10.اما به دلیل مصلحت تجاهل می کرد
A11نخستمر ورا آزاد کردي از
V12.اما لقمان نمی خواست کسی راز او را بداند
N13

Ma14پند به روایت نیوش بیرونی
Ma15

N16راويتفسیر
Ma17
Ma18

میوه دادن شاه - 2
به غالم / لقمان

I1ايپادشاهی بود نیکو شیوه
A2ايچاکري را داد روزي میوه

A19مان را در هنگام طعام فرا بخواندعادت خواجه این بود که لق.
V20.زیرا عمداً می خواست پس خورده او را بخورد
A21ین گونه شادي می کرد.ا
A22ریختیهر طعامی کو نخوردي.
A23بود.اشتهاور بخوردي بی دل و بی
A24ارمغانخربزه آورده بودند.

Ad25بخوانلقمان را!فرزند؛رو:گفت.
A26برینچون برید و داد او را یک

میوه خوردن - 3
/ لقمانغالم

A3خورد غـالم همی وش او خیوهم ،
تر نخورد او زان طعامگفتیی خوش

A27انگبینهمچو شکر خوردش و چون
V28تا هفده قاش داد.اوبهاز خوشی که خورد
A29 رچیکماند

میوه خوردن - 4
شاه/ خواجه

A4کرد آنپادشا را آرزو می
5Ad

A6داد شه را میوه
Ad30 خورمگفت این را منخواجه با خود

شه چون چشید، تلخ بودA7تلخ بودن میوه- 5

Ap8ابرو از آن درهم کشید

A31فروختچون بخورد از تلخیش آتش.
A32هم زبان کرد آبله
A33سوختهم حلق

Ap34آنخود شد از تلخیساعتی بی

ل کردن واس- 6
شاه/ خواجه

Ad9گفت چرا این کار را کرديNوAd35جهانبعد از آن گفتش که اي جان و

پاسخ دادن - 7
غالم/لقمان

Ad11.غالم جواب می دهدN…وAd36د که تو همواره به من نیکی کردي.لقمان گفت شرمم آم

ها ص و واقعی که در رنجها و سـختی ژگی دوست خالویةاین داستان در هر دو متن تمثیلی است دربار
مآخذ قصص و تمثیالت «قابل ذکر این است که آغاز داستان مثنوي در کتاب ۀبه کمک انسان می آید. نکت

ـاهر شـدن   «کس سوي لقمان فرستادي ز پی) با عنـوان  / (هر طعامی کاوریدندي بوي 1511بیت » مثنوي ظ
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پاك بودُنی که لقمان را که بنده(1463آغاز داستان از بیت ا در واقعام،دانسته شده است» فضل و هنر لقمان
می باشد. با نگاه به » لقمان زیرکی لقمان راۀامتحان کردن خواج«با عنوان )بودروز و شب در بندگی چاالك/ 

در پیرفت یک و دو می باشد.میان این دو متنترین تفاوت مهمکهجدول به وضوح قابل مشاهده است
به صورت استفهام انکاري است و این طرز بیـان  مثنوياول ةآغازه در گزارةوع داستان و واژشیوه شر

ـتفهام انکـاري بـر کـالم دارد     ةبراي آغاز داستان شیو یکـی هـم  غریبی است. عالوه بر تمام تاثیراتی که اس
ایـن طـرز   .استخوانندهکنجکاويِسِواداشتن خواننده به تالش ذهنی براي یافتن پاسخ و برانگیختن ح

سـت و  می کند که مخاطبِ این سؤال بـا موضـوع سـخن آشنا   مهمۀبه این نکتبیان به طور ضمنی داللت
ت قهرمان دانش پیش زمینه اي دربارة این موضوع دارد و در واقع نیز همین طور است. زیرا اوالً نام شخصی

براي خواننده و مخاطب شناخته شده اسـت،  داستان، لقمان، که در همان آغاز کالم قرار گرفته است کامالً 
دانش مشترك و پیش زمینه اي که میـان او و روایـت نیـوش اسـت کـالم      پس راوي می تواند به پشتوانه

استفهامی را در آغاز بیاورد که تاثیر بسیار چشمگیري بر مخاطب نیز خواهد گذاشـت. ثانیـاً شـرح احـوال     
جان لقمان که گلستان خداست   پاي جانش خسته خـاري  : «در دفتر اول آمده است1965لقمان در بیت 

ت قهرمان توجیه می شود، هـر  ت آشناي مخاطب نسبت به شخصیه به این توصیف ذهنیبا توج» چراست
ت لقمان خود به اندازه کافی مشهور است و نیاز به شناساندن ندارد.چند که شخصی

ـی چنان کهاستتهشکل گرفدوگانه يساختار داستان بر اساس ساختار ـتان  تشخص ، هاهاي دوگانـه داس
ت دیگر، به نام فرزند خواجه پادشاه / غالم و خواجه/ لقمان هستند. افزون بر این که در مثنوي یک شخصی

نیز حضور دارد. امت غالم یا رهی در منطق الطّا چرا شخصیلین یر تبدیل به لقمان در مثنوي شده است؟ او
ـی  .براي مخاطب تداعی می شود فضل، حکمت و آگاهی اسـت چیزي که با نام لقمان ـین شخص تی بـا  چن

تلـخ  ةهایی مناسب کنشی است که از او باید در داستان سربزند. تنها لقمانِ حکیم می تواند میوچنین ویژگی
وعشق ناشی از آگاهیمولوي خود می گوید ریشه درزیرا این کار او چنان که ،را با چنان گوارایی بخورد

زیـرا  ،که چنین کاري از یک غالم دون مایه هر چند محتمل است بعید مـی نمایـد  دارد. در حالیمعرفت
ـین   انجام چنین عملی از سوي یک غالم می تواند از روي ترس از پادشاه، یا خجالت و یا احترام باشد چن

توضیح دادن مقـام  يمثنوزیرا در واقع نقش پیرفت یک در ،ت لقمان مطرح نیستاحتماالتی براي شخصی
بلند و ویژهو بـه ایـن صـورت     ه شودلقمان در ابتداي داستان است تا انجام چنین کنشی از سوي او موج
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رزشی اب تر در نظام ات با یک نقش مهم تر و جذّبه معناي غنی کردن یک شخصی» ارزش گذاري مکرر«
ـی نجام می شود؛متن وجود داشته است ایسه با آنچه که در پیش بیش متن در مقا ت یعنی در این جا شخص

همان طور که می بینیم پیرفت یک کـه عبـارت اسـت از    ت غالم است.لقمان به مراتب غنی تر از شخصی
ت دارد و بخش طوالنی اي را به خود اختصاص داده است در حـالی توصیف لقمان، در مثنوي بسیار اهمی

ین دلیلی که این پیرفت نسبت به کل داستان بخـش طـوالنی   ترر اصوالً وجود ندارد. مهمکه در منطق الطی
هاي انسان کامل را بـه او  که مولوي در توصیف لقمان؛ ویژگیاي را به خود اختصاص داده است این است

نسبت می دهد و همین عامل سبب جریان سیال ذهـن و شکسـت خـط روایـت مـی شـود. مولـوي در        
ویژگی از انسان کامـل ماننـد از   یک ل معرفی می کند. با بیان هر توصیف لقمان، او را نمونه یک انسان کام

