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 (بهار ادب) 

 چکیده:
و هدف: یا   وپرداختۀ، ساختهمثنويحکایات    زمینه  مستقیم  موالنا  بلکه  نیستند،  موالنا  ذهن 

از این حکایات ازجمله حکایت «شاه  غیرمستقیم آنها را از مآخذي دیگر دریافت کرده است. برخی
اند، ولی مورد دخل و تصرّف واقع شده و سپس در وکنیزك»، از مآخذي غیرعرفانی برداشت شده

اند. مهمترین تصرّفات موالنا در مآخذ شده  اي بسیار متفاوت از مآخذ خود روایتبگونه  مثنوي
ها میباشد و هدف پژوهش حاضر نیز بررسی چرایی و  حکایت شاه و کنیزك، تصرّف در نشانه

 چگونگی همین تصرّفات است.  
تحلیلی انجام گرفته   -اي نظري است که به شیوة توصیفیاین پژوهش، مطالعهروش مطالعه:  

کتا اطالعات،  گردآوري  روش  و  میباشد. بخانهاست  پژوهش  در  اي  نشانه  این  اساس  شناسی بر 
سبک  ایدئولوژیک  الیۀ  بررسی  به  گفتمان،  انتقادي  تحلیل  ابزارهاي  از  استفاده  با  و   گفتمانی 

 روایتگري مثنوي پرداخته شده است. 
و الحکمه  فردوس و  چهارمقاله  راوي مثنوي، حکایت شاه و کنیزك را از    موالنا بعنوان   ها:یافته

مندي از نمادهاي خاص هاي آن و بهرهمآخذي دیگر اقتباس نموده و با تصرّف و تغییر در نشانه 
گفتمان عرفانی، روایتی تازه و دیگرگون را از آن ارائه کرده است. در نتیجۀ این دگرگونی گفتمانی 

 از مآخذ خود یافته است.مذکور، کارکردي ایدئولوژیک و متفاوت و سبکی، حکایت 
با خارج  گیري:نتیجه بازتعریف موالنا  و  با ساختارشکنی  و  اصلی  بافت  از  مزبور  کردن حکایت 
را به استخدام گفتمان عرفانی درآورده    حاکم بر مآخذ حکایت، آن   هاي نظام معنایی گفتمانِ نشانه

و نظام معنایی عرفانی موردنظر خویش را تثبیت و برداشت خاص خود را از حکایت مذکور به 
اهل دنیا،  با گفتمانهاي  تقابل  ازآنجاکه گفتمان عرفانی موالنا در  مخاطب، منتقل نموده است. 

ست، در روایت مثنوي از این حکایت متشرّعه، علماي قشري، متکلّمان و فالسفه سامان یافته ا
که دالهاي اينیز تقابل دوقطبی میان گفتمان عرفانی با گفتمانهاي یادشده دیده میشود؛ بگونه

