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بررسی ویژگیهای خاطره و خاطرهنگاری در «دختر شینا»
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
معصومه ابراهیمی هژیر
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا سجادی فاتح
کارشناس دینی عربی مرکز آموزش عالی ابن سینا
چکیده
خاطره ،از جمله مواد و مصالح مورّخ در تحقیق تاریخی است .خاطرهنگاری با شیوهها و قالبهای گوناگون ،سابقهای طوالنی
در تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد که از عهد ناصرالدین شاه قاجار با خاطرهنویسی خود او از سفرهایش مرسوم شد.با توجه به
استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفاۀ و خاطرات دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،شناخت خاطره به منظور بررسی
آن ضرورت دارد.کتاب «دختر شینا» خاطرات قدمخیر محمدیکنعان ،همسر شهید حاجستّار ابراهیمی هژیر با خاطرهنگاری بهناز
ضرابیزاده است .تدوینکنندۀ خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطرهنگاری را در نگارش و مدوّن کردن مطالب رعایت کند :موضوع،
استناد وقایع و نثر خاص خاطره.از ویژگیهای موضوع خاطره در «دختر شینا» ،داشتن روایتی صادقانه ،بیتکلف ،واقعگرا و بیان
حقایق تکاندهنده و بیپرواست .خاطره باید دارای استناداتی همچون عکس ،نامه ،نام اشخاص ،زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق
حاالت باشد که «دختر شینا» از این حیث ،پربار است.نثر خاص خاطرۀاین کتاب ،نثر ساده است .شروع خاطرهنگاری از جز به کل
همراه با آرایههای ادبی زیرکانه و مالیم است .دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنهها از دیگر
ویژگیهای این نثر است .خاطرات ،فصاحت و بالغت الزم را دارا هستند در حالی که از کلیگویی پرهیز شده است« .دختر شینا» با
این ویژگیها ،مبدل به یکی از موفقترین کتلبهای حوزۀ خاطرهنویسی دفاع مقدس شده و بررسی آن ،بررسی راز و رمز موفقیت در
این حوزه است .در این مقاله ،نویسندگان(که یکی از آنان ،دختر حاج ستّار ابراهیمی هژیر ،قهرمان کتاب «دختر شینا» است) با
روش تحلیلی -توصیفی به بررسی ویژگیهای خاطرهنویسی بر اساس کتاب «دختر شینا» میپردازند.
کلیدواژهها :خاطره ،خاطره نگاری ،دفاع مقدس ،دخترشینا.
مقدمه
ملّت ایران ،دارای یکی از کهنترین میراثهای ادب پایداری است .پیشینۀ ادب پایداری در ایران تا تاریکروشن تاریخ و
روزگار سرایش سرودها و سرودههای اوستا پیش میرود و سپس به میانجی حماسهها ،داستانها و تاریخنامههای پارسی میانه به
ادبیّات فارسی نو پیوند میخورد و عنصر اغلب حاضرِ آیینی -عاطفی خویش را به روزگار معاصر میرساند و در قالب ادبیّات دفاع
مقدّس ،جلوهای تازه مییابد.
ادبیّات همزمانِ دفاع مقدّس به سبب شور غالب بر جامعه و ضربآهنگ تند حوادث ،بیشتر در قالب منظوماتی با ضربآهنگ
تند و طول کم تجلّی یافت که عنصر شور بر آنها غالب بود ،امّا فاصلهگیری زمانی از دوران دفاع مقدّس ،ضربآهنگ منظومات را
کند و طول آنها را بیشتر و اندیشیدگی را بر آنها غالب ساخت .بازاندیشی گذشته و به خاطر آوردن آنچه گذشتهبود ،منظومات
این دوره را به گونهای از خاطرهنگاری مبدّل ساخت که محور طولی در آنها ،فهرستی از نامهای اشخاص ،مکانها و حوادث و
عملیاتها بود(حسینی .)24-46 :4944 ،به موازات این تغییر ،نگارش منثور خاطرات ،داستانها و تاریخنامههای دفاع مقدّس نیز
فزونی گرفت« .دختر شینا» نمونه ای از این برهۀ ادبیّات دفاع مقدّس است که سعی دارد با خاطرهنگاری و گردآوری اطّالعات
تاریخدار ،به نمونهای از تاریخنگاری شفاۀ با ارزشهای ادبی منجر شود.
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بیان مسئله:
خاطره از جمله مواد و مصالح مورخ در تحقیق تاریخی و همچنین بنیاد تاریخ شفاهی ،به عنوان روشی متفاوت در تاریخنگاری
میباشد .خاطرهنگاری با شیوهها و قالبهای مختلف ،سابقهای طوالنی در تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد .در سالهای اخیر ،به
دالیل متعدد ،در میان طیف وسیعی از رجال و شخصیتها ،سنت قدیمی خاطرهنویسی در اشکال گوناگون آن رواج یافته است .از
سوی دیگر ،فرآوردههای روش علمی تاریخ شفاهی ،به عنوان یکی از جدیدترین روشهای گردآوری دادههای تاریخی موردنیاز
مورخان و محققان تاریخ ،جامعهشناسی و روانشناسی رو به افزایش نهاده است .در این میان برخی ،عنوان تاریخ شفاهی را بر انواعی
از خاطرات نیز اطالق مینمایند .بنابراین ،شناخت خاطره به منظور بررسی تطبیقی و مقایسه تحلیلی این دو ضرورت دارد.
تحول در آثار خاطرهنگاری و سفرنامهنویسی به شیوه امروزی آن به سده نوزدهم میالدی باز میگردد.خاطرهنویسی از
سبکهای جدید تاریخنگاری دوره معاصر است که از عهد ناصرالدین شاه قاجار با خاطرهنویسی خود او از سفرهایش و بعضی از
شاهزادگان و بزرگان مرسوم شد .نخستین کتاب خاطرات سودمند برای استفاده تاریخی ،شرح زندگانی مننوشته عبداللّه مستوفی
است که در آن به زندگی روزانه مدنی و اجتماعی و طبقات نیمه اعیان نیز اشاره کرده است .پژوهشگران با این فرضیه که «دختر
شینا» دارای مالکهای قابل قبول یک خاطره خوب است سعی دارند به این سواالت پاسخ دهند:
 -4خاطره دارای چه ویژگیهایی است؟
 -2در خاطرهنگاری باید به چه اصولی توجه داشته باشیم؟
پیشینة تحقیق:
یکی از جامعترین و ارزشمندترین آثاری که در بررسی تحول خاطرهنویسی در ایران نگاشته شده ،اثر پژوهشی برت فراگنر
( )Bert Fragnerپژوهشگر و ایرانشناس نامدار اتریشی است( .)4اگر چه وی در این پژوهش بیشترین توجه خود را به خاطرات
امین الدوله و ظهیرالدوله متمرکز نموده است اما در بخشهای نخست و دوم کتابش که به بررسی خاطرات رجال سیاسی ایران
پرداخته ،اطالعات پربهایی را گردآوری نموده است .فراگنر با بررسی تفصیلی خاطرات میرزا محمدصالح شیرازی به عنوان یکی از
پیشروان خاطرهنویسی نوین در ایران ،خاطرات رجال سیاسی ایران را نوشته است .فراگنر ،میرزا محمد صالح شیرازی را از پیشروان
خاطره نویسی نوین در ایران میداند که حدود سال  4421سفرنامهای را در تبریز نگاشت(فراگنر.)34 :4911،
هماکنون وبگاه «تاریخ شفاۀ ایران» با بیش از  411مقاله ،از ابعاد گوناگون به بررسی تاریخ ادبیات پایداری در قالب تاریخ
شفاۀ پرداخته و صفحاتی مختصر را به معرّفی(نه نقد و تحلیل) دختر شینا اختصاص دادهاست .این صفحات با عناوین «انتشار
خاطرات شفاهی قدمخیر در کتاب دختر شینا» و «دختر شینا،دختری که جنگ بزرگش کرد» در این وبگاه ،قابل بازیابی است.
همچنین جلساتی برای نقد و بررسی این کتاب تشکیل شدهاست که از میان آنها میتوان به جلسۀ سیام آبانماه4934
درفرهنگسرای انقالب اسالمی در تهران اشاره کرد ،اما بررسی ویژگیهای خاطره و خاطرهنگاری به صورت خاص در کتاب دختر
شینا تازگی دارد.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
هورک هایمر فیلسوف مشهور مکتب انتقادی کتابی دارد به نام «دیالکتیک روشنگری»( )2که آن را با همکاری تئودور آدورنو
نوشته است .در این کتاب از اصطالحی با عنوان«صنعت فرهنگ» استفاده کرده که فشرده معنی و مفهوم آن استفاده ابزاری و
تجاری دنیای سرمایهداری از مقولهای به اسم «فرهنگ» و تولید انبوه فرهنگ عامهپسند و به حاشیه بردن فرهنگ اصیل و متعالی
است.
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با توجه به استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفاۀ و خاطرات دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باید هوشیار
باشیم که این خاطرات به سوی صنعتی شدن و کسب درآمد برای برخی انتشارات پیش نرود.
این «خاطرات» ،چه «خودنوشت» و چه «دیگرنوشت»  ،زیر مجموعه تاریخ هستند و مواد خام برای مورخان به شمار میروند؛ وجود
سانسور ،تحریف ،بزرگنمایی ،کوچکنمایی ،غرضورزیهای سیاسی ،نگاه ابزاری به حوادث و سیاه و سفید دیدن مخالفان و
دشمنان ،آفت خطرناکی است که خاطرهنگاری انقالب و جنگ تحمیلی را خودآگاه یا ناخودآگاه به سوی دره هولناک «صنعت
خاطرهنگاری» و «تولید انبوه» پیش میبرد(یاحسینی.)4934،
با معرفی ویژگیهای خاطرات خوب ،تاریخ شفاهی ،روشهای خاطرهنگاری و آثار برتر در این زمینه میتوانیم در جهت چاپ
دیگر آثار برتر گام موثری برداریم.
بحث:
 -4معرفی کتاب
کتاب «دختر شینا» خاطرات قدمخیر محمدی کنعان ،همسر شهید حاجستار ابراهیمی هژیر از سرداران هشت سال دفاع
مقدس استان همدان است که با خاطرهنگاری بهناز ضرّابی زاده در قطع رقعی در شرکت انتشارات سورۀ مهر تهران در سال  4931به
چاپ اول رسیده و سپس به سبب اقبال فوقالعادۀ خوانندگان بارها تجدید چاپ شدهاست .کتاب دارای  269صفحه شامل مقدمه،
نوزده فصل و عکسهاست«.دختر شینا» در سال  4939به عنوان کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد.
کتاب «دختر شینا» از کودکی راوی -همسر شهید حاجستار ابراهیمی -شروع میشود؛ از عالقه و وابستگیاش به خانواده
بهخصوص پدر و نحوۀ آشنایی با همسرش میگوید تا به ازدواج میرسد .وارد زندگی مشترک و عاشقانهاش با حاجستار میشود.
حاجستار بنّا است .در سال  31در دادگاه انقالب اسالمی همدان استخدام میشود .سال 34در سپاه پاسداران ثبت نام و مشغول به
کار میشود .با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،عازم جبهه میشود .دیرآمدنها از جبهه ،تنهاییهای قدمخیر ،سختی
کشیدنها برای بزرگ کردن بچهها ،موضوعی است که در این فصلها بارزتر است.کتاب دارای  43فصل است.
حاجستار در حالی که فرمانده گردان  433لشکر انصارالحسین است در عملیات کربالی  3منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت
میرسد .در  44صفحه آخر ،عکس شخصیتهای خاطره برای تجسم بیشتر خاطرات نقش بسته است.
 -1معرفی خاطره نگار
بهناز ضرابیزاده متولد 4941همدان،کارشناس مسئول آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
همدان است.دارای نه جلد کتاب با عنوانهای :آن روز سه شنبه بود ،سیب آرزو،گنجشک سبز و آبی(برگزیده در بخش تصویرگری
کتاب سال دفاع مقدس  ،)4943آدم برفی،بابای  3سالگی،مرغ شل،اسم عروسکی،آخرین تکه نان ودختر شینا.
 -9خاطره و خاطره نگاری:
خاطره عبارت است از :روایت یک ،چند یا انبوه یادمانده هایی از وقایع ،حوادث ،برخوردها ،گفت و گوها ،بیان نظرات و در یک
کالم هرگونه تصویر ذهنی احساسی به یادمانده بهطور مستقیم و غیرمستقیم(یاحسینی ،4943،ج .)4:411
«مصاحبه کننده و تدوین کننده خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطرهنگاری را در نگارش و مدون کردن مطالب رعایت کند:
موضوع؛ استناد وقایع؛ نثر خاص خاطره .اگر نویسندهای موضوعی جذاب و پر از تعلیق را برای نوشتۀ خود برگزیند قطعا اولین گام را
برای جذب مخاطب برداشته است .خاطره بایستی تکاندهنده باشد و خواننده را به ادامۀ مطالعه ترغیب کند»(خسروی ،4943،ج
.)4:424
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در این پژوهش سه ویژگی اساسی خاطره و نگارش خاطره در کتاب دختر شینا بررسی و بیان شد .از ویژگیهای موضوع
خاطره ،داشتن روایتی صادقانه ،بیتکلف ،واقعگرا و بیان حقایق تکاندهنده و بیپروا است .خاطره باید دارای استناد همچون عکس،
نامه ،نام اشخاص ،زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق حاالت باشد.
نثر خاص خاطره ،نثر ساده است .شروع خاطرهنگاری از جز به کل همراه با آرایههای ادبی زیرکانه و مالیم است.از دیگر
ویژگی های نثر خاطره دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنهها است .در خاطرهنگاری باید فصاحت و
بالغت الزم را داشت در حالی که از کلیگویی پرهیز شود.
 4-9موضوع:
روایتی صادقانه ،بیتکلّف و واقعگرا:
«یادمان رفته بود به هم سالم بدهیم .شانه به شانۀ هم تا حیاط آمدیم .جلوی اتاقمان که رسیدیم ،صمد یکی از ساکها را داد
دستم .گفت :این را برای تو آوردم .ببرش اتاق خودمان»(دختر شینا)66:4931،
«از خوشحالی از جا بلند شد و گفت :اگر بدانی چه حالی داشتم وقتی این پارچهها را خریدم! آن روز خیلی دلم برایت تنگ
شده بود .اینها را با یک عشق و عالقۀ دیگری خریدم .آن روز آنقدر دلتنگت بودم که میخواستم کارم را ول کنم و بیخیال همه
چیز شوم و بیایم پیشت»(همان.)64:
«چشمهایش سرخ شد گفت :فکر کردی من دلم برای تو تنگ نمیشود؟! بیانصاف! اگر تو دلت فقط برای من تنگ میشود،
من دلم برای دو نفر تنگ میشود .خم شد و صورتم را بوسید .صورتم خیس خیس بود»(همان.)46:
«گفتم :دلم برای حاج آقایم که تنگ شده؛ اما اگر ظهرها بیایی ،کمتر دلتنگ میشوم .در را که باز کرد برود ،چشمکی زد و
گفت :قدم خانم! باز داری لوس میشویها»(همان.)443:
بیان حقایق تکاندهنده و بیپروا:
حقایق تکاندهنده توسط خاطرهنگار نگاشته میشود .حاج ستار هدفش را مشخص کرده و تا آخر راه ،بر روی هدفش پافشاری
میکند .با تمام عالقهای که به همسر و فرزندان دارد ،پیروی از امام را سرلوحۀ زندگی خود قرار داده است:
«گفتم :شاید جنگ دو سه سالی طول بکشد[ .صمد] گفت :نه ،خدا نکند .به هر جهت ،آنجا خیلی بیشتر به من نیاز دارند .اگر
به خاطر تو و بچهها نبود ،این چند روز هم نمیآمدم»(همان.)423:
حاال بعد از چهارماه با پوتینهای درب و داغان برمیگردد:
«صدای خندۀ بچهها میآمد .یک نفر خانهمان بود و داشت با آنها بازی میکرد .پلهها را دویدم .پوتینهای درب و داغان و
کهنهای پشت در بود .در را که باز کردم ،سرجایم میخکوب شدم .صمد بود .یک لحظه نگاهمان در هم گره خورد و بدون اینکه
چیزی بگوییم چند ثانیهای به هم نگاه کردیم .بعد از چهارماه داشتیم دوباره یکدیگر را میدیدم»(همان.)441- 493:
چهل روز از تولد سومین فرزندش میگذرد ،ولی خانواده حتی کوچکترین خبری از صمد ندارند:
«مهدی شده بود یک بچۀ تپل مپل چهل روزه .تازه یاد گرفته بود بخندد .اما همۀ ما نگران صمد بودیم .برای هر کسی که
حدس می زدیم ممکن است با او در ارتباط باشد ،پیغام فرستاده بودیم تا شاید از سالمتیاش با خبر شویم .میگفتند صمد درگیر
عملیات است .همین»(همان.)439 :
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وقتی قدم خیر به دلیل زخمی بودن همسرش مانع از حضور او در جبهه میشود و میگوید «اگر پایت عفونت کند چکار
کنیم» اینگونه پاسخ میشنود:
«هیچ ،چه کار داریم بکنیم؟! قطعش میکنیم .میاندازیمش دور .فدای سر امام»(همان.)469:
از نیمههای فصل شانزدهم حاجستار خانوادهاش را به خط مقدم میبرد و بیپروا ،اینگونه ،برای همسرش از شهادت میگوید:
«میخواهم بچهها ببینند بابایشان کجا میجنگد .مهدی باید بداند پدرش چطوری و کجا شهید شده»(همان.)443:
حاال دیگر پادگان ابوذر نیز بمباران میشود:
«بوی تند باروت و خاک ،سالن را پر کرده بود .بچهها گریه میکردند .ما نگران مردها بودیم .یکی از خانمها گفت :تا خط
خیلی فاصله نداریم .اگر پادگان سقوط کند ،ما اسیر میشویم»(همان.)431 :
راوی از سن بچههای ستار در هنگام شهادتش میگوید:
«سمیه دو ساله بود؛ هم سن سمیه من .ایستاده بود کنار ما و بهت زده مادرش را نگاه میکرد .لیال تازه شش ماهش تمام
شده بود»(همان.)246 :
از بیقراریهای صدیقه ،همسر ستار:
«صدیقه ضجه میزد و التماس میکرد :آقا صمد! مگر تو فرمانده ستار نبودی .من جواب بچههایش را چی بدهم؟! میگویند
عمو چرا مواظب بابامان نبودی؟»(همان.)246 :
و حال از بیقراریهای خود و لحظۀ وداع با همسرش:
«داشتند میبردندش؛ بدون غسل و کفن ،با همان لباس شبز و قشنگ .گفتم :بچههایم را بیاورید .اینها از فردا بهانه
میگیرند و بابایشان را از من میخواهند .بگذارید ببینند بابایشان رفته و دیگر برنمیگردد»(همان.)214 :
 1-9استنادات وقایع:

مستنداتی همچون عکس:
«در اتاق را از تو چفت کردیم و در چمدان را باز کردیم .صمد عکس بزرگی از خودش را چسبانده بود توی در داخلی چمدان
و دور تا دورش را چسبکاری کرده بود»(همان.)99 :
استناد عکسی که صمد در داخل چمدان چسبانده است در صفحه  234آمده است؛ همچنین عکسی از حاج اقا ،شینا ،لبخند
حاجستار ،حضور او در جبهه ،سفر به سرپلذهاب ،پنج بچه قد و نیم قد و آخرین عکس قدم در صفحات پایانی کتاب آمده است.
مستندسازی و واقعنمایی از طریق ذکر نام اشخاص:
استناد به نام اشخاص حقیقی«:بین همسایهها ،همسر آقای همدانی و بشیری و حاجآقا سمواتی هم بودند که همشهری بودیم.
در پادگان زندگی تازهای آغاز کرده بودیم که برای من بعد از گذراندن آن همه سختی جالب بود»(همان.)444 :
ذکر دقیق زمان و مکان:
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استناد به زمان« :از صبح چهارم دی ماه توی کشتی بودیم؛ بدون آب و غذا»(همان.)222 :
«دوازدهم آذر ماه  4936بود .صبح زود آماده شدیم برای جاری کردن خطبه عقد به دمق برویم .آن وقت دمق مرکز بخش
بود»(همان« .)49 :زمستان هم داشت تمام میشد .روزهای آخر اسفند بود»(همان.)64 :
«اواخر خرداد ماه 4964بود»(همان.)433 :
دقّت در توصیفگری:
«ساعت دوازده و نیم بود .همۀ کارهایم را انجام داده بودم .غذا هم آماده بود .بوی آبگوشت لیموعمانی خانه را پر کرده بود.
سفره را باز کردم .ماست و ترشی و سبزی را توی سفره چیدم .بچهها گرسنه بودند .کمی آبگوشت تریت کردم و بهشان دادم .سیر
شدند ،رفتند گوشۀ اتاق و سرگرم بازی با اسباببازیهایشان شدند»(همان.)494 :
«خانۀ قشنگی بود .دو تا اتاق خواب داشت و یک هال کوچک و آشپزخانه .دستشویی بیرون بود سر راهپلهها؛ جلوی در
ورودی .اما حمام توی هال بود(».همان.)436 :
فضای جبهه از منظر قدمخیر توصیف میشود«:همانطور که جلو میرفتیم ،تانکها بیشتر میشد .ماشینهای نظامی و
سنگرهای کنار هم برایمان جالب بود .صمد پیاده میشد .میرفت توی سنگرها با رزمندهها حرف میزد و برمیگشت .صدای انفجار
از دور و نزدیک به گوش میرسید .یک بار ایستادیم .صمد ما را پشت دوربینی برد و تپهها و خاکریزهایی را نشانمان داد و گفت:
آنجا خط دشمن است .آن تانکها را میبینید ،تانکها و سنگرهای عراقیهاست»(همان.)446 :
 9-9نثر خاص خاطره:

به کاربردن آرایه های ادبی زیرکانه و مالیم:
به کار بردن زیرکانۀ آرایههای تشبیه ،کنایه ،جان بخشی به اشیا و تمثیل در خاطرات و به دور از خودنمایی آرایهها توانسته
دلپذیری خاطرات را افزونتر نماید.
«باغچه پر از درخت آلبالو بود .به سرم زد بروم آنجا .باغچه سرسبز و قشنگ شده بود .درختها جوانه زده بودند و برگهای
کوچکشان زیر آفتاب دلچسب بهاری میدرخشید»(همان.)21 :
«فروردین تمام شده بود ،اردیبهشت آمده بود و هوا بوی شکوفه و گل میداد .انگار خدا از آن باال هر چه رنگ سبز داشت،
ریخته بود روی زمینهای قایش»(همان.)66 :
«به نظرم از همۀ خانههایی که تا به حال دیده بودم ،قشنگتر ،دل بازتر و باصفاتر بود .وسایل را که چیدم ،خانه شد مثل
ماه»(همان.)11 :
«باد الی درختها افتاده بود .زوزه میکشید و برگهای باقیمانده را به اطراف میبرد .صدای خش خش برگهایی که دور و
برمان بودند ،آدم را به وحشت میانداخت»(همان.)494 :
«صدای زالل اذان مغرب توی شهر میپیچید .اشک از چشمانم سرازی شده بود»(همان.)434 :
«از درون مثل یک پاره آتش بودم و از بیرون تنم یخ کرده بود .همسایهها تا صبح مثل پروانه دورم چرخیدند و پا به پایم گریه
کردند(».همان.)243 :
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طنزی هوشمندانه
«صمد بعد از اینکه چایش را خورد ،رفت .به خدیجه گفتم از او خوشم نمیآید .کچل است .خدیجه خندید و گفت :فقط
مشکلت این است دیوانه؟! مثل اینکه سرباز است .چند ماه دیگر که سربازیاش تمام شود ،کاکلش در میآید .گفتم خیلی حرف
میزند .خدیجه باز خندید و گفت :این هم چاره دارد .صبر کن تو که از الکت درآیی و رودربایستی را کنار بگذاری ،بیچارهاش
میکنی؛ دیگر اجازه حرف زدن ندارد»(همان.)94-91 :
«کم کم اشتهایش سر جایش آمد .هر چه بود خورد .به خنده گفتم :واقعا که از جنگ برگشتهای»(همان.)421 :
«صمد بین من و مادرش نشست و در گوشم گفت :میگویند زن بالست .الۀ هیچ خانهای بیبال نباشد»(همان.)216 :
فضاسازی خاطره همراه با واقعیت:
واقعیات ،سختیها و خوشیهای خاطرات با فضاسازی ماهرانۀ یک خاطرهنگار که در داستاننویسی تبحر دارد ،به اوج میرسد:
«یک ماه بعد ،مادرشوهرم دوباره به اوضاع اولش برگشت .صبح زود بلند میشد نان بپزد .وظیفۀ من این بود قبل از او بیدار بشوم و
بروم تنور را روشن کنم تا هنگام نان پختن کمکش باشم .به همینخاطر هر صبح ،تا از خواب بیدار میشدم ،قبل از هر چیز گوشۀ
پردۀ اتاقم را کنار میزدم .اگر لوله ای که بعد از روشن شدن تنور روی دودکش تنور میگذاشتیم،پای دیوار بود ،خوشحال میشدم و
میفهمیدم هنوز مادرشوهرم بیدار نشده ،اما اگر دودکش روی تنور بود ،عزا میگرفتم .وامصیبتا بود»(همان.)61 :
هنگامی که نویسنده با ظرافت خاصی از رابطه عروس و مادر شوهر میگوید به نحوی که بعد از چندین سال ،با خوانش
دوبارۀ خاطره ،روابط آنها به هم نخورد ،حاال وارد فضای جنگ شده است .از دفاع مردمی و بمباران شهرها و لرزش خانهها
میگوید«:تپۀ مصلی روبروی خانۀ ما بود و پدافندهای هوایی هم آنجا مستقر بودند .پدافندهای هوایی که شروع به کار میکردند،
خانه ما میلرزید .گلولهها که شلیک میشد ،از آتشش خانه روشن میشد.صاحبخانه اصرار میکرد موقع وضعیت قرمز بچهها را
بردارم و بروم پایین؛ اما کار یک روز و دو روز نبود»(همان.)494 :
در صفحه  446در حالی که قدمخیر جواب منفی حاجستار را برای خرید عید میشنود ،مسئله دفاع مقدس ،محور خاطره قرار
میگیرد«:قدمجان! از من ناراحت نشو .درکم کن .به خدا سخت است .این را قبول کن ما حاال حاالها عید نداریم .یک سری بلند شو
برو خیابان کاشانی ببین این مردم جنگزده با چه سختی زندگی میکنند .مگر آنها خانه و زندگی نداشتهاند؟! آنها هم دلشان
میخواهد برگردند شهرشان سرخانه و زندگیشان و درست و حسابی زندگی کنند».
همراه با خاطره از وضعیت شهر سرپل ذهاب میگوید«:سرپل ذهاب آن چیزی نبود که فکر میکردم .بیشتر به روستایی
مخروبه میماند؛ با خانههایی ویران .مغازهای نداشت یا اگر داشت ،اغلب کرکرهها پایین بودند .کرکرههایی که از موج انفجار باد کرده
یا سوراخ شده بودند .خیابانها به تلی از خاک تبدیل شده بودند .آسفالتها کنده شده و توی دستاندازها ،سرمان محکم به سقف
ماشین میخورد»(همان.)444 :
توصیف عینی صحنهها:
«گفت :قدم! برو تو را به خدا .خیلی درد دارد .بلند شدم .رفتم سنجاق را روی شعلۀ گاز گرفتم تا حسابی سرخ شد .گفت :حاال
بزن زیر آن سیاهی ،سنجاق را بینداز زیرش و آن را بکش بیرون .سنجاق را به پوستش نزدیک کردم؛ اما دلم نیامد ،گفتم :بگیر ،من
نمیتوانم .خودت درش بیاور»(همان.)461 :
«بعد از اینکه از پادگان خارج شدیم ،صمد نگه داشت .اورکتی به من داد و گفت :این را بپوش .چادرت را هم در آور .اگر
دشمن ببیند یک زن توی منطقه است ،اینجا را به آتش میبندد»(همان.)446 :
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فصاحت و بالغت:
«کمکش کردم بخوابد .یکوری روی دست راستش خوابید .بچهها توی اتاق آمده بودند و با سر و صدا بازی میکردند .مهدی
از خواب بیدار شده بود و گریه میکرد .انگار گرسنه بود .به صمد نگاه کردم .به همین زودی خوابش برده بود؛ راحت و آسوده .انگار
صد سال است نخوابیده»(همان.)464 :
«با خودم گفتم نیمی از بام را پارو کردهام ،باید تمامش کنم .برف اگر روی بام میماند ،سقف چکه میکرد و عذابش برای
خودم بود .هر بار پارو را به جلو هل میدادم ،قسمتی از بام تمیز میشد .گاۀ میایستادم ،دستهایم را که یخ کرده بود ،جلوی دهانم
میگرفتم تا گرم شوم .بخار دهانم لوله لوله باال میرفت .هر چند تنم گرم و داغ شده بود ،اما صورت و نوک دماغم از سرما گز گز
میکرد .دیگر داشت پشت بام تمیز می شد که یک دفعه کمرم تیر کشید ،داغ شد و احساس کردم چیزی مثل بند ،توی دلم پاره
شد»(همان.)411 :
پرهیز از کلیگویی:
«ناهار را سربازی با ماشین میآورد .وقتی صدای بوق ماشین را میشنیدیم ،قابلمهها را میدادیم به بچهها .آنها
هم ناهار را تحویل میگرفتند .هر کس به تعداد خانوادهاش قابلمهای مخصوص داشت؛ قابلمۀ دونفره ،چهارنفره ،کمتر یا
بیشتر»(همان.)444 :
در فصل شانزدهم قدم خیر با دیدن اوضاع جبهه و شرایط سخت همسرش با او همسو میشود و راۀ را که همسرش انتخاب
کرده است با او میپیماید«:چشمهایم در آن تاریکی دو دو میزد .یک لحظه چهرۀ آن نوجوان از ذهنم پاک نمیشد .فکر میکردم
االن کجاست؟! چه کار میکند .اصال آن سیصد نفر دیگر توی آن دره سرد بدون غذا چطور شب را میگذرانند .گردانهای دیگر
چه؟! مجروحین ،شهدا!»(همان.)433 :
نتیجهگیری:
 -4خاطره ،از جمله مواد و مصالح مورخ در تحقیق تاریخی میباشد .خاطرهنگاری با شیوهها و قالبهای مختلف ،سابقهای
طوالنی در تاریخ فرهنگ و ادب ایران دارد؛ همچنین از سبکهای جدید تاریخنگاری دوره معاصر است که از عهد
ناصرالدین شاه قاجار با خاطرهنویسی خود او از سفرهایش و بعضی از شاهزادگان و بزرگان مرسوم شد.
 -2با توجه به استقبال جامعۀ کنونی از تاریخ شفاۀ و خاطرات دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باید
هوشیار باشیم که این خاطرات به سوی صنعتی شدن و کسب درآمد برای برخی انتشارات پیش نرود.
این خاطرات ،زیرمجموعه تاریخ هستند و مواد خام برای مورخان به شمار میروند .در این میان ،برخی ،عنوان تاریخ
شفاهی را بر انواعی از خاطرات نیز اطالق مینمایند .بنابراین ،شناخت خاطره به منظور بررسی تطبیقی و مقایسه تحلیلی
این دو ،ضرورت دارد.
 -9کتاب دختر شینا خاطرات قدمخیر محمدی کنعان همسر شهید حاجستار ابراهیمی هژیر با خاطرهنگاری بهناز
ضرابیزاده در قطع رقعی در سال  4931به چاپ رسید .کتاب دارای  269صفحه است .از کودکی راوی شروع میشود و
با شهادت همسر راوی به پایان میرسد.
 -4مصاحبهگر و تدوینکنندۀ خاطرات باید سه ویژگی اساسی خاطره نگاری را در نگارش و مدون کردن مطالب رعایت کند:
موضوع ،استناد وقایع ،نثر خاص خاطره.
 -3در این پژوهش سه ویژگی اساسی خاطره و نگارش خاطره در کتاب «دختر شینا» بررسی و بیان شد.
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 -6از ویژگیهای موضوع خاطره در دختر شینا ،داشتن روایتی صادقانه ،بیتکلف ،واقعگرا و بیان حقایق تکاندهنده و بیپروا
است .خاطره باید دارای استناد همچون عکس ،نامه ،نام اشخاص ،زمان و مکان دقیق و توصیف دقیق حاالت باشد.
 -1نثر خاص خاطرۀ دختر شینا ،نثر ساده است .شروع خاطرهنگاری از جز به کل همراه با آرایههای ادبی زیرکانه و مالیم
است.
 -4از دیگر ویژگی های نثر خاطرۀ دختر شینا ،دارا بودن طنزی هوشمندانه همراه با فضاسازی و توصیف عینی صحنهها
است .خاطرات ،فصاحت و بالغت الزم را دارا هستند در حالی که از کلی گویی پرهیز شده است.
پینوشتها:
 -4اسالمشناس اتریشى ،در 4344م .در وین به دنیا آمد .وی از  4361تا  4364در دانشگاه وین به تحصیل در رشتههاى
ایرانشناسى ،اسالمشناسى ،مطالعات عربى و ترکى ،مردمشناسى اجتماعى و پژوهشهاى اسالوى پرداخت .در طى سالهاى 4364ی
4363م .به تهران آمد و در دانشگاه تهران به شاگردى نزد ایرج افشار،جعفر محجوب ،مجتبى مینوى ،ذبیح اهلل صفا ،م .شهیدى،
منوچهر ستوده و دیگران پرداخت.در 4311م .درجۀ استادی خود را از دانشگاه فرایبورگ  Friburgدریافت کرد .عنوان رسالۀ او
براى کسب این درجه« ،کتابهاى خاطرات فارسى به عنوان منبعى براى اوایل تاریخ معاصرایران» بود .پرفسور فراگنر از آوریل
2119م .مدیر مؤسسۀ ایرانشناسى فرهنگستان علوم اتریش است .از وی تاکنون حدود هشتاد مقالۀ تحقیقى و شش کتاب منتشر
شدهاست.
 -2دیالکتیک روشنگری (به آلمانی ،)Dialektik der Aufklärung :کتابیاست نوشتۀماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو
که در سال 4341م .منتشر شد .این کتاب مهمترین اثر در حوزۀ نظریۀ انتقادی است که به بررسی وضع رواناجتماعیای میپردازد
که مکتب فرانکفورت آن را شکستِ روشنگری میداند.این اثر در سال 4949ش.با برگردان فارسی مراد فرهادپور و امید مهرگان در
انتشارات گام نو منتشر شدهاست.
منابع:
 -4ایلچی ،ابوالحسن.)4969(.سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازی به روسیه .به کوشش محمد گلبن :دنیای کتاب.
 -2حسینی ،سید حسن .)4944( .گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدّس .چاپ اوّل .تهران :سورۀ مهر.
 -9ضرّابیزاده ،بهناز .)4931(.دختر شینا .تهران :سوره مهر.
 -4فراگنر ،برت .)4911(.خاطرات نویسی ایرانیان .ترجمه مجید جلیلوند .تهران :شرکت انتشارات علمی -فرهنگی.
 -3گلبن ،محمد .)4944(.فصلنامه تاریخ روابط خارجی شماره  ،94-93ص 63الی  .44تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
وزارت امور خارجه.
 -6فروغی جهرمی ،محمدقاسم .)4943(.مقوله ها و مقاله ها :بررسی ادبیات دفاع مقدس ،مجموعه مقاالت و نشست ها.
تهران :خانه کتاب :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