هـا، پنهـان کـردن    بودن در باطن، آگاهی به درون قلبهـا و حال هوا آزاد بودن، ناشناخته بودن در ظاهر و شاه 
بزرگی خویش و در گمنامی زیستن، ذهن مولوي به توضیح این مطالب کشیده می شود و مباحث عرفانی 

یی می انـدازد کـه   هامولوي را به یاد ماجرا–ی کند. در مثنوي مواردي هست که ذهن راوي خود را بیان م
ـبب مـی    در گوشه اي از آگاهی او همواره حضور دارند و جاودانه شده اند و برخورد راوي با این موارد س

تـرین ایـن   شود که آن مطالب دوباره احضار شوند و همین سبب شکست خط روایت می شـود. از مهـم  
در ایـن پیرفـت از   ،ها در خط طبیعـی روایـت  سان کامل است. به دلیل همین شکستموارد واژه یا مفهوم ان

تـداعی  ) زیاد استفاده شده است. زیرا راوي با بیان هر یک از گزاره هاي داستانی وارد Rرمزگان ارجاعی (
Rاستانی قبلی دارد با رمزگـان  می شود به همین دلیل گزاره داستانی بعدي که فاصله زیادي با گزاره دآزاد

همراه است که به موضوع داستان ارجاع می دهد.
همـانطور کـه   - مثنويعالوه بر دلیل ذکر شده، دلیل دیگر وجود داشتن و طوالنی بودن پیرفت اول در 

خواهد ت لقمان میاین است که مولوي با اختصاص دادن بخش زیادي براي توصیف شخصی- قبالً ذکر شد
ـ  بر مقا ـاله حقی م شامخ او تاکید کند تا انجام چنین عملی از سوي او باورپذیر باشـد. زی قـت ماننـدي در   را مس
ت دارد و همچنین در اثناء این پیرفت خواجۀ لقمان را نیز توصیف مـی کنـد   ها، بسیار براي مولوي اهمیداستان

ـیفات خـود رابطـ   یعنی نه تنها با تاز حقیقت واالي لقمان آگاهی داشت؛که به چه میزان  ـان و   ۀوص ـان لقم می
ـتان  بلکه با وارد کردن ذهنی،خواجه را بسیار قابل باورتر از رابطه شاه و غالم می کند ،ت عرفانی خـود در داس
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ـتانهايِ   بافت داستان را تبدیل به بافتی عرفانی می کند. به طوري ـادي از داس که خواجه و لقمان مانند بخش زی
جفتهاي دوگانه و متقابل ارائه می شود می توانند نماد پروردگار و بنده باشند و که شخصیتها به صورتمثنوي 

بار دیگر مولوي به طور ضمنی به اهمت خالصانه و عاشقانه تاکید می کند.یت عبودی
یر وجـود  همان طور که گفته شد پیرفت یک که به توصیف لقمان می پردازد به طور کلی در منطق الطّ

هاي فرعـی، بـه خـود    اصلی را در مثنوي ، بدون در نظر گرفتن گزارهةگزار18که حدود در حالی،ندارد
نشان داده شده اند. جالب Fاختصاص داده است. در این پیرفت دو داستان درونه اي قرار دارد که با نشانه 

لین داستان درونهاست که مأخذ اونوي با احتساب دو اي در مثر است. این داستان درونهاي کتاب منطق الطی
ها و رمزگانهـاي آن در  گیري از داستان است از شش بیت تشکیل شده است که گزارهآخر که نتیجهگزاره

گیري اخالقی اصل داستان، بدون قسمت آخر که نتیجهر خودالطیجدول نشان داده شده است اما در منطق
ـتان    ) می باشد. در همین داستان در2013- 2023است یازده بیت ( ونه اي بسیار کوتـاه، تاثیرگـذاري داس
) از طریق به تعویق انداختن پاسخ suspenseار است و دلیل آن استفاده از شگرد تعلیق (مولوي بیش از عطّ

العات به تاخیر افتاده است و این خـود یـک نـوع    است. الگوي این روایت کوتاه آشکارسازي ناگهانیِ اطّ
ـتی از او بکنـد.     ) ابتدا شاه از شیخ میM4مثنوي(ساخت در پیرنگ است. در داستان  خواهـد کـه درخواس

ـیخ در پاسـخ    ؛اگونه استپاسخی معمAd,N2پاسخ شیخ در  گویـد کـه مـن از تـو     نمـی صـریح یعنـی ش
و آن دو بر من دو بنده دارم و ایشان حقیر «گوید: بلکه می،زیرا خواهش نفسانی ندارم،کنمدرخواست نمی

ما مطرح می کند تا رازسپاري به خواننده انجـام  به این صورت پاسخ را به صورت مع». رتو حاکمانند و امی
داراي نگیرد که یک عیب در داستان گویی می باشد. طرحـی کـه راز را در خـود مطـرح مـی کنـد نبایـد       

ـیار بسیار کوتاه است. با وجود این،به همین دلیل داستان،چیزهاي زائد و اطناب باشد کوتـاه  که داستان بس
شودا داده میاست و در بیت بعد، پاسخ معم،مکث و وقفه در روانی خواندن ی کوتاها حتی براي لحظاتام ،

شـود و بـه ایـن    کنجکاوي را در خواننده برمی انگیزاند و به تالش ذهنی وادار مـی سِِِشود و حایجاد می
ز این طریق، یک گفتگوي کوتاه دیگـر  شود. به عالوه ، ات خواندن و درك و فهم دوچندان میصورت لذّ

اي بینیم که در یک داستان بسیار کوتاه درونـه شود. به این صورت، میت شاه و شیخ برقرار میمیان شخصی
دهد. ع میبیان خود تنوةت بیان حوادث به شیوبیان غیرعادي و به تأخیر انداختن علّةمولوي از طریق شیو

Ad3). در A1و A2و Ad,Ma4 ،Ad3شـود: ( ر به این صورت بیان میالطیقکه همین داستان در منطدر حالی
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دهد که پاسخ میصریحپیر Ad,Ma4و در » گفت من به یا تو؟ هان اي ژنده پوش!«پرسد که: شاه از پیر می
زیرا:  ،من از تو بهتر هستم

ـناخته سـت     زان که جانـت ذوق دیـن نش
ــر   ـته، اي امیـ ــو نشســ ــر تـ ــی بـ وانگهـ

ــو ا  ــس ت ــت  نف ــاخته س ــري برس ــو خ ز ت
ـیر   ــار او اســـ ــر بــ ــده در زیــ ــو شــ تــ

کنـد در ایـن   علی و معلولی روابط میان خواجه و لقمان را تبیین میۀنما که رابطاستفاده از رمزگان حقیقت
پیرفت کم نیست(رجوع کنید به جدول).