 اند.گشته–و دالهاي گفتمان عرفانی برجسته  گفتمانهاي رقیب به حاشیه رانده و طرد شده
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An investigation and analysis of Molavi semiotic possessions in the story of "King and 
Maid" (in the ideological layer of stylistics) 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The anecdotes of Masnavi are not fabricated 
and paid for by Rumi, but Rumi has received them directly or indirectly from 
other sources. Some of these anecdotes, including the anecdote of "Shah and 
Kenizak", have been taken from non-mystical sources, but have been seized 
and then narrated in a very different way from their own sources in Masnavi. 
The most important possessions of Rumi in the sources of the story of the king 
and the maid are the possession of signs and the purpose of the present study 
is to investigate the why and how of these acquisitions. 
METHODOLOGY: This research is a theoretical study that has been done in a 
descriptive-analytical manner and the method of data collection is library. In 
this research, based on discourse semiotics and using critical discourse analysis 
tools, the ideological layer of Masnavi narrative style has been studied. 
FINDINGS: Rumi, as the narrator of Masnavi, has adapted the story of the king 
and the maid from four articles and Ferdows al-Hikma and other sources, and 
by capturing and changing its signs and using special symbols of mystical 
discourse, a new and different narration. It has provided. As a result of this 
change in discourse and style, the narrative has found an ideological and 
different function from its sources. 
CONCLUSION: By removing this anecdote from the main context and by 
deconstructing and redefining the signs of the semantic system of the discourse 
governing the sources of the anecdote, Rumi employs it in mystical discourse 
and establishes his own mystical semantic system. Has transferred himself from 
the above story to the audience. Since Rumi's mystical discourse is organized in 
opposition to the discourses of the world, theologians, cortical scholars, 
theologians and philosophers, in the Masnavi narration of this anecdote, a 
bipolar opposition is seen between the mystical discourse and the mentioned 
discourses; In such a way that the signs of rival discourses have been 
marginalized and rejected, and the signs of mystical discourse have become 
prominent. 
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 مقدمه
ت  کل گرفته اـس تر دین، ـش دة دوم هجري در بـس ت که در اواخر ـس ی اـس المی، نگرـش وّف اـس گفتمان عرفان و تـص

می وّف، میرهاـش یوة تکوین گفتمان تـص ی ـش وّف در تقابل با  211و آقایی: ص   (بررـس ). درواقع گفتمان عرفان و تـص
متکلّمان و فالسـفه سـامان یافته    گفتمانهایی همچون دسـتگاه خالفت اموي، اهل دنیا، متشـرّعه، علماي قشـري،

). از سـویی، 42سـاختار مقامات صـوفیان، پورمظفري: ص  و کالن 32کوب: ص اسـت (ارزش میراث صـوفیه، زرین
و    ف اســتعرفان و تصــوّ  گفتمانمنظوم زبان فارســی در   آثارترین و مشــهورترین  از ارجمند  یکیمثنوي معنوي،  
انهمثنوي    کارکرد حکایات و طرد   تـصوّفعرفان و    و تثبیت دالهاي نظام معنایی بیانناـسی گفتمانی،  ـشاز منظر نـش

دالهاي نظام معنایی گفتمانهاي رقیب، ازجمله فالســفه و منطقیان، علما و فقها، اهل دنیا و... اســت (رك. مثنوي،  
-238/ب4؛  2534-2504/ب3؛  1554-1539/ب3؛  1645-2/1633؛  206-203/ب2؛  3297-3278/ب1مولوي،  

انی مولوي،  3842-3818/ب6؛  2375-6/2356؛  1591-1578ب/4؛  305 ایی گفتـمان عرـف ). درحقیـقت نـظام معـن
بندي دالهاي فنا، بقا، توکّل، رـضا، ـصبر، ،کرامت، ترك دنیا، نفی اـسباب و... حول دال مرکزي عـشق ـشکل از مَفـصل

کردن نظام معنایی   هویّت و برجستهسازي، هر گفتمانی براي ایجاد  بر مفهوم غیریتاز سوي دیگر بنا    گرفته است.
گفت برخی   ). ازاینرو میتوان111خود، نیاز به وجود یک گفتمان رقیب دارد (قدرت، گفتمان و زبان، سلطانی: ص  

تهاز حکایات در گفتمان مثنوي، بیانگر غیریت ازي، برجـس یهـس ازي و حاـش امل علوم عقلی و  ـس رانیند و غیریت، ـش
ســفه، منطق و فالســفه، کالم و متکلّمان، فقه و فقیهان)، علوم طبیعی و دانشــمندان نقلی و شــارحان آنها (فل

 (منجّمان، طبیبان و حکیمان)، اهل دنیا، نفس (تن و خواهشهاي آن) و... میشود. 
وپرداختۀ ذهن موالنا نیسـتند، وي بسـیاري از این حکایات را بطور مسـتقیم یا  ازآنجاکه حکایات مثنوي، سـاخته 