 -1یاحسینی ،سیدقاسم« .)4943(.ضرورت پرداختن به تاریخ شفاۀ جنگ هشتسالۀ ایران و عراق» .مقولهها و مقالهها:
بررسی ادبیات دفاع مقدس ،مجموعه مقاالت و نشستها .تهران :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدّس.
 .)4934( .______ -4هفتهنامه «تاریخ شفاة و نگاة به یکصد شماره» .هفتهنامۀ تاریخ شفاهی:
.http://www.oral-history.ir
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شیوههای توصیف غیرمستقیم شخصیّتها در مثنوی معنوی
مرادعلی واعظی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
محمد بهنام فر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
مسلم قوی
کارشناسارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده
واقعیّت این است که هر چه در تاریخ داستان نویسی جلوتر میرویم ،نویسندهها به توصیف غیر مستقیم متوسّل میشوند و از
توصیف مستقیم معموالً فاصله میگیرند .مولوی توانسته با مهارت کافی و با شیوههای غیرمستقیم توصیفی دقیق از هر کدام از
شخصیتهای داستان در پیش چشمان مخاطب به تصویر بکشد .این مقاله بر آن است تا شیوههای غیرمستقیمی که مولوی در
توصیف شخصیتها در داستانها به کاربرده است را به شیوۀ تحلیل محتوا بررسی نماید .جهان داستانی مثنوی مملو از
شخصیّتهایی است که موالنا از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی برمیگزیند و آنان را آگاهانه در راستای اندیشهها ،دیدگاهها و
اعتقادات حکمی ،عرفانی و فلسفی خود قرار میدهد .موالنا هوشمندانه خصلتهای روانی ی طبقاتی شخصیّتهای جهان قصههایش
را لحاظ میکند و شخصیّتهای داستانی نیز متناسب با آن خصلتها و ویژگیها نقش خود را ایفا مینمایند .ملّای روم با استفاده از
گفتگو،جدال،روایت چند آوا،التفات ،جریان سیّال ذهن و نام و عنوان به طور غیرمستقیم به توصیف شخصیّتها میپردازد .او با
استفاده از این شیوهها در توصیف غیرمستقیم شخصیتها به شناخت بهتر آنها و حتی درک بهتر پیام داستانها به خواننده کمک
ارزندهای کرده است.در مورد انواع شیوههای غیرمستقیم،گفتگو بیشترین نقش را بازی میکند.
کلیدواژهها :مثنوی،مولوی،شخصیّتپردازی،توصیف غیرمستقیم شخصیتها.
مقدمه
شخصیّت،رکن اساسی آثار داستانی در دنیای ادبیّات است و اهمیّت فراوانی دارد؛ تا آنجا که بسیاری از خوانندگان آثار ادبیی،
این آثار را با نام شخصیّتهایشان به یاد میآورند .هر قدر این شخصیّتها با دقّت و خالقیّت بیشتری خلق و پرداخته شوند ،در طول
زمان و در اذهان مخاطبان از جاودانگی بیشتری برخوردار میشوند.
در ادبیّات تعاریف فراوانی از شخصیّتها صورت گرفته است که اغلب آنها در چارچوب کلی بر عناصر مشترکی تکییه دارنید،
شاید در یک تعریف ساده و جامع بتوان گفت«:شخصیت دراثر روایتی یا نمایشی ،فردی است که کیفیت روانی و اخالقی او،در عمیل
او و آنچه میگوید و میکند وجود داشته باشد( ».میرصادقی.)44-49،4916 :
یک داستان نویس برای آنکه شخصیّت های داستان را خوب به خواننده بشناساند باید او رانسیبت بیه خصوصییّات ظیاهری و
اخالقی شخصیّتهای داستانش  -تاحدی که به کار داستان میآید -آگاه سازد.این عمل را شخصیّت پیردازیمییگوینید(عابیدی:63،
.)4914
به طور کلی سه شیوه مستقیم،غیرمستقیم و تلفیقی(مستقیم و غیر مستقیم) در توصیف شخصییتهیا وجیود دارد.در شییوۀ
مستقیم نویسنده با نشانههای واضح،کلی و سریع؛بدون عملکرد یا رفتار شخصیّت و تحلیل و تجزیه یا شرح احیوال او مییگویید کیه
شخصیّت چه طور آدمی است .در شیوۀ غیرمستقیم نویسنده شخصیتها را به گفت وگو و عمل وادار میکنند یا فضیاهایی را تصیویر
میکنند تا خواننده خود از خالل تصویرها ،رفتارها و حرفها وضع و موضوع را درک کند.نویسنده در دادن اطّالعیات داسیتان نبایید
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لذّت کشف را از خواننده بگیرد ،یعنی باید اطّالعات را به گونههای به خواننده منتقل کند که او خودش موضوع را کشف نماید .شیوۀ
سومی نیز وجود دارد که شیوۀ تلفیقی (مستقیم و غیر مستقیم) نامیده میشود در این شیوه بیا آمییزهای از دو شییوه بیه شخصییّت
پردازی میپردازند.که در این مقاله به بررسی انواع شیوههای غیرمستقیم در مثنوی پرداخته شده است.
ضرورت تحقیق
داسییتانپییردازی در مثنییوی جایگییاه درخییور توجّ یۀ دارد.پییرداختن بییه یکییی از عناصییر اصییلی داسییتان یعنییی شخص ییّت و
شخصیّتپردازی ،یکی از جاذبههای مهم هنری مثنوی را تبیین میکند.از مشخصههای اصلی توصیف شخصیّتها درمثنیوی ،توجّیۀ
مولوی به تمامی ابعاد شخصیّتی یک شخصیّت است.او نه تنها ویژگیهای ظاهری بلکه خصلتهای باطنی یک شخصیّت را در ضیمن
داستان همراه با حفظ بار عاطفی و القای معانی به نحوی تاثیرگذار به نمایش میگذارد به گونهای که مخاطب در انتهای داستان به
یک جمعبندی قانع کننده در مورد هر کدام از شخصیّتهای داستان میرسد .بررسی شخصیّتهای داستانی درمثنوی،بیه مخاطبیان
این امکان را می دهد تا عالوه بر شناخت محتوا و مضمون داسیتان هیای ایین اثیر تعلیمیی بیا اهمّیّیت توصییفهیا و تصیویرپردازی
شخصیّتها آشنا شوند و تاثیر آنها را در جذّاب نمودن و درک عمیق حکایتها دریابند؛و ارتبیاط شایسیته و بایسیتهتیری بیا مثنیوی
مولوی برقرار سازند و مطالعه این عنصر یعنی چگونگی توصیف شخصیّتها یک ضرورت است.
پیشینه تحقیق
تا کنو ن درباره موضوع انتخاب شده پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و تنها در برخی کتابها گاه به شییوههیای توصییف
شخصیّت در داستانها اشاره شده است .نظیر ادبیات داستانی ،عناصر داستانی و راهنمای داستان نویسی از جمیال مییر صیادقی کیه
کتابهای با ارزشی در بررسی داستانها و عناصر داستان و شییوه هیای داسیتان نویسیی هسیتند و همچنیین بیه بررسیی برخیی از
شیوههای توصیف شخصیّتها در داستانها پرداخته است .در کتابهای هنر داستان نویسی از ابراهیم یونسی ،پلی به سوی داسیتان
نویسی از داریوش عابدی و شخصیّت وشخصیّت پردازی در داستان معاصر از حمید عبیداللهیان بیه طیور کلیی در بیاب شییوههیای
توصیف شخصیّتها در داستان پرداخته شده است .به صورت خاصتیر و در مثنیوی ،شییوههیای توصییف مسیتقیم در مقالیهای بیا
عنوان«داستان پردازی و شخصیّت پردازی مولوی درمثنوی معنوی» از علیرضا شوهانی بررسی شده است .در کتاب ساییۀ آفتیاب از
تقی پورنامداریان،توصیف اوصاف شخصیّتها و همچنین داستانپردازی موالنا و شیوههای امروزی داستان نویسی مورد بررسیی قیرار
گرفته است.همچنین عبدالحسین زرینکوب در برخی از آثار خود همچون سرّنی و با کاروان حلّیه بیه بررسیی سیبک و شییوۀ قصیه
سرایی مولوی در مثنوی اشاراتی کرده است.مبحثی در مورد بررسی شیوههای توصیف غیر مستقیم در مثنوی صورت نگرفته است.
در این مقاله به بررسی شیوههای توصیف غیرمستقیم شخصیت ها در دفتر اول و دوم مثنوی پرداخته شده است.
انواع شیوههای توصیف غیر مستقیم در مثنوی
در مثنوی گاۀ با شیوههای غیرمستقیم توصیف مواجه میشویم که پدیدۀ قابل توجّۀ است .روشهای قرن هفتم،امروزه البته با
تغییراتی کلی هنوز متداولاند .در ادامه شیوههای غیر مستقیمی را که منجر به توصیف شخصیّتها شده مورد بررسی قرار میگیرد.
 -4گفتگو
این عنصر درونمایه داستان را به نمایش میگذارد و شخصیتها را معرفی میکند و عمل داستانی را به پیش میبرد.همان
طور که سعدی در باب اوّل گلستان گفته است :تا مرد سخن نگفته باشد،عیب و هنرش نهفته باشد پس صحبت کردن،باعث میشود
که عیب و هنر فرد ،نمایان شود.
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در داستان هم همین طور است .گفتگو ضمن آنکه زندگی شخصیت ها و حوادثی را که بر آنها گذشته است برای خواننده
روشن می کند ،خصلتها ،عادات ،شرایط سنی ،میزان سواد ،فرهنگ و بسیاری از ویژگیهای شخصیتهای داستان از جمله