تر است. نکـات  نیمطابق معمول در مثنوي طوالتن نیز تفاوت چشمگیري دارند وپیرفت دوم در دو م
ـتان  «شماریم. هی در این پیرفت در مثنوي وجود دارد که بر میجالب توج بـراي  » حقیقی جلوه کـردن داس

ت و زند علّت سر میکه هر عملی که از یک شخصیت دارد به طورياهمیبسیارپردازيمولوي در داستان
ت، دلیل و یا هدفی است کـه بـه موجـب آن    یا علّکند. انگیزهانجام آن کار را براي خواننده بیان میانگیزه

که زند. به نظر پراپ با وجود اینت سر میعملی از یک شخصی »اي کامالً زنده و ه صبغهانگیزشها به قص
ثباتی ). منظور از بی153: 1368»(ه هستندترین عناصر قصثباتا جزء ناپایدارترین و بیام،بخشدممتاز می

زیرا به ایـن مسـأله   واند با داستان دیگر متفاوت باشد،تت که انگیزشها در هر داستانی میاین عناصر این اس
عملـی یکسـان در   ةه به آن هدف انگیزگردد که هدف نویسنده از آن داستان خاص چیست و با توجبرمی

ـین   ار چشمگیر اسـت. ها در داستانهاي مولوي و عطّشود. تفاوت انگیزهدو داستان متفاوت می ـثالً در هم م
میوه دادن شـاه بـه   ةانگیزاستفاده شده است.  » دگر انگیزي«از داستان، در پیرفت دوم که مورد نظر ماست،

ـ به این پرسشِرمنطق الطیغالم و خواجه به لقمان چیست؟ پاسخ  ار) مخاطب صفتی است که راوي (عطّ
یکو شیوه بودن پادشاه سبب انجام این کـار از  ن» ايهپادشاهی بود نیکو شیو«اه داده است: ت پادشبه شخصی

که:ست از اینا)، عبارتA19به این پرسش (مثنوي ا پاسخ ام،سوي او شده است
)A20»(ش خوردتا خواجه پس خوردهقاصدا تا که لقمان دست سوي آن برد «

ـ علّشده است.چنین انگیزه اي متناسب با قصد عرفانی مولوي است که بسیار به جا و زیبا بیان م ت مه
ـ  ت دادن به داستان پردازيدیگر براي طوالنی بودن پیرفت دوم در مثنوي، اهمی اسـت. در  اتو ذکـر جزئی

استفاده شده است» میوه«ر فقط از اسم جنس منطق الطی،ـته دقیقـاً   ام ا مولوي مانند یک داستان نویس برجس
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تحفه بودن خربـزه ارزشـمنديِ آن را بـراي    ». تحفه«ةبوده است آن هم خربز» خربزه«کند آن میوه ذکر می
بـه لقمـان از سـوي    » تحفـه «خواجه نشان می دهد نسبت به خربزه اي که مال خود خواجه باشـد و دادن  

خاص و معنوي میان این دو را بیشتر بازنمایی می کند.خواجه رابطه
ر به سـادگی گفتـه   است. در منطق الطینحوة میوه دادن شاه به غالم و خواجه به لقمان نیز قابل مقایسه

ـتفاده  ام،»چاکري را داد روزي میوه اي«شده است که  ا در مثنوي در این قسمت از موتیف تکرار شونده اس
یعنی خواجه، خربزه را می برد و یک برین به لقمان می دهد و این کار براي بار دوم و سوم تـا  ؛شده است

ت پـردازي  ن صورت هم به هیجان داستان افزوده می شود و هم از شخصیهفده بار تکرار می شود و به ای
ت خواجه و لقمان از طریـق رفتارشـان و بـه    غیرمستقیم و نمایشی استفاده می شود. به این معنا که شخصی

صورت نمایشی براي خواننده روشن می شود نه از طریق توصیف ساده و مستقیم. خواجـه اي کـه یکـی    
ـبت بـه   پس از دیگري به ب نده اش خربزه می دهد مهربانی اش نشان داده می شود و احترام بسیاري که نس

بار بلکه هفـده  و نه دو،مقام لقمان دارد و مراعات حال او را می کند. و از طرف دیگر لقمان که نه یک بار
ی و بار چنین تلخی اي را به شیرینی می خورد اوج عشق و محبت اش به خواجه، بـه صـورت درامـاتیک   

گفته است که خواجه لقمان را از فرزندان خـویش بهتـر و   I2نمایشی نشان داده می شود. مولوي چون در 
را وارد داستان می کند. به » فرزند«ت شخصیAd25عزیزتر می داشت با ظرافت بسیار و نگاه دقیق خود در 

وانـد. بنـابراین ایـن ادعـا کـه      این صورت که از فرزند می خواهد که لقمان را براي خوردن خربزه فـرا بخ 
براي خواننده اثبات می شود و بار دیگر بر بلنـدي  Ad25M)، در I2M»(بهترش دیدي ز فرزندان خویش«

مقام لقمان در نظر خواجه اش تاکید می شود.
کـه پادشـاه و خواجـه    بیان در دو متن متفاوت است. هنگامی) شیوهAd30و Ad5چهارم (در پیرفت 
ه خوردن غالم و لقمان قرار می گیرند، سبک گفتار شاه، سبک گفتار مستقیم است کـه نقـل   تحت تاثیر میو

ا سبک گفتار خواجه گفتار مستقیم آزاد است که نـوعی مونولـوگ و حـدیث    ام،دیالوگ را شامل می شود
نفس اول شخص است و قابلیت را دارد.ت بازسازي زبان اندیشۀ یک شخصی
شاه از غالم می خواهد ،گی میوه خوردن شاه و خواجه است. در مورد نخستدیگر درباره چگونۀنکت

ا در مورد بعدي خواجـه  ام،که از آن میوه، کمی هم به او بدهد و به این صورت شاه، مفعول واقع می شود
پس خواجه همواره فاعل است. فاعل ،به لقمان خربزه می دهد و خود نیز آخرین قاش را به خود می دهد
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زیرا اگر در تاویل نمادین داستان خواجه ،به بافت عرفانی متن بسیار کمک می کندمثنوي خواجه در بودن
نماد پروردگار باشد و لقمان نماد بنده، این خواجه است که پیوسته می بایست انجام دهنـده امـور باشـد و    

را ایـن گونـه مـورد    ی خود مولوي از زبان لقمان، خواجهکه حتّدهش و بخشندگی ویژه اوست به طوري
Ad36»( خورده ام چندان که از شرمم دو تـو ، نعمت بخش توگفت: من از دست «خطاب قرار می دهد: 

آن رهی تنها به شاه می گوید که از دستت صد هزار تحفه دیدم. این موارد نشان دهنده رمنطق الطی) اما در 
، اخالقی و تعلیمی نیسته یک نکتهد تنها متوجپردازي خونگاه ریزبین مولوي است که همواره در داستان

یـک کـالن سـاخت بـر پیکـره      ت عرفانی اوست کـه بـه منزلـۀ   با ذهنیمتن در ارتباط بلکه تمامی اجزاي
ـیار     A31Mو A7Tپیرفت پنجم (در داستانهاي مثنوي حاکم است. ـیف مولـوي بس ) قدرت بیـان و توص
ـ ،ه است که شه میوه را چشید و آن تلخ بودبه سادگی گفتA7Tخوب نشان داده می شود. در  ا در امA33

پیرفت ششم در تلخی میوه اختصاص داده است.نمایشیِمولوي سه سطر را به توصیفA31Mو A32و
)Ad10T وAd,N35Mنوع سؤال کردن شاه و نوع سؤ مقایسه (ه است. ال کردن خواجه بسیار جالب توج