اســت تا آنها را در  وبیش در آن حکایات دخل و تصــرّف کرده یم از مآخذي دیگر دریافت نموده و کمغیرمســتق
تی  امان دهد و بدین طریق، برداـش وّف، ـس ویژه خاص و پیامی چهارچوب تفکّر خویش و قالب گفتمان عرفان و تـص

ــت، امّا گفتمان از مآخذ حکایات، عرا از این حکایات به مخاطبان ارائه کند. گفتمان برخی  ــوفیانه اسـ رفانی و صـ
ــیار تفاوت دارد؛ لذا حکایات برگرفته از این برخی ــتر و بنیادیتري قرار    دیگر، با مثنوي بس ــرّف بیش آثار، مورد تص
از مـشهورترین حکایات مثنوي  اند تا در خدمت گفتمان عرفان و تـصوّف درآیند. حکایت ـشاه و کنیزك، یکی گرفته

ت که در مآخذ گو یوهاـس لیهاي مختلفی روایت ناگون به ـش ده و مأخذ اـص ی    آن، چهارمقالۀـش ت نظامی عروـض اـس
یاري 3(احادیث و قـصص مثنوي، فروزانفر: ص   گران قرار گرفته   ). این حکایت، مورد بررـسی و تحلیل بـس از پژوهـش

و از دیدگاههاي عرفانی، اخالقی، روانشـناسـی و... تحلیل، توجیه و نقد شـده اسـت؛ چنانکه برخی براسـاس ظاهر 
ـــته اـند، امّـا هنوز در تحلـیل این حـکاـیت، ابـهاـماتی حـکاـیت و برخی بر مبـناي پـیامـها و محتواي عرـفانی ـبدان نگریسـ

حل رفع این ابهامات، در است و از نظر این پژوهش، راه  ستلزم بررسی دقیقتري دیده میـشود که پرداختن به آنها م
د. بر پایۀ نشـانه ی گفتمانی و الیۀ ایدئولوژیک پیوند دادن صـورت این حکایت با محتواي عرفانی آن میباـش ناـس ـش

ناـسی الیهـسبک ل ظاهر و باطن به و محتواي این حکایت را به یکدیگر مربوط نمود و از تحلیاي میتوان ـصورت  ـش
ت یافت؛ البتّه برخی پژوهشـگران از دید انتقادي به این حکایت نگریسـته ی واحد، دـس اند؛ از جمله نتیجه و نگرـش

ــه ــههاي حوادث بحثمقدادي، ریش ــاالرانهءانگیز موجود در این حکایت را مانند قتل زرگر، در اندیش راوي   پدرس
ء هاي متحجّرانهموالنا باشــد، آیا نمیتوان او را به داشــتن اندیشــهکه اگر راوي این حکایت   میبیند و میپرســد

شـناسـی، ). پژوهندگانی دیگر نیز براسـاس علم روایت18پدرسـاالري متّهم کرد؟ (کنیز و پدرسـاالر، مقدادي: ص 
ی  تان، مدو نتیجه گرفته و نقد نمودهمداخالت راوي مثنوي در این حکایت را بررـس گر و  اخلهاند که راوي این داـس
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ـشناـسی  ). حال اگر از دید نـشانه39و اـسالمی: ص  نیري زاده  پور، حـسناعتماد، حـسنمتعصـّب اـست (راوي غیرقابل
ــوّف، حـکاـیت ابیم ـکه راوي آن در چـهارچوب گفتـمان تصـ پردازي گفتـمانی ـبه حوادث این حـکاـیت بنگریم، درمیـی

ء دیگري، درك و تفسـیر نماییم؛ لذا در این مقاله،  ز زاویهنموده و ازاینرو، حوادث و شـخصـیتهاي آن را میتوانیم ا
 پژوهش نگارندگان در راستاي پرسشهاي زیر انجام میگیرد:

جهت انجام گرفته و چگونه میتوان این و در کدام   چه شـیوه  تصـرّفات مولوي در مآخذ حکایت شـاه و کنیزك، به
 تصّرفات را بررسی کرد؟

 نتیجۀ تصرّفات مولوي در مآخذ این حکایت چیست؟ شناسی، تأثیر واز نظر نشانه
هاي چند حکایت اســت، چه کارکردي در  حکایت شــاه و کنیزك که حاصــل تصــرّف و تغییر در عناصــر و نشــانه

 مثنوي دارد؟
 

 روش مطالعه
گرفته و منبع اصـــلی براي و گردآوري مطالب از منابع موجود انجام   اي این پژوهش با اســـتفاده از روش کتابخانه

شــناســی در الیۀ تصــرّفات نشــانه  شــناســایی مآخذ حکایت، کتاب احادیث و قصــص مثنوي اســت. براي بررســی
بک پس در  ایدئولوژیک ـس وند و ـس هایی از این حکایت، انتخاب میـش اه و کنیزك، ابتدا بخـش ی در حکایت ـش ناـس ـش

ــه ــتفاده از ابزارهاي تحلیل گفتمان انتقادي، مهمترین   مقام مقایس با مآخذ حکایت قرار میگیرند. پس از آن با اس
تی، چگونگی و چرایی تصـرّفات موالنا  وند تا چیـس ی و تحلیل میـش دالهاي مطرح در این حکایت و مآخذ آن بررـس

 هاي آن، تفسیر و تبیین گردد. در نشانه
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ـشناـسی به حکایت ـشاه و کنیزك میپردازد تا  پژوهش حاـضر، با نگرـشی تازه و براـساس روش نوین ـسبکازآنجاکه  

پژوهش در آن اسـت که با مقایسـۀ  چرایی و چگونگی تصـرّفات در مآخذ این حکایت را نمایان سـازد، اهمیّت این
انه روـشنتر میگردد؛ لذا براـساس آن هاي نهفتۀ زبانی مثنوي  ـشناـسی روایت مثنوي و مآخذ حکایت مذکور، الیهنـش

یوه تهمیتوان به ـش یههاي برجـس ازي و حاـش ت یافت و به  ـس رّف در حکایات دیگر مآخذ، دـس رانی موالنا ازطریق تـص
 شده در آن رسید.بندي شناخت دقیقتري از گفتمان عرفانی مثنوي و دالهاي مَفصل

ــی قر ــیاري جهات، مورد تحقیق و بررس ــاه و کنیزك از بس ار گرفته که از مهمترین آنها میتوان به آثار  حکایت ش
ین زرین رّ ِنی ( 419-424کوب مانند بحر در کوزه ( عبدالحـس اره کرد که در این آثار، حکایت  493-525) و ـس ) اـش

تان  تین داـس یر و تحلیل نخـس ت. مهدي تدین نیز در مقالۀ «تفـس ده اـس یر و تحلیل ـش مزبور از منظر عرفانی، تفـس
ــت. ابراهیم رنجبر در مقالۀ «تحلیل  مثنوي» نمادهاي ای ن حکایت را بطور دقیق، تجزیه و تحلیل عرفانی کرده اس

ت. قبادي و گرجی (  طح تمثیلی آن را اثبات نموده اـس اه و کنیزك در مثنوي» وجود ـس تان ـش ) در  177-192داـس
اند. سقراطی بررسی کردهء «تحلیل داستان شاه و کنیزك»، حکایت را بر مبناي شیوة تداعی آزاد و گفتگوي  مقاله

هاي  شــناســی این حکایت را بررســی نموده اســت. علی و فرشــید محمدي بر مبناي گزارهپارســانســب نیز مأخذ
کوب دربارة داـستان ـشاه جلیلیان در مقالۀ «تبیین و تأیید نظر اـستاد زریناند. حـسنیروانکاوي به حکایت نگریـسته