ویژگیهای طبقاتی،اختصاصات نژادی،اختصاصات شغلی و خیلی چیزهای دیگر را نیز نشان می دهدیعنی نویسنده در عین بیان
مکالماتی که بین شخصیت ها می گذرد ،عالوه بر پیش بردن طرح داستان ،باید به طور غیر مستقیم ،خصوصیات اخالقی آنها را نیز
معرفی کند.
گفتگو از مهمترین ابزار توصیف در دست موالناست .او با گفتگو به طور غیرمستقیم به توصیف و معرفی شخصیّتها
میپردازد.به طور مثال در حکایت«خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان»،تنها گفتگوهایی میان آنها رد و بدل میشود که
این گفتگوها به طور غیرمستقیم توصیفی از محتسب و مست را برای خواننده به نمایش میگذارد.
داروغه در نیمههای شبی،با مردی مست که کنار دیواری خوابیده بود روبهرو میشود.محتسب او را صدا میزند و میگوید:
گفیییییت ۀ مسیییییتی چییییییه خوردسیییییتی بگییییییو

گفیییت ازیییین خیییوردم کیییه هسیییت انیییدر سیییبو

گفییییت آخییییر در سییییبو واگییییو کییییه چیسییییت

گفیییت از آنیییک خیییوردهام گفیییت ایییین خفیسیییت

گفییییییت آنییییییچ خییییییوردهای آن چیسییییییت آن

گفییییییت آنییییییک در سییییییبو مخفیسییییییت آن

دور میییییشیییید ایییییین سییییؤال و اییییین جیییییواب

مانیییید چییییون خییییر محتسییییب انییییدر خییییالب

گفیییییییت او را محتسیییییییب هیییییییین آه کییییییین

مسییییییت هوهییییییو کییییییرد هنگییییییام سییییییخن

گفیییییت گفیییییتم آه کییییین هیییییو مییییییکنیییییی

گفییییت میییین شییییاد و تییییو از غییییم منحنییییی

آه از درد و غییییییییییییییییم و بیدادیسییییییییییییییییت

هیییییوی هیییییوی مییییییخیییییوران از شادیسیییییت

محتسییییب گفیییییت ایییییین نیییییدانم خییییییز خییییییز

معرفیییییت متیییییراش و بگیییییذار ایییییین سیییییتیز

گفییییییت رو تییییییو از کجییییییا میییییین از کجییییییا

گفیییییت مسیییییتی خییییییز تیییییا زنیییییدان بییییییا...
2944-31/2

در واقع موالنا با این روش ،درونیات و رفتار متناسب با شخصیّت مورد نظر خود را در قالب گفتگوها با بیانی نمایشی به
مخاطب نشان میدهد و با این کار بر واقعی بودن شخصیتهای خود تاکید میکند«.از گفتگو فقط برای ارائۀ توضیحات یا اطالعاتی
که وضعیت روابط داستان را پیش میبرد استفاده نمی کنند ،بلکه به کارگیری گفتگو دائما بر واقعی بودن شخصیت تاکید میکند».
(بیشاب .)411 :4942،درگفتگوی داستان مست و محتسب ،هم از لحن سخن محتسب ،یعنی پوستۀ ظاهری گفتگو و هم از فحوای
کالم میتوان به برخی ویژگی های شخصیتی او پی برد؛چنانکه لحن او غالبا درشت و محکم و جدی است و این به مقتضای شغل او
و جایگاه داروغه برمیگردد .در فحوای کالمش نیز اغلب تندی و استبداد و خودرایی را میتوان دید.
در داستان خلیفه و اعرابی؛مرد اعرابی یک شخصیّت ساده زیست و فقیر و شاکر است که خواننده او را با گفتگوهایی که در
خالل داستان صورت میگیرد می شناسد و موالنا اینگونه به طور غیرمستقیم توصیفی از مرد عرب را برای خواننده به نمایش
گذاشته است.در قسمتی از داستان مرد اعرابی به زن خود میگوید:
خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت

شوی گفتش چند جویی دخل و کشت
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عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد

زانک هر دو همچو سیلی بگذرد

خواه صاف و خواه سیل تیرهرو

چون نمیپاید دمی از وی مگو

اندرین عالم هزاران جانور

میزید خوشعیش بی زیر و زبر

شکر میگوید خدا را فاخته

بر درخت و برگ شب نا ساخته

حمد میگوید خدا را عندلیب

کاعتماد رزق بر تست ای مجیب



2244-39/4

در خالل داستان دوباره مرد گفتگوهایی را با زن انجام می دهد که از این گفتگوها خواننده با تفکّرات ساده زیستی و قناعت
پیشگی او به طور غیر مستقیم و بدون این که موالنا یا شخصیّت دیگری به توصیف مستقیم بپردازد متوجّه اوصاف شخصیّتی او
میشود:
گفت ای زن تو زنی یا بوالحزن

فقر فخر آمد مرا بر سر مزن

مال و زر سر را بود همچون کاله

کل بود او کز کله سازد پناه

آنک زلف جعد و رعنا باشدش

چون کالهش رفت خوشتر آیدش

مرد حق باشد بمانند بصر

پس برهنه به که پوشیده نظر
2942-3/4

و در ادامه به زن این چنین می گوید که مقام و حقیقت درویشی از ظرف ذهن تو برترست و درویشان از بارگاه خداوند متعال
روزی دریافت میکنند.خداوند عادل است و از عادل ستمگری برنمیآیدو. ...
کار درویشی ورای فهم تست

سوی درویشی بمنگر سست سست

زآنکه درویشان،ورای ملک و مال

روزیی دارند ژرف،از ذوالجالل

حق تعالی عادلست و عادالن

کی کنند استمگری بر بیدالن

آن یکی را نعمت و کاال دهند

وین دگر را بر سر آتش نهند

آتشش سوزا که دارد این گمان

بر خدا و خالق هر دو جهان

فقر فخری از گزافست و مجاز

نه هزاران عز پنهانست و ناز

از غضب بر من لقبها راندی

یارگیر و مارگیرم خواندی

گر بگیرم برکنم دندان مار

تاش از سر کوفتن نبود ضرار

زانک آن دندان عدو جان اوست

من عدو را میکنم زین علم دوست
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از طمع هرگز نخوانم من فسون