شاه، به غالم می گویـد:  رمنطق الطیم و لقمان متفاوت است. در که طرز خطاب قرار دادن غالنخست این
هـایی کـه نشـان    ب می کند. یکـی از مقولـه   خطا» جان جهان«خواجه، لقمان را مثنوي ولی در » اي غالم«

ت هاي مختلف براي یک شخصیگذاريمبحث کانونی سازي است، نامدهنده تغییر عامل کانونی کننده در 
از طریق نشانگرهاي لفظیِ گوناگون در داستان انتقال داده » کانونی کردن«مرکز کردن و یا در داستان است. ت

توانـد  شود. زبان سراسريِ یک متن متعلق به راوي آن است و نکته در این جاست که کانونی کردن میمی
ن را آشـکار  هـاي گونـاگون آ  صورت که از طریقِ جابجایی ادراکهاي عاملزبان راوي را پررنگ کند به این

گذاري، تغییر عامل کانونی کننده را در یک پاراگراف یـا جملـه واحـد    سازد. به این صورت تغییرات ناممی
زیبـایی شناسـی دیگـري    قهر نکتـۀ /زهر و لطفاستفادة خواجه از جفت هاي متقابل نوش/دهد.نشان می

است که در سخن خواجه دیده می شود.
ـ ،بیت4در پایان، منطق الطیر در  ـیار  نتیجه گیري اخالقی از داستان می آید. ساختار داستان هاي عطّ ار بس

واضح و داراي چارچوبی مشخص و تکراري است. پیرفت ها با نظم زمانی یکی پس از دیگـري بـه ترتیـب    
ـی   می آیند. داستان با گزاره اطّ ـان دو شخص ت کـه  العاتی و کنشی آغاز می شود. سپس از طریق گفتگـوي می
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هاي متفابل در داستان ظاهر می شوند پیرنگ گسترش می یابد. سبک گفتگو، نقل قول صورت جفتمعموالً به
و عالئم قراردادي مانند گیومه و دو نقطه می باشـد. گـزاره   » گفت«یعنی همراه با فعل گزارشیِ ،مستقیم است

مان همراه گزاره هاي پند ت قهرپایانی نیز همواره گزاره کنش گفتگویی است که پایان داستان در گفتار شخصی
نویسنده در چند بیت محدود نتیجه گیري اخالقی و تعلیمی خود –یا روایی ظاهر می شود. پس از آن راوي 

یعنی روایت نیوشی اسـت  ،در این بخش پایانی همواره مخاطب عام» تو«را از حکایت بیان می کند. مخاطب 
ار تکرار می شود.هاي عطّناین ساختار در همه داستاکه در هر زمانی روایت را می خواند یا می شنود. 

می تواند به عنوان آخرین گزاره داستان Ad,N36M.در این داستان بسیار متفاوت استمثنوي پایان بندي 
ـ  جملۀ آخر سخن لقمان است و ادامۀ ابیات1529در نظر گرفته شود و به این ترتیب بیت  ت ، یعنـی از محب

ـیچ گونـه   ا به دلیل ایننویسنده (مولوي) است. امـ خر نتیجه گیري پایانی راوي  ها شیرین شود الی آتلخ که ه
ـتن وجـود نـدارد،     - ت (لقمان) به راويشخصیـقرینه اي براي تغییر راوي از راوي   نویسنده (مولـوي) در م

ابیات»ت تلخها شیرین شود از محب /از محبـات   » ین شودت مسها زر ـا  1530و ... یعنـی از ابی مـی  1555ت
ـانی بلنـد      کالم لقمان دانسته شود. با وجود اینۀتواند همچنان ادام ـاخر و داراي مع ـبکی ف که سبک کـالم، س

ا به دلیل اینفکري و معرفتی است امکه شخصیـ گونه تزلزتی حکیم و فرزانه است، هیچت لقمان، شخصی ی ل
در اینو طرز و سبک سخن او احساس نمی شود.ت راوي (لقمان) با نوع زباندر تناسب میان مقام و موقعی

ـتفاده از  . این ویژگیآیدد هیچ نشانه ظاهري در متن پدید میبه دلیل عدم وجو»هاآمیخته شدن راوی«جا  ها و اس
ـتان هاآگاهانه و یا ناآگاهانه، داستاناین شگردها در مثنوي چه ـ  مثنوي را بسیار نزدیک به داس ی هاي مـدرن و حتّ

کند.پسامدرن می 
593- 6/642معشوق بیامد بدرون وثاق که اشارت کرده بود(حکایت آن عاشق که شب بر امید وعده.(

Mمثنوي Tالطیر منطقپیرفت
پیش درآمد

. عاشقی بوده است.1
I1 شفته بودآعاشقی از فرط عشق.I1،پاسبانِ عهد اندر عهد خویشعاشقی بودست در ایام پیش.

N2اه خودسالها در بند وصل م، شاهنشاه خود.شاهمات و مات
Ma3عاقبت جوینده یابنده بود   که فَرج از صبر زاینده بود.

.معشوق با او قرار مالقات 2
گذارد.می

Ad,V,E,A,A4در فالن که بپختم از پی تو لوبیا.  ،گفت روزي یار او کامشب بیا
بیطلبشب منتا بیایم نیم،یم شبنتا حجره نشین 

رودق به سر قرار می.عاش3

E,A2بر سرخاکی به زاري خفته بود.

V5یرگردزاز ون پدید آمد مهش،چمرد قربان کرد و نانها پخش کرد
R,A6 ،بر امید وعدة آن یار غارشب در آن حجره نشست آن گرم دار

.معشوق به سر قرار 4
یابدرود و او را خفته میمی

A3رفت معشوقش به بالینش فراز
A4دید او را خفته و زخود رفته باز

A7نصف صادق الوعدانه آن دلدار او، الیل آمد یار او بعد
A8.عاشق خود را فتاده خفته دید

اوالیقاي بنبشت چست ورقعهA5.گذارد.معشوق پیام می5
A6ِاوعاشقِبست آن بر آستین

A9.اندکی از آستین او درید
A10ردگانی چندش اندر جیب کرد.گ
V11که تو طفلی، گیر این، می باز نرد.
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شدب چون بیداراعاشقش از خوA7.شود.عاشق بیدار می6
A8رقعه برخواند

A12.چون سحر از خواب عاشق برجهید
A13.آستین و گردکانها را بدید

AP.شود.عاشق پشیمان می7
و به دل خونبار شد9

R,Ad,Ma,Ma,Ma,Ma,R,A10ِنامهمتن
گفت شاه ما همه صدق و وفاست،

Ad, N14.آنچه بر ما می رسد آن هم ز ماست

سـطر  15هاي مشابه در ترك روایی و رمزگانهاي مشهاي دو متن را که بر اساس ویژگیدر اینجا گزاره
ـتان در  توان فهمید که سـاخت د طبقه بندي شده اند به ترتیب مقایسه می کنیم. با نگاه اول به جدول می اس

ر بر ایجاز استوار است.الطیمنطق
طور که است که همانتشکیل شده العاتی هاي اطّگزارهازدو متن در هر، (M1I, T1I)سطر نخست

ـ ،دهـد هر دو گزاره از وجود یک عاشق خبر مـی آید. معموالً در آغاز داستان میذکر شد  میـان   ام ا تفـاوت
T1توصیف عاشق آشکار می شـود. در  دا در نحوهساخت داستانی دو متن از همین ابت

I   ـیف عاشـق ، توص
ـ ،کندقراري او در عشق میانجام گرفته است که تنها داللت بر بی» آشفته«تنها با صفت  ا امM1I اي گـزاره
انـدر عهـد   عهدپاسبان «ست از ادر توصیف عاشق بر صفتی خاص که عبارتMاست.تربسیار طوالنی

ـتان را     ند. این توصیف به گونهکتأکید می» خویش اي رمزگان پیشگویانه و طنزآمیزي اسـت کـه پایـان داس
انتظاري که خواننده از شخصی کند و به این ترتیب در پایان داستان بر گویی میت عاشق دارد پیشبرخالف

ـ منطـق ال گذارد. پیرفت اول که همان گزاره پیش درآمد است درخواننده تأثیر غافلگیرانه می ر درطی(T1
I)

3و 2Nدر دو گزاره دیگر Mشود اما در تمام می Ma    ـین گـزاره هـایی در مثنـوي  ادامه می یابد وجود چن
ـتري در   توصیف عاشق هنـوز ادامـه دارد و اطّ  M2Nتاکیدي بر قدرت بیان داستانی است. در  العـات بیش

ر کـامالً آگاهانـه و هوشـمندانه از    شاعر به طـو العاتی که از طریقشود اطّت داستان داده میمورد شخصی
سه بار از معشوق تعبیر به شاه کرده است. گزینش مثنوي رمزگان نمادین استفاده کرده است. در این داستان 

بنابراین این144: 1383ت دارد (یارمحمدي، لغات و تعبیرات خاص در تحلیل یک گفتمان بسیار اهمی .(
تی را ها استفاده شده و چه واقعیتان استفاده شده است و چرا این نامق در این داسکه چه نامهایی براي معشو

شاه نامیـده  سازعامل کانونی - جا سه بار معشوق از سوي راويکند؟ بسیار اهمیت دارد. در اینمطرح می
مولوي است ذهنی کنـد و بـا   ت عرفانی خود را وارد داستان میشده است و به این صورت راوي، که خود

دهـد و امکـان   یعنی پروردگار ربط می،ه از رمزگان نمادین شاه به جاي معشوق، او را به شاه واقعیاستفاد
با آوردن رمزگان پنـد کـه شـامل    M3Maدهد. در خوانش فراتر از سطح ظاهريِ داستان را به خواننده می
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ـته   آور در پایان داستاهاي فرهنگی است بار دیگر تأثیري شوکهامثال و حکم و رمزگان ن بر خواننـده گذاش
که خواننده پایانی زیرا رمزگان پند ذکر شده داللت بر رسیدن به مراد و مطلوب می کند در حالی،می شود

متفاوت را تجربه خواهد کرد.
طور گذارد بهکه توضیح این امر است که معشوق، قرار مالقات با عاشق میسطر چهارمپیرفت دوم در 
ـتان  رالطیکلی در متن منطق گـویی شـده اسـت. میـان     حذف شده تا جایی که منجر به ایجاز مخـل در داس

T1,T2ِبر سر خاکی به زاري خفته بود«و گزارة دوم، »عاشقی از فرط عشق آشفته بود«یعنی گزارة اول« ،
شکاف بسیار عمیقی وجود دارد که خواننده خود باید حدس بزند که چرا عاشق آشفته که در گزاره پیشین 

ـ       ا انگیـزه و بیـان نکـردن علی ت، شـکاف و  ز آن یاد شده بود ناگهان بر سرِ خاکی خوابیـده اسـت؟! نبـود
این پیرفت، پیرفتی زائد و اضافی اسـت زیـرا او   یرمنطق الطّاي را در متن ایجاد کرده است. به نظر آشفتگی

ـتحکام پیرنـگ    اام،اش است برسدگوییخواهد به نتیجۀ داستان که هدف داستانزودتر می این حـذف، اس
دهند بـه  علّی و معلولی خود را از دست میۀرابط4و 3، 2هاي کند زیرا گزارهداستان را بسیار سست می

. زیرا اگر قرار مالقاتی در کار نباشد چه دلیلی براي بیدار مانـدن عاشـق وجـود خواهـد     4خصوص گزارة
که عناصر درونی رسند به طورينظر میربط بهدو بینیامده است و این 2Tدر توالی داستانی 3Tداشت! 

ه با یکدیگر ناهمگون هستند و این سبب افت کیفیت داستانی قصTبـه  مثنويکه در شده است. در حالی
ـنش گفتگـویی    4Mشـود. در  توضیح داده میدر این بارهتفصیل به اندازه یک پیرفت کامل از رمزگـان ک
مکالمۀ میان دو نفر و خبر رسانی را دارد و با نقش رمزگـان گفتگـویی در   استفاده شده است که فقط نقشِ

14M متفاوت است که به دلیل استفاده ازNدر ایجاد بافت  ـتان نقـش دارد. همـراه بـا     هـاي متعـد د در داس
اسـت. در ایـن میـان جایگـاه     نیز استفاده شـده Aو V ،E ،Aهاي از رمزگان4Mدررمزگانِ گفتگویی،

ـتان قابـل حـذف    ، جایگاه ویژهEو Vهايرمزگان اي است. گزارة (که بپختم از پی تو لوبیا) اگرچه در داس
ست که منجـر  هالولی میان گزارهی و مععلّۀنما تبیینِ رابطا نقش آن به عنوان یک رمزگان حقیقتام،است

ن را به خصوص میـان  خواننده فقدان آرمنطق الطیشود درست چیزي که در به استحکام پیرنگ داستان می
انجـام  Eدر این قسمت با استفاده از رمزگـان  مثنوي پردازیی که متن کند. صحنهاحساس می2و 1گزاره 

ـیند. مکـانِ   » فـالن حجـره  «خواهد که در رساند. معشوق از عاشق میداده است نگاه دقیقِ شاعر را می بنش
مکانِ مالقات را به رطق الطیبینیم که منمیششسطرکه بعداً در کند درحالیمالقات را حجره انتخاب می
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گریسـت افتـاده بـود.    که مـی گوید عاشق بر روي خاکی در حالیبلکه می،کندصورت مشخص ذکر نمی
اي خلوت و خالی از اغیـار  کامالً واضح است که یک مکان مناسب براي مالقات با معشوق وثاق و حجره

کند. این موارد همگی نگاه ریزبین و ننده بیشتر قبرستان را تداعی میکه در ذهن خوا» خاك«است نه بر سرِ 
ـ در داستان پردازياهمیت بودن این موارد ظریف و مهمِو بیمثنوي دقیق  دهـد.  را نشـان مـی  رمنطق الطی

تر داستان را از سوي عالوه بر نگاه ریزبین مولوي در بیان وقایع، پرداخت عمیقAd,V,E,A,A4استفاده از 
افزایـد و سـاخت پیرنـگ    دهد. همچنین با استفاده از دو گزارة کنشی به کیفیت روایی متن مـی او نشان می