این طمع را کردهام من سرنگون

حاش هلل طمع من از خلق نیست

از قناعت در دل من عالمیست



2932-62/4

موالنا از میان این گفت وگوها کامال شخصیّت مرد اعرابی را با توجّه به سبک و سیاق گفتگویی که با زنش دارد برای خواننده
به طوری ملموس به نمایش میگذارد.در این گفتگو خواننده متوجّه میشود که دیدگاه مرد اعرابی اینگونه است که نباید به چشم
خواری به درویشان و فقیران نگاه کرد،همچنین می گوید روزی همه موجودات در دست خداست و نیز«به حدیث معروفی که
منسوب به حضرت ختمی مرتبت(ص) است «فقر،مایۀ مباهات و نازش من است و بدان میبالم»(زمانی .)641 :4912،اشاره میکند
و به طور کل ،درویشی و فقر در نگاهش خوار و بیارزش نمیآید و این به خوبی از گفتگوی او با همسرش دریافت میشود.
گفتوگو در داستان عالوه بر اینکه عمل داستانی را در جهت معینی پیش میبرد ،از ابزار مهم شخصیّتپردازی نیز هست و
ذهنیت و ویژگیهای اخالقی و روحی -روانی شخصیّتها را نیز نشان میدهد .بیشک «مهمترین عاملی که شخصیّتهای داستانی
را واقعی جلوه میدهد ،سازگاری صحبتهای آنها با ویژگیهای شخصیّتی آنهاست«(آلاحمد.)414 :4941 ،
«گفتوگو بخشی مهم برای پرداخت و تجسّم شخصیّت است.توضیح روایی ،شخصیّتها را توصیف میکند.گفتگو به شخصیّت
جان میدهد.به او بعد و جوهر فردیت میدهد( ».نوبل.)44 :4943،در داستانهای مثنوی موالنا با استفاده از این روش ،یعنی
برقراری گفتگو میان شخصیّتها ،برخی وجوه شخصیّتی طرفین گفتگو را برای مخاطب خود آشکار میکند.
البته گاۀ در این گفتگوی دو طرفه،یک یا هر دو طرف مقابل با بیان عقاید،اعمال و اوصاف خویش،برای خود شخصیّتپردازی
میکنند که بهترین نمونه آن را میتوان در گفتگوی میان علی(ع) با قهرمان عرب در میدان نبرد مشاهده کرد؛آنجا که
میفرماید(شوهانی:)33-4942 :34،
گفت من تیغ از پی حق میزنم

بندۀ حقم نه مامور تنم

شیر حقم نیستم شیر هوا

فعل من بر دین من باشد گوا

ما رمیت اذ رمیتم در حراب

من چو تیغم وان زننده آفتاب

رخت خود را من ز ره بر داشتم

غیر حق را من عدم انگاشتم

سایهایام کدخداام آفتاب

حاجبم من نیستم او را حجاب

من چو تیغم پر گهرهای وصال

زنده گردانم نه کشته در قتال

خون نپوشد گوهر تیغ مرا

باد از جا کی برد میغ مرا

که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد

کوه را کی در رباید تند باد
9144-33/4

از گفتگویی که بین حضرت علی(ع) و پهلوان کافر رد و بدل میشود آن حضرت در جوابش به معرفی و توصیف خود
میپردازد و به عنوان مثال بیان میکند که من شمشیر در راه خدا میزنم و ...که از میان این گفتگوها هم داستان پیش میرود و
هم خواننده به خوبی شخصیّتهای داستان را از خالل این گفتگوها میشناسد.
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در مجموع در داستانهای مثنوی گفتگو عنصری اساسی و بنیادی است.گفتگو عالوه بر پیشبرد داستان به خوبی در توصیف
شخصیتها و معرفی آنها به خواننده نقش بازی میکند .گفتگو بدون واسطه ،القای مفاهیم میکند و نیازی به توضیح و تفسیر
نویسنده یا راوی داستان نیست.گفتگوی شخصیتهای داستان در مثنوی صرفا به این دلیل نیست که آنها حرفی بزنند بلکه گفتگو
و حرف زدن آنها باید در راستای پیشبرد طرح داستان و ایجاد حس تعلیق و کشش در خواننده و بیننده باشد .با به کار گیری
درست عنصر گفتگو ،مخاطب با عالقه بیشتری اثر را دنبال می کند .حس تعلیق و هم ذات پنداری به اوج می رسد و گویی نویسنده
نیز خود یکی از مخاطبان اثر خویش است.
 -1شخصیتپردازیدرشیوهجریانسیالذهن 
این شیوه از قدیم بوده و در مثنوی هم دیده میشود اما وضع این اصطالح جدید است .شیوهای است درنوشتن؛به آن
شکل که تفکرات و ادراکات شخصیّت ها،همان گونه که به طور اتّفاقی درذهن پیش میآید،ارائه میشود .دراین شیوه عقاید
واحساسات بدون توجه به توالی منطقی وتفاوت سطوح مختلف واقعیّت گاۀ با به هم ریختن نحو وترکیب کالم آشکار میشود.
بروس کوین دربارۀ این تکنیک مینویسد« :شیوهای است برای نمایش گویی مستقیم و بدون واسطۀ رشتۀ سیّال افکار،دریافت
ها،تداعی ها،خاطرات،اثرات نیمه دریافت شدۀ یک یاچند شخصیّت.تالشی است برای تقلید از حیات کامال ذهنی که در زمان
جاری خود را به نمایش درمیآورد»(بینیاز.)912-4941 :914،در حقیقت یکی از شیوه های شخصیّت پردازی ارائه درون
شخصیّت بدون تغییر و تفسیر بود به این ترتیب که با نمایش عملها و کشمکشهای ذهنی و عواطف درونی شخصیّت
خواننده به طور غیر مستقیم شخصیّت را میشناسد؛این روش،رمانهای«جریان سیّال ذهن»را به وجود آورده است که عمل
داستانی در درون شخصیّتها رخ میدهد و خواننده غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیّتهای داستان قرار
میگیرد (میرصادقی.)32-4916 :34
توصیف قیافه ظاهری نیز در شیوه جریان سیال ذهن دچار تشتّت است .متمرکزکردن ذهن بر روی قیافه فردی به اندازه
یک پاراگراف کار دشواری است ،به همین دلیل توصیف قیافه در داستان سیال ذهن به صورت گذرا و مختصر است .در هر
موردی که به قیافه پرداخته شود ،یک یا دو جنبه از آن توصیف می شود و یا شاید ذهن راوی به دلیل نزدیکی ،درپی توصیف
قیافه ظاهری برنیاید به همین دلیل گاه قهرمان هایی بی چهره دراین شیوه می بینیم ،یا تنها یکی از اجزایشان مثل گردن یا
هر عضو دیگر ک ه فکر راوی را به سمت خود بکشد ،توصیف شود و آن هم به صورت بسیار گذرا و مختصر»(.عبداللهیان:44،
.)42-4944
نویسندگان جریان سیال ذهن برای انعکاس ذهنیات شخصیتهای داستان ،از شیوههای متعدد و متفاوتی بهره گرفتهانید.
مهمترین این تکنیکها عبارتنید از:تیکگیویی درونیی مسیتقیم،تیکگیویی درونیی غیرمسیتقیم،دییدگاه دانیای کیل محیدود بیه
شخصیت،حدیث نفس.
تک گویی درونی که به عنوان یکی از شیوه های روایت (زاویه دید ،دیدگاه) در داستان است ،می توانید یکیی از شییوه هیای
شخصیت پردازی درجریان سیال ذهن()stream of consciousnessاستفاده شود.در واقع «تکگویی درونی صحبتهیای ذهنیی
شخصیّتهاست که بر زبان آورده نمیشود و مخاطب ندارد.انوشه در تعریف تکگویی درونی،آن را تجزیه درونی و عاطفی شخصییّت
در یک یا چند سطح ذهن میداند که تا سطح پییش از گفتیار نییز مییرسید و در آن تاکیید روی تصیویر کلییت تجزییۀ درونیی در
عرصههایی است که محدودیّت و سانسور بر آن اعمال نشده باشد» (نورمحمدی.)4943 :96،
تکگویی درونی مستقیم از ویژگیهایی است که در لحن و کالم شخصیّتها بروز مییابد.مبنیای تقسییم بنیدی تیکگیویی
درونی مستقیم و غیرمستقیم«،حضور یا عدم حضور نویسنده در داستان است»(بیات .)4941 :13،در این شیوه فرض بر این است که
نویسنده غایب است و حضور مستقیمی در روایت ندارد .اما در تک گویی درونی غیر -مسیتقیم نویسینده در داسیتان حضیور دارد و
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همپای تک گویی درونی شخصیّت حرکت می کند و ذهنیات او را به خواننیده منتقیل میی کنید.در ایین نیوع«عیالوه بیر ایین کیه
احساسها و اندیشههای شخصیّت ارائه میشود،نویسنده نیز پابهپای تک گویی درونی او حرکت میکند»(حسینی.)4912 :43،
یکی دیگر از انواع تک گویی و روند ذهنی شخصیّت داستان حدیث نفس است که طی آن بدون اینکه نویسنده حضور داشیته
باشد،شخصیّت،افکار و فرایندهای ذهنی خود را چنان بر زبان میآورد که گویی در برابر مخاطبی سیخن مییگویید(نورمحمیدی:49،
 .)4943به این صورت که«پرسوناژی که در صحنه تنهاست و افکار خود را بلند بلند ادا میکند و بدین ترتیب تماشاگر مسیتقیما بیا
وضعیات ذهنی او و انگیزۀ اعمال و حوادث آشنا میشود»(شمیسا.)4914 :414،
دانای کل در داستان های جریان سیّال ذهن ،معموال زاویه دید سوم شیخص ،محیدود بیه ذهین شخصییّتهاسیت .خواننیده
بهوسیله راوی سوّم شخص ذهنیّت و بعد درونی شخصیّتها را میبیند .دانای کل در این شیوۀ روایت از زندگی درونی شخصیّتهیا و
محتوای نامنظّم و غیرمنطقی و به گفتار در نیامده ذهن آنها ،صحنه هایی را وصف می کند .در نتیجه آنچه راوی می دانید محیدود
به ذهن یا زندگی درونی شخصیّتهاست ،بنابراین ،دانای کل سیّال ذهن ،دانای کل همهچیزدان نیست .در داستانهای جریان سیّال
ذهن ،ممکن است راوی دانای کل محدود با تکگویی درونی مستقیم و تکگویی درونی غیرمستقیم درآمیخته شود«.دیدگاه دانیای
کل در جریان سیّال ذهن عبارت است از شیوهای که در آن نویسنده در مقام دانای کل،محتوا و روند ذهنی شخصیّتهیا را از طرییق
شیوههای قراردادی روایت وصف میکند .یعنی ما در اینجا با دانای کلی مواجهیم که محدود به ذهن یک یا چنید شخصییّت اسیت و
چیییزی را خییارج از محییدودۀ ذهیین آنییان بییازگو نمیییکنیید و بییدین وسیییله خواننییده را نیییز تییا پایییان مییاجرا بییا خییود همییراه
میکند»(نورمحمدی.)4943 :41،
در یرخی از داستانهای مثنوی این گونه تکنیکهای جریان سیال ذهن به چشم میخورد به طور مثال در داستان به عیادت
رفتن کرّ بر همسایۀ رنجور خویش ،آن شخص کر اینگونه با خود سخن میگوید:
گفت با خود کر که با گوش گران