توان گفت که مثنوي در پیرفـت  کند. از لحاظ میزان کمی گزارش روایی دو متن میتر میداستان را محکم
ـنشِ  دوم از یک گزاره با رمزگان کنش گفتگویی استفاده کـرده اسـت کـه خـو     گفتگـویی شـاملِ   د ایـن ک

در این پیرفت کالً از هیچ گزارش روایی رمنطق الطیا ام،شودگذاري و کنشی مینما، نامهاي حقیقترمزگان
مثنوياستفاده نکرده است و عمالً این بخش براي آن حذف شده است. بنابراین نسبت گزارش روایی متن 

به صفر است.پنج، رمنطق الطیبه 
یعنی قربانی کردن و انفـاق کـردنِ   ،شودتکرار می(…MAd,v )سطر چهاران مورددقیقاً هم)5Mدر (

ـتحکام پیرنـگ   عاشق به خاطرِ اجازة وصل یافتن به معشوق گامی دیگر در جهـت حقیقـت نمـ    ایی و اس
اي نیافته است.از این مورد نیز بهرهرنطق الطیمداستان است که 

لین حضور اسـمِ مکـانی کـه عاشـق، معشـوق را      اوE,A2Tدر )R,A6Mو E,A2T(در پیرفت سوم 
یکبار پیش از این در پیرفت دوم مثنوي که در همین پیرفت در خورد در حالیکند به چشم میمالقات می

ـتفاده شـده    R,A6است ذکر شده بود و در این پیرفت در » حجره«مکان مالقات که  از رمزگان ارجـاعی اس
شـود و ایـن گونـه بـار     اند ارجاع داده میکه پیش از این نامبرده شده» ارآن ی«و » آن حجره«یعنی به ،است

شود.دیگر از طریق رمزگان ارجاعی بر حقیقت نمایی متن افزوده می
منـد  نا حضور گزارة زمـا ام،رسدنظر نمیی بهظاهراً نکتۀ خاصA7M(و A3T(پیرفت چهارمدر

زمان عاملی است که در همۀ .از آن برخوردار نیستT3Aویژگی منحصر به فردي است که M7Aدر 
حضور دارد و به ترتیب شاملِ در ایام پیش، روزي، نیم شب، مثنوي در 7و 6(سه مرتبه)، 4، 1هاي گزاره

که در شود، در حالینصف الیل مینیم شب، شب و بعدـتفاده  اصالً از هیچ گزارة زمانرمنطق الطی مندي اس
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ـبب    هاي زمانمند در مثنوي چیست؟ افزایش گـزاره ت استفاده از گزارها علّنشده است. ام هـاي زمانمنـد س
ـ می اي، کلّـی و  ت اسـطوره شود که داستان در قالبهاي زمانی و مکانی محدود شود و به این صورت موقعی

ـی   ت شخصییابد و شخصیها کاهش میغیرزمینی گزاره ـتفاده از شخص عـی و  تی واقتی واقعی می شـود. اس
هاي دیگـر  پایان داستان به خود یا به انسانت عاشق را دردهد که شخصیملموس این امکان را به شاعر می

را نمونـۀ انسـانِ در   » عاشق«خصوص با توجه به بافت عرفانی و نمادینی که متن دارد شاعر ارتباط دهد به
ـتفاده از  ت عاشق بایستی در زمان و مکبنایراین شخصی،داندجستجوي حق می انِ واقعی ظهور پیدا کند. اس

گام دیگري است در جهت حقیقت مانندي و استحکام پیرنگ داستان مثنوي هاي زمانمندي در چنین گزاره
منکه ت است درحالیکه گویا براي مولوي در داستان گویی بسیار با اهمیاصالً به ایـن موضـوع   رطق الطی

تی فرا انسانی ت عاشق را شخصیگونه شخصیافتد و اینات اتفاق مینپرداخته است که کجا و کی این مالق
گر بافـت  در این داستان کوتاه نیز نمایان» نیم شب«چهار بار تکرار زمانِ و فضا را فراجهانی نمایانده است.

ترین زمان دیـدار بـا   شب مناسبعرفانی و نمادینِ تک تک اجزاء داستان است. در عرفان و در مذهب نیم
هاي دیگر مثنوي تمثیلی است، القـاء  استان نیز که مانند بیشتر داستانعشوق الهی است. هدف راوي از این دم

اي به نیمه شبِ عابدان و عاشقان الهی نیز اهداف عرفانی است. به همین دلیل تأکید بر زمان نیم شب اشاره
ـید تـا     که دارد. در واقع معشوق حقیقی مانند معشوقِ داستان اعالم کرده است  نیم شب بیـدار و آمـاده باش

بعد نصف الیل آمد یار «که با اینولوي) دوباره خاطر نشان می کندراوي (م». بیایم نیم شب من بی طلب«
توانند در این زمان حضور یابنـد و از خـواب غفلـت بیـدار شـوند.     اما جز عاشقان حقیقی دیگران نمی» او
گفت: «بینیم: گذارد بیشترین تکرار زمان را میقرار مالقات میکه پیرفتی است که معشوق با عاشق M4در

. تأکید بر زمان »طلبشب من بیتا بیایم نیم«، »در فالن حجره نشین تا نیم شب«، »روزي یار او کامشب بیا
شـب  زیرا که من در نیم،گوید در فالن حجره تا نیم شب بنشیندر این گزاره بسیار زیاد است. معشوق می

الیل آمد کند که بعد نصفتأکید میA7ا دوباره در ام،کندحضورِ عاشق در شب را بیان میA6م. در آیمی
الیل است و با خفتن این فرصت از دسـت  یار او. بنابراین تنها زمان موعود و محتمل براي دیدار یار نصف

در دو متن وجود دارد.) A8Mو A4T(ةشباهت بسیار زیادي میان دو گزارهمین پیرفتدررود.می
ـنش      )A9Mو A5T(پیرفت پنجم پرداخت داستانی در  ـتن متمـایز اسـت. نحـوة واک کامالً در دو م

کامالً نمادین است. استفادة نمادین از گردگانی که طفل بـودن  A9Mمعشوق به صحنه خوابیدنِ عاشق در 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(تارهاي ادبیجس22
دوم

فیکامالً با نامه نوشتن معشوق و شرح ماکندچیز از سوي عاشق را بیان میعاشق و بازیچه پنداشتن همه
ـتفاده از   الضمیر دادن و به صراحت سخن گفتن او متفاوت است. این پیرفت بار دیگر گرایش مولوي به اس

ـ   ،دهد. کنش معشوق در مثنوي کنشی نمادین اسـت تمثیل و بیان نمادین را نشان می ر ولـی در منطـق الطی
و فرهنگی است.عاري از هرگونه بار نمادین،تمثیلی

بـراي خـواب در مثنـوي کـامالً حالـت      » برجهیـدن «استفاده از فعل ) A12MوA7T(در پیرفت شش
ـتان فضـاي زنـده و        نمایشی به داستان داده است به این دلیل که این فعل یک فعل پویا اسـت کـه بـه داس

ا ام،دهدرا نیز نشان میپرتحرك داده است و در عین حال اضطراب و نگرانیِ عاشق از فراموش کردنِ قرار 
شود.به سادگی عاشق تنها از خواب بیدار میT7Aدر

،اگرچه بیانگر نامۀ نوشته شده اي است که در حال خوانده شدن اسـت در آخرین پیرفت 10Tگزاره 
ا به هر حال سخنان معشوق به عاشق است بنابراین جزو رمزگان کنش گفتگویی قرار مـی گیـرد. گـزارة    ام

Ad10T بهT8Aباز میـتان را بـر عهـده دارد      گردد و از رمزگان ارجاعی که اتص ال قطعـات مختلـف داس
ـیار عـادي و     است که به عکسAP9گزارة Tاستفاده شده است. پایان اصلی داستان در  العمـل سـاده و بس

العملِ عاشق در ا نحوة عکسطبیعی عاشق که خونین دل شدن او است ختم می شود. امM14خنی که س
ـیار عمیـق  رمتن منطق الطیکند که او نسبت به عاشقِ ص میبسیار اندیشمندانه اي است مشخّ تـر و بـا   بس

گفتار عاشق همراه با رمزگان کنش روایی مطرح شده است که ایـن گونـه   Ad,N14Mتر است. در معرفت
ـتان بـا   اهم کـرده اسـت.  ع و گوناگون عرفانی و غیره را در پایان داستان فرشاعر امکان تفسیرهاي متنو داس

جملهمولوي با لفظ ما - ه خود می داند به پایان می رسد و بالفاصله راوي آخر عاشق که تقصیرها را متوج
متفـاوت  یکـدیگر داستان نیز کامالً بـا  دووارد داستان می شود و از خود سخن می گوید. پایان بندي این

توانـد  ه مـی که البتّه می شودآوردري اخالقی در دو بیت پایانی گیمطابق معمول نتیجهرمنطق الطیاست. در 
که پایان داستان نیـز  14Mا در مثنوي پس از جملۀ آخر عاشق در ام،ادامه سخن معشوق در نامه نیز باشد

شود و بـا  مولوي وارد داستان می–گیري اخالقی واضح و صریح، راوي هست، ناگهان و بدون هیچ نتیجه
گـذارد و در شـرح ایـن    تجربه و احوال درونی خود را با خواننده در میان می» من«و » ما«ضمیر استفاده از

وي (مولـوي) در ایـن  ادهد. مخاطبان راحوال و تجارب روحی و درونی مخاطبان خود را پیوسته تغییر می
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ـپس رو ، وي ابتدا دل خود را مورد خطاب قرار می دهدار: جا به سه دسته تقسیم می شوند ایـت نیـوش   س
ا سریع ام،) مورد خطاب قرار می دهد612(بیت » اي برادر«ضمنی را در یک بیت و با لفظ و خوانندهعام 

. )620تا 614(ردگار را مورد خطاب قرار می دهدتغییر مخاطب اتفاق می افتد و یار خود، یعنی پرو
شود. هماناست که گاهی مخل نیز میر بر ایجازالطیتوان گفت که مبناي روایت منطقی میطور کلّبه

هـا  ر تنها از دو گزاره تشکیل شده است و همگی گزارهیالطّبینیم هر پیرفت این داستان در منطقطور که می
هـاي  به کمک رمزگانالعاتی هستند. همانطور که گفتیمهاي کنشی و اطّجزو رمزگان10و 9به جز گزارة 

ایـن  .آیـد اقات داستانی در ذیل آنها مـی رد و اجزاي حوادث و اتفّگیکنشی حرکت خط روایی صورت می
هاي دیگر را در روایـت  یش بردنِ داستان است، زیرا رمزگانر تنها پالطیدهندة این است که هدف منطقنشان

ـتر داستانها ت عاشق وارد دشخصیدر آن که 1خود وارد نکرده است. گزارة  سـت  استان می شود مانند بیش
ـ ،العاتی استفاده شـده اسـت  نیز از رمزگان اط4ّآید. در گزاره العاتی در آغاز داستان میرة اطّکه گزا ا در ام

الت روایـی  هاي کنشی در جهت پیشبرد حرکت داستان استفاده شده است و از تحوها از گزارهباقی گزاره
بلکه قصد او بیان هـدف  ،نیستگوییر از این نحوة روایت، داستانبهره برده نشده است. هدف منطق الطی

،که این هدف مطرح اسـت با وجود اینمثنويگیري اخالقی و عرفانی مورد نظر است. در اصلی و نتیجه
پردازي و داستانا داستاناماي است. این مطلب را با ت ویژهگویی نیز به نوبۀ خود براي نویسنده داراي اهمی

ـتفاده فـراوان از رمزگانهـاي      وایـی ماننـد گـزاره   دهاي ره به استفادة مثنوي از شـگر توج هـايِ زمانمنـد، اس
تـوان  بنديِ روایـت مـی  هاي نمادین، رمزگانِ روایی و رمزگان پند و همچنین نحوة پایاننما، رمزگانحقیقت

استنباط کرد.

قص893-1115/ 6بالل حبشی و شوق او و رنجانیدن خواجه او را(ه.(

میـان ایـن دو در نـوع    ي میان دو متن وجود دارد. تفاوت اصـلی و اساسـی  در این داستان تفاوت بنیاد
اسـت و روایـت مثنـوي یـک     (minimal story)» داستان بسیار کوتاه«ر الطیست. روایت منطقروایت آنها

را (event)و یـک رویـداد   (state)روایتی است که تنها دو حالت «داستان کامل است. داستان بسیار کوتاه 
م زمانی دارد و رویداد خود نسبت بـه  ت نخست نسبت به رویداد تقدواند. معموالً حالت و وضعیخفرا می

دوم تقدم زمانی دارد و آن را سبب میحالت و وضعی ـپس   «شود. به عنوان مثال ت جان خوشحال بـود، س
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مین گونـه اسـت   ر نیز هالطی). روایت منطق53: 2003پرینس، »(پیتر را دید، در نتیجه(سپس) ناراحت شد
یعنی حالت دوم ابتدا آمده است و رویـداد  ،تنها میان رویداد و حالت دوم جا به جایی صورت گرفته است

ـپس خـون از او    «در آخر آمده است. این روایت به این صورت است:  بالل چوب خورد (حالـت اول) س
اکنون نشان داده شده اسـت  طور که تهمان ». گفت احد (رویداد)روان شد (حالت دوم) سپس همچنان می

ـیار کوتـاهی دو    هاي عطار تنها خط اصلی روایت را دنبال میروایت کنند و این مورد در چنین روایـت بس
خواهد بـر لـزوم عبودیـت صـادقانه در سـختی و      شود. عطار در این روایت بسیار کوتاه تنها میچندان می

شود همچنین از هاي عمیق عرفانی میست و وارد ساحتي کامالً متفاوت اا روایت مثنوام،آسانی تاکید کند
به دلیـل  گزاره تقسیم کرد.44توان روایت مثنوي را حداقل به هفت پیرفت و حدود نظر طول داستان، می

زیـرا هـر آنچـه کـه     ،ر نخواهد بـود تفاوت بنیادي میان نوع این دو روایت، مقایسۀ این دو با یکدیگر میس
ر اصالً وجود ندارد تا بتوان تفاوت و یا تشابه آن را الطیردار است در روایت منطقروایت مثنوي از آن برخو