من چه دریابم ز گفت آن جوان

خاصه رنجور و ضعیف آواز شد

لیک باید رفت آنجا نیست بد

چون ببینم کان لبش جنبان شود

من قیاسی گیرم آن را هم ز خود

چون بگویم چونی ای محنتکشم

او بخواهد گفت نیکم یا خوشم

من بگویم شکر چه خوردی ابا

او بگوید شربتی یا ماش با

من بگویم صحه نوشت کیست آن

از طبیبان پیش تو گوید فالن

من بگویم بس مبارکپاست او

چونک او آمد شود کارت نکو

پای او را آزمودستیم ما

هر کجا شد میشود حاجت روا
9964-4/4

در حقیقت حدیث نفس تک گویی یکی از از شخصیت هاست که در تنهایی و خلوت ،افکار و احساسات خود را به زبان می
آورد تا محدوده افکار و ذهن خود را برای خواننده یا تماشاچی آشکار کند و آنها را از نیات و مقاصد خود باخبر سازد .البته با این
دید که وی از وجود حضور دیگران بیخبر است.در مثال باال شخص کر برای رفتن به عیادت همسایۀ خود؛ با خود شروع به صحبت
میکند.او با خود میگوید اگر چه کر هستم ولی باید حقّ همسایگی را به جا آورم و این نشان میدهد که به جا آوردن حقّ
651

www.SID.ir

Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

همسایگی برای این شخصیّت بسیار مهم است .دیگر اینکه در خالل این صحبتهایش و قیاسهای محدودی که با خودش میکند
به طور غیرمستقیم توصیفی از سادگی او برای خواننده روشن میشود.
در دفتر دوم در داستان «اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و ال حول گفتن خادم» ،وقتی صوفی بهیمه خود
را به خادم میدهد خواب میبیند که خرش در چنگ گرگی مانده است و از خواب بیدار میشود و این چنین با خود سخن میگوید:
صوفی از ره مانده بود و شد دراز

خوابها میدید با چشم فراز

کان خرش در چنگ گرگی مانده بود

پارهها از پشت و رانش میربود

گفت ال حول این چه مالیخولیاست

ای عجب آن خادم مشفق کجاست

باز میدید آن خرش در راهرو

گه به چاۀ میفتاد و گه بگو

گونهگون میدید ناخوش واقعه

فاتحه میخواند او والقارعه

گفت چاره چیست یاران جستهاند

رفتهاند و جمله درها بستهاند

باز میگفت ای عجب آن خادمک

نه که با ما گشت همنان و نمک

من نکردم با وی الّا لطف و لین

او چرا با من کند برعکس کین

هر عداوت را سبب باید سند

ورنه جنسیت وفا تلقین کند

باز میگفت آدم با لطف و جود

کی بر آن ابلیس جوری کرده بود

آدمی مر مار و کزدم را چه کرد

کو همیخواهد مرورا مرگ و درد

گرگ را خود خاصیت بدریدنست

این حسد در خلق آخر روشنست

باز میگفت این گمان بد خطاست

بر برادر این چنین ظنم چراست

باز گفتی حزم سؤ الظن

هر که بدظن نیست کی ماند درست
221-99/2

در نمونۀ باال دیدگاه دانای کل که از تکنیکهای جریان سیال ذهن است دیده میشود به طوری که راوی(موالنا) در مقام
دانای کل،محدود به ذهن شخصیت است و چیزی را خارج از محدودۀ ذهن شخصیت بیان نمیکند.موالنا در داستان باال محتوای
ذهنی صوفی و صحبتهایش را بیان میکند،به عبارت دیگرخواننده از طریق راوی سوم شخص ذهنیت و بعد درونی شخصیت را
میبیند.
از آنجایی که حوادث و جدال داستانهای مثنوی،نوعا جدال اندیشههاست،بی تردید حدیث نفس نمایانگر الیههای زیرین
اندیشۀ شخصیت ها و البته حاکی از آشنایی مولوی به عوامل حرکت آفرین در صحنۀ گفتگوهاست(شاکری .)4946 :441،مثال در
داستان «قصۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان» ،در قسمتی از داستان پیامبر سوگند منافقان را مبنی بر اینکه آن مسجد را
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در راه خدا ساختهاند قبول نمیکند و منافقان مصحفها زیر بغل داشتند و سوگند میخوردند اما باز پیامبر نپذیرفت ،تا آن که یکی
از صحابه رسول(ص) نسبت به این کار پیامبر(ص) بد دل میشود و در ذهن خود اینگونه میگوید:
تا یکی یاری ز یاران رسول

در دلش انکار آمد زان نکول

که چنین پیران با شیب و وقار

میکندشان این پیمبر شرمسار

کو کرم کو سترپوشی کو حیا

صد هزاران عیب پوشند انبیا

باز در دل زود استغفار کرد

تا نگردد ز اعتراض او رویزرد

شومی یاری اصحاب نفاق

کرد مؤمن را چو ایشان زشت و عاق

باز میزارید کای عالم سر

مر مرا مگذار بر کفران مصر

دل به دستم نیست همچون دید چشم

ورنه دل را سوزمی این دم ز خشم
2444-34/2

موالنا گفتههای آن صحابه را که در ذهنش میگذرد بیان میکند.آن شخصیت در ذهنش به قضاوت درمورد عمل پیامبر با
منافقان میپردازد.این تکگویی صحابه ،او را فردی نشان میدهد که در مورد پیامبر(ص) زود قضاوت میکند و حق را به جانب
منافقان داده و انتظار کرم و سترپوشی از پیامبر دارد و حتی در ادامه همین که در دل دوباره از قضاوت خود استغفار میکند به
گونهای غیرمستقیم خواننده با شخصیت این صحابه به خوبی آشنا میشود.
 -9جدال
یکی از شیوههایی غیرمستقیم در توصیف شخصیّتها که موالنا از آن به خوبی استفاده کرده جدال است.کشمکش یا جدال در
داستان،میدانی است که شخصیت داستان می تواند خود را در آن به نمایش بگذارد و شاعر یا نویسنده قادر است با استفاده از این
میدان،بدون هیچگونه دخالت مستقیم و شعارگونه به توصیف شخصیّتها و خصوصیات آنها بپردازد.
«کشمکش اساس درام است ...درام به شخصیّتهایی نمی پردازد که با یکدیگر مالطفت آمیز برخورد میکنند.در درام
شخصیّتها از برخورد در نمی روند،بلکه به رابطه ای پویا قدم می نهند که بر تفاوت ها و تمایزات تأکید می کند .با یکدیگر روبه رو
می شوند ،می جنگند ،درگیر می شوند ،بگو مگو دارند و سعی می کنند به کسانی که مثل آن ها فکر نمی کنند ،اعمال نظر و عمل
کنند( ».سینگر.)433 :4949،بنابراین به نظر میرسد شخصیتپردازی و توصیف آنها در داستانهای مثنوی بر مبنای اصول درام،
یعنی بر اساس اعمال و رفتار شخصیتها و کشمکش و تعارضهای آنان صورت گرفته است و کشمکش ،اصلی است که دراین اثر،
مانند نمایش ،شخصیّت افراد را نشان می دهد و باعث به وجود آمدن شخصیّت های نمایشی میشود.
موالنا در داستانها و حکایتهای مثنوی از جدال به عنوان عنصری مهم در توصیف شخصیتها به صورت غیرمستقیم بهره
برده است.شخصیّتهای حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان در قسمتی از داستان در جدال با طبیعت قرار میگیرند و بدین
ترتیب به صورت غیر مستقیم توصیفی از شکسته شدن غرور نحوی را در برخورد با این جدال،موالنا به نمایش میگذارد:
آن یکی نحوی به کشتی در نشست

رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست

گفت هیچ از نحو خواندی گفت ال

گفت نیم عمر تو شد در فنا
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دلشکسته گشت کشتیبان ز تاب

لیک آن دم کرد خامش از جواب

باد کشتی را به گردابی فکند

گفت کشتیبان بدان نحوی بلند

هیچ دانی آشنا کردن بگو

گفت نی ای خوشجواب خوبرو

گفت کل عمرت ای نحوی فناست

زانک کشتی غرق این گردابهاست

محو میباید نه نحو اینجا بدان

گر تو محوی بیخطر در آب ران
2493-44/4

که در این حکایت دو شخصیت نحوی و کشتیبان .در جدال با طبیعت قرار گرفتهاند،حال آنکه هدف موالنا بیان این مطلب
بوده که هیچگاه نباید به تواناییهای خود مغرور شد.در اینجا تقابل دو فکر برتر مطرح میشود که یکی در جایگاه خود قرار گرفته و
دیگری در بیرون از جایگاه خودش و در حقیقت کشتیبان که در جایگاه خود است پیروز است؛حال اگر جدال در مکتب صورت
میگرفت نحوی پیروز بود.شخصیتها در این جدال با طبیعت به خوبی توصیف میشوند،کشتیبان با آنکه بی سواد بود اما
میتوانست شنا کند و جانش را نجات دهد و نحوی مغرور در جدال با طبیعت علم نحو برای او فایدهای نداشت.در این جدال بسیاری
از مطالب روشن میشود که شخص متکبّر روزی شکست میخورد.
در داستان «خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنین(ع) و انداختن علی شمشیر را از دست»،جدالی میان حضرت علی(ع) و
آن پهلوان روی میدهد .این میدان،میدان جدال شخصیتها،ارزشها و عقاید است که با اعمالی که انجام میدهندخود را به
شیوهای غیرمستقیم برای خواننده توصیف میکند.در داستان هنگامی که حضرت علی(ع) آن قهرمان عرب را بر زمین میاندازد؛آن
قهرمان عرب چنین میکند:
او خدو انداخت در روی علی

افتخار هر نبی و هر ولی

آن خدو زد بر رخی که روی ماه

سجده آرد پیش او در سجدهگاه
9129-4/4

در مقابل حضرت علی(ع) در این جدال با نوع رفتار خود توصیفی از جوانمردی و اینکه مجاهد فی سبیل اهلل است را نشان
میدهد:
در زمیییییان انیییییداخت شمشییییییر آن علیییییی

کییییییرد او انییییییدر غییییییزایش کییییییاهلی
9123/4

این جدال به خوبی توصیفی از شخصیتها را به نمایش میگذارد.در این جدال شخصیت حضرت علی(ع) ،به خوبی نشان داده
میشود و جوانمردی آن حضرت در این جدال با قهرمان کافر به تصویر کشیده شده است.
 -1التفات
التفات در ساختار روایی مثنوی نیز همانند قرآن حضور گسترده،متنوع و نقش آفرینی دارد.در متن قصهها گاه نشانههایی از التفات
دیده میشود؛مانند این نمونه از زبان ذوالنون:
کیییییه ببندییییییدم قیییییوی وز سیییییاز گیییییاو

برسییییرو پشییییتم بییییزن وییییین را مکییییاو
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4496 /2