ـ در مقایسه ذکر کرد. به همین دلیل در ضمن این که روایت بسیار کوتاه منطق جـا در نظـر   ر را در ایـن الطی
به صورت ره بردهکه از شگردهاي روایی بسیار بدیعی در این داستان بها بررسی روایت مثنويام،گیریممی

جا نیست.که مجال طرح آن در ایناستدر جاي دیگري انجام شده مستقل 
حکایـت آن درویـش کـه در هـري     «ها داستان مشترك دیگري وجود دارد به نـام  عالوه بر این داستان

ـ    3167- 3210/ 5»(غالمان عمید خراسانی را آراسته دیـد  کـه در روایـت منطـق الطی ( )2787ر ابیـات -
،را به خود اختصاص داده است. از انجام این مقایسه در این داستان نیز نتایج مشابه به دسـت آمـد  ) 2773

امداستان فضاا به دلیل محدودیت در در بیان مطالب این قسمت ذکر نشد. نکته تازه اي از نظر مقایسه خود
ایت مثنوي رخ می دهد که بـه  هایی که در پایان داستان در نظم طبیعی رودو متن وجود ندارد به جز شکست

شیوه خاص روایتگري خود مولوي برمی گردد و باید به صورت مستقل بررسی شود.

نتیجه گیري

توان نتیجه ار میهاي مشترك مولوي و عطّدگرگونی و مطالعۀ تغییرات داستاندر بررسی فرایندهاي 
یعنی کارهایی که ،عناصر بنیاديیعنی نام و صفت قهرمانان و هم ،ر داستانگرفت که هم عناصر متغی
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نشینی هستند در مثنوي و دهند که به ترتیب عبارت از محور جانشینی و همه انجام میاشخاص قص
ا چگونگی و ام،هاي مشترك زیاد استرت دیگر، کارهاي یکسان در داستانکند. به عبار تغییر میالطیمنطق

هاي روایی به دست آمده راویژگی،هان داستاناییج مقایسه مبراي روشن تر شدن نتاکند. شیوة آنها فرق می
برخورداري از پیرنگ قوي به - 1عبارتند از: هاي روایی مثنويویژگی. طبقه بندي می کنیمدر هر دو متن
استفاده از رمزگان - 2مایه هاي آزاد؛اي گوناگون و نقشهر به دلیل استفاده از رمزگانالطینسبت منطق

استفاده - 3ت آن براي راوي؛ها به دلیل اهمیت و معلولی میان گزارهعلّۀبه منظور ذکر رابطنماحقیقت
هاي زیاد در خط طبیعی روایت. زیرا راوي با بیان هر یک از ) به دلیل شکستRفراوان از رمزگان ارجاعی (

که فاصله زیادي با گزاره داستانی بعدي ةگزاره هاي داستانی وارد تداعی آزاد می شود به همین دلیل گزار
اره به همراه است که به موضوع داستان ارجاع می دهد و مخاطب را دوبRداستانی قبلی دارد با رمزگان 

استفاده از رمزگان پیشگویانه به منظور ایجاد تأثیر غافلگیرانه در خواننده از - 4بازمی گرداند؛اصل داستان 
استفاده از رمزگان نمادین و ایجاد امکان خوانش - 5واننده؛ن برخالف انتظار خگویی داستاطریق پیش

هاي زمانمند به طوري که بسامد زیاد گزاره- 6ريِ داستان از جمله خوانش عرفانی؛ فراتر از سطح ظاه
پایان بندي کامالً متفاوت. ایجاد پایانی باز با استفاده از - 7به یک موتیف تکرار شونده شده اند؛تبدیل 

نویسنده بالفاصله پس از پایان داستان و آمیخته شدن آن با –وایی به خصوص غلبۀ صداي راوي رمزگان ر
عدم وجود هیچ آمیخته شدن صداي راوي و صداي شخصیت به دلیل - 8شخصیت؛–صداي راوي 

استفاده از شگرد تعلیق- 10؛توصیف صحنه، مکان و زمان به طور دقیق- 9نشانه ظاهري در متن؛
(suspense)تبدیل- 11از طریق به تعویق انداختن پاسخ؛به دلیل بسط غالم به لقمان)ها (مثالًتشخصی

قشها و موارد افزودن ن- 13شخصیت پردازي غیرمستقیم و نمایشی؛استفاده از - 12بافت عرفانی داستان؛
هاي یزودها و پیرفتصحنه د) افزایش اپهاي کمکی ب) گفتگو سازي ج) تها: الف) شخصیزیر بر اصل داستان

یر و طوالنی بودن آنها در مثنوي به دالیل زیر: الف) اختصاص دادن بخش بیشتر نسبت به متن منطق الطّ
زیادي براي توصیف شخصیاستفاده از ات ج)ت (مانند لقمان) به منظور ایجاد تاثیر حقیقت. ب) ذکر جزئی

ي مختلف براي یک شخصیت در هاگذارییق نامکانونی کننده از طرتغییر عامل- 14داستان درونه اي؛
العاتی که به شنونده و خواننده بار اطّ- 16ر و دگر انگیزه اي؛گذاري مکرّاستفاده از ارزش- 15داستان؛

ر است.منتقل می شود در مثنوي بسیار بیشتر از منطق الطی
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گیـري از همـان حادثـه.    و نتیجـه ه به اصل حادثـه توج- 1نیز عبارتند از: رهاي روایی منطق الطیویژگی
تـوان گفـت پیرنـگ    به طوري کـه مـی  داردار کمترین میزانِ دگرگونی از خط اصلی روایت را روایت عطّ
برخـی مـوارد هـر    که هـر بیـت و در  یهاي مقید تشکیل شده است تا جایار تنها از نقش مایهروایت عطّ

ها که منجـر بـه سسـت شـدن     ف برخی از پیرفتحذ- 2آید؛یک پیرفت به شمار میمصرع خود به اندازه
نبود مکان و زمـان  - 4ت و معلولی و انگیزه در داستان؛علّنبودِ رابطه- 3؛استحکام پیرنگ داستان می شود

ـی - 5شود؛نبۀ واقعی و منطقی داستان می(واقعی) که سبب کاهش حقیقت مانندي و ج ت توصیف شخص
بیـان  - 6آشـفته)؛ مانند عاشـقِ  (ت پردازي مستقیمخصییا همان شايداستان تنها در یک صفت یک کلمه

.صریح و مستقیم، بدون بار تمثیلی یا نمادین
ـتان   ه به این موارد می توتوجبا  ـتار داس ـتان هاي مثنـوي از  ان نتیجه گرفت کـه گش ـ داس ـتاري  ارهاي عطّ گش

ـتان را براي طـر مولوي بهترین پیکربندي است.غیرمستقیم، پیچیده و وارونه  هایش برمـی گزینـد بـه    ح داس
ها را با ظرافت تمام قالب ریزي می کند و به بهترین وجهی بـه  تطوري که رویدادها، اعمال و افکار شخصی

،فـرد مولـوي در روایتگـري اش   ی منحصر بـه این عوامل به عالوه ویژگ. دست می زندشاکله سازي آنها 
ر اي شبیه به خود مانند حدیقه و یا منطق الطیهیسه  با مثنویدر مقان اثر ارزشمند را تداعی آزاد اییعنی اصلِ

.ده استکراب تر بسیار خواندنی تر و جذّ
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