که به نظر میآید بیشتر تحت تاثیر حالت نمایشی روایت و تصوّر ملموس صحنههای پرتحرّک شکل گرفته است.بیشتر نمونههیای
التفات با راوی و حضور پررنگ و کیمیاگرش پیوند مییابد؛آن گونه که در ابیات آغازین کتاب-نی نامه -به موثرترین شییوهای بارهیا از آن
بهره گرفته شده است(توکلی.)41 :4943،
موالنا دربسیاری از قصه ها بعد از ارائۀ یک پیام و مفهوم؛ با شخصیّت ها و توصیف آنها چه توسط خود موالنا و چه با دریافت کردار
وگفتار شخصیّتها در متن داستان که توسط خواننده دریافت میشود پای مخاطب را به میان میکشدو با گفتن این که تو و یا نفیس تیو
به مثابۀ آن فالن شخصیت است ؛خواننده تا عمق جان شخصیّت موجود در داستان را درک میکند و این یکی از شیوههای توصیف موالنا
ازشخصیّت هاست.مانند قصه بازرگان و طوطی که موالنا بعد از بیان قصه میگوید:
اندرون توست آن طوطی نهان

عکس اورادیده تو براین وآن

میبرد شادیت را،تو شاد از او

میپذیری ظلم راچون دادازاو

ای که جان رابهترین میسوختی

سوختی جان راوتن افروختی

4144-21/4

و یا در حکایت «شیر و نخچیران» بعد از به چاه افتادن شیر در چاه با حیلۀ خرگوش مولوی میگوید :
ای توشیری درته این چاه دهر

نفس چون خرگوش ،خونت ریخت وخورد

نفس خرگوشت به صحرادرچرا

تو به قعر این چه چون وچرا

4934-2/4

و بدین ترتیب مخاطب به درون مایۀ حکایت راه مییابد و یک حالت قرینه سازی با شخصیتها و موقعیّت داستان پیدا میکند.
 -0روایت چند آوا
هرچند در مثنوی سیطرۀ راوی  -موالنا -چشمگیر است،راوی به شیوههیای بیی ماننید هیر لحظیه در پیرنیگ قصیه ییا گفتگیوی
شخصیت ها رسوخ میکند و به آنها شکل و جانی از خویشتن میبخشد.در بسیاری از قصهها و گفت و شنودهای مثنوی راوی دو یا چنید
پاره می شود و هر بار از زبان و نگاه شخصیتی دیگرگون و متناقض پدیدار میشود.این ویژگی مصداق و مانندی در متون داستانی ما حتیی
قصههای عرفانی ندارد.تنها شاید بتوان شاهنامه را در پارههایی-مانند برخی بخش هیای مربیوط بیه پییران ویسیه و گفتگوهیای رسیتم و
اسفندیار-استثنا دانست( .توکلی.)1389: 127 ،
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در بعضی از داستانهای مثنوی به روایتهای چند آوا برمیخوریم و با برخوردهای دوگانه با برخی از شخصیّتها در
داستانها مواجه میشویم که در تحلیل توصیف شخصیتها برای خواننده بسیار موثر است.در داستان پادشاه و کنیزک،بامرگ
زرگر به برخورد دوگانۀ معناداری روبهرو میشویم.در آوا و صدای نخست در قسمتهایی از داستان از یک طرف عشق زرگر و
کنیزک خوار شمرده میشود:
عشق نبود عاقبت ننگی بود

عشقهایی کز پی رنگی بود

213 /4

همچنین راوی به کشتن زرگر به دست حکیم میپردازد و آن را با امر و الهام اله پیوند میزند و نیز مثالی از قرآن یعنی
داستان موسی و خضر اشاره میکند:
کشتن آن مرد بر دست حکیم

نه پی اومید بود و نه ز بیم

او نکشتش از برای طبع شاه

تا نیامد امر و الهام اله

آن پسر را کش خضر ببرید حلق

سر آن را در نیابد عام خلق

آنک از حق یابد او وحی و جواب

هرچه فرماید بود عین صواب

آنک جان بخشد اگر بکشد رواست

نایب است و دست او دست خداست
222-6/4

در ادامه راوی(موالنا) به بیان این نکات راضی نمیشود و حتی بر سر شخصیّت شاه او را اینگونه توصیف میکند:
تو رها کن بدگمانی و نبرد

شاه آن خون از پی شهوت نکرد

29 1/4
گر نبودی کارش الهام اله

او سگی بودی دراننده نه شاه

پاک بود از شهوت و حرص و هوا

نیک کرد او لیک نیک بد نما
294-3/4

و برای اینکه خواننده تصور نکند که راوی به جانبداری از شاه پرداخته است اینگونه میگوید:
گر بدی خون مسلمان کام او

کافرم گر بردمی من نام او

میبلرزد عرش از مدح شقی

بدگمان گردد ز مدحش متقی
293-41/4

و همچنین قتل زرگر را عنایتی در حق خود او نشان میدهد و حتی تمثیلی را نیز بیان میکند:
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آن کسی را کش چنین شاۀ کشد

سوی بخت و بهترین جاۀ کشد

گر ندیدی سود او در قهر او

کی شدی آن لطف مطلق قهرجو

بچه میلرزد از آن نیش حجام

مادر مشفق در آن دم شادکام
242-4/4

و حتی در جایی لحن راوی نیز بیانگر توجیه مرگ زرگر است:
اییییین بگفییییت و رفییییت در دم زیییییر خییییاک

آن کنیییییزک شیییید ز عشییییق و رنییییج پییییاک
246 /4

در صدا و آوای دوم راوی در میان این دلیل که از پی هم میآیند به گونهای همدالنه به توصیف زرگر میپردازد که گویی
راوی کشته شدن زرگر را فاجعه میداند:
خون دوید از چشم همچون جوی او

دشمن جان وی آمد روی او

دشمن طاووس آمد پر او

ای بسی شه را بکشته فر او
211-4/4

و در ادامه زرگر به گونهای سخن میگوید و راوی چنان گفتار او را پی میگیرد که در آن لحظه میپنداریم،جنایتی به دست
شاه صورت یافته و حتی عقوبت آن حتمی است:
گفت من آن آهوم کز ناف من

ریخت این صیاد خون صاف من

ای من آن روباه صحرا کز کمین

سر بریدندش برای پوستین

ای من آن پیلی که زخم پیلبان

ریخت خونم از برای استخوان

آنک کشتستم پی مادون من

مینداند که نخسپد خون من

بر منست امروز و فردا بر ویست

خون چون من کس چنین ضایع کیست

گر چه دیوار افکند سایۀ دراز

باز گردد سوی او آن سایه باز

این جهان کوهست و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
213-43/4

حال این صدا و برخورد دوگانه از جانب راوی در توصیف شخصیّتها در برخی از داستانهای مثنوی در ابتدا این را نشان
میدهد که راوی تصمیم گیری را در مورد داستان به دست خود مخاطب داده است و به جانبداری از کسی نمیپردازد.دیگر اینکه
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در فهم توصیفی که از شخصیتها ارائه میشود این را به خواننده نشان میدهد که توصیف شخصیّتها توسط یک راوی صادق و
بدون جانبداری از کسی صورت گرفته و هر شخصیت را به همان شکلی که هست توصیف میکند و این روایت دوگانه این را به
خواننده القا می کند که راوی قصد تعریف و ستایش از کسی یا برعکس تحقیر کسی را ندارد و بدین گونه موجب فهم عمیقتر از
توصیفی که موالنا برای شخصیتها ارائه داده در ذهن خواننده میشود؛ زیرا در قصهگویی نکتۀ اوّل اعتماد خواننده به راوی است و
اینکه چقدر راوی در بیان توصیفات خود از شخصیتها صادق است.
همین شیوه روایتگری چند آوای موالنا بیانگر این نکته است که در توصیف شخصیتها ،مخاطب داستان با نگرشی نو متن
داستان را نظاره میکند و هر گفته را در ارتباط با گفتههای دیگر قرار میدهد و خواننده خود باید به عنوان دریافتکننده پیام
برداشت الزم را از متن و شخصیتها داشته باشد.
نتیجهگیری
موالنا در مثنوی به خوبی از شیوههای توصیف غیرمستقیم استفاده کرده است .او از شیوههایی همچون گفتگو ،جریان سییال
ذهن ،جدال ،التفات و روایت چند آوا در توصیف شخصیتها بهره برده است .در مورد انواع شیوههای غیرمسیتقیم گفتگیو بیشیترین
نقش را بازی می کند.شخصیّت در داستان بدون گفت وگو معنی ندارد .مگر اینکه کامالً تنها باشد ،در آن صورت هیم نییاز بیه گفیت
وگوی درونی یا یادآوری گفتوگوها در ذهن شخصیّت هست،موالنا حتی از این گفتگوهای درونی و ذهنی شخصیتهای داسیتانهیا
غافل نبوده و در توصیف شخصیت ها از آن بهره برده است،همان چیزی که در شیوۀ جریان سیال ذهین بیدان پرداختیه شید و ایین
حدیث نفس و گفتگوی درونی شخصیتهای داستان به نحوی توصیفی غیرمستقیم از این شخصیتهاست .او در داستانهای مثنوی
گاه با جدالی که بین شخصیتهای داستان به وجود می آورد خود واقعی آنها را در پیش چشمان خواننده ترسیم میکنید .همچنیین
دربسیاری از قصه ها بعد از ارائه یک پیام و مفهوم؛ پای مخاطب را به میان میکشدو با گفتن این که تو و یا نفیس تیو بیه مثابیۀ آن
فالن شخصیت است سبب می شود که خواننده تا عمق جان شخصیّت موجیود در داسیتان را درک کنید و ایین یکیی از شییوههیای
توصیف موالنا ازشخصیّت هاست که التفات نامیده میشود .دیگر اینکه شیوه روایتگری چند آوای موالنا بیانگر این نکته است که در
توصیف شخصیتها ،مخاطب داستان با نگرشی نو متن داستان را نظاره میکند و هر گفتیه را در ارتبیاط بیا گفتیههیای دیگیر قیرار
میدهد و خواننده خود باید به عنوان دریافتکننده پیام برداشت الزم را از متن و شخصیتها داشته باشد .با دقّت علمیی در تصیاویر
ارائه شدۀ مولوی از شخصیّتها و همچنین عدم تقلید و الگوبرداری وی،باعث صعود این شاعر هنرمند به قلّههای تصویر پردازی شده
است و می توان به بسیاری از تجربه ها،خصوصیّات روحی،افکار،اندیشهها و احساسات او پی برد .توصییف شخصییّت هیا در مثنیوی
ناشی از تجربه های ویژه و بیان ما فی الضمیر شاعر و دریافت های او از اطراف است و همین ویژگی به واقعیّت بخشییدن و ملمیوس
نمودن این تصاویر کمک دو چندان کرده است.
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