ی بررسی و نظر بیست تن از محقّقانی را که نمادهاي حکایت را بررسی و کنیزك» این حکایت را از نظر نمادشناس
وفیه» اند، با نظر زریننموده رّفات موالنا در حکایات ـص ت. نیکوبخت و دیگران در مقالۀ «تـص ه کرده اـس کوب مقایـس
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ته هیل مباحث دانـس وفیه را ترغیب مریدان و تعلیم و تـس رّف در حکایات ـص دادي نیز در  اند. مقاهداف موالنا از تـص
ۀ حوادث بحث االر» با نگاهی انتقادي، ریـش همقالۀ «کنیز و پدرـس االرانۀ انگیز موجود در آن را در اندیـش هاي پدرـس

اعتماد در داسـتان شـاه و کنیزك»    نیري و اسـالمی در مقالۀ «راوي غیرقابل  زادهپور، حسـنراوي میداند. حسـن
اند. ازآنجاکه هرکدام وي در حکایت را مورد نقد و بررـسی قرار دادهـشناـسی، مداخالت راوي مثنبراـساس علم روایت

ــی  ـهایی از حـکاـیت ـمذکور را مورد مـطالـعه قرار دادهاز این آـثار، جنـبه ـیا جنـبه ـکه بطور ویژه و  اـند و ـتاکنون پژوهشـ
اـست که براي ـشناـسی مولوي در مآخذ آن را بررـسی و تحلیل نماید، انجام نـشده، ـضروري مـشخّص، تـصرّفات نـشانه

 شناخت بیشتر زوایاي این حکایت و دیگر حکایات مثنوي، موضوع، بررسی و تحلیل گردد. 
 

 بحث و بررسی
هاي نوین در بررســی ســبک آثار اســت که در پنج الیه صــورت میگیرد. در الیۀ اي از شــیوهشــناســی الیهســبک

شــناســی و کاربرد ابزارهاي تحلیل گفتمان انتقادي انجام که با رویکرد نشــانه  اي شــناســی الیهایدئولوژیک ســبک
هاي ســبکی مورد بررســی واقع میشــود: «اینکه ایدئولوژي  میگیرد، ایدئولوژي موجود در متون بعنوان یکی از الیه

ع ایدئولوژیک را در متن رهگیري کرد، هاي   چگونه در ـسبک ـسخن، نمود پیدا میکند و چگونه باید مواـض ـش از پرـس
بک لی ـس بکاـص ناس و تحلیلگر گفتمان اـست» (ـس ناـسی، فتوحی: ص  ـش ناس یا  ). از نظر فرکالف، ـسبک346ـش ـش

ــاختارهاي   ــتفاده از متون دیگر که در حکم س ــارات موجود در متن و با اس ــرنخها و اش ر ادبی بر مبناي س ــّ مفس
)؛ از ـسوي دیگر براي براي 354از همان: ص ایدئولوژیک هـستند، به تعبیرهاي منـسجم از متن دـست مییابد (نقل 

انه ی الیۀ ایدئولوژیک از نظر واژگانی و بالغی میباید از دانش نـش انهبررـس ی بویژه نـش ناـس ی گفتمانی بهره ـش ناـس ـش
ها ـشناـسانه اـست که از توـصیف ـساختاري و دـستوري نـشانهـشناـسی گفتمانی، تحلیلی نـشانهگرفت. مقـصود از نـشانه

ــاـنهه ـکارکردفراتر میرود و ـب ــتر روابط بیـنامتنی میپردازد؛ چـنانـکه ـبه ـکاربرد نشـ ـها در  ـهاي گفتـمانی متون در بسـ
گیري متون، بمثابۀ اَعمال گفتمانی و در سطح کالنتر، اَعمال اجتماعی توجّه میشود و درنتیجه روابط قدرت، شکل

شــناســی گفتمانی، مورد  تحلیل نشــانههاي تولید و توزیع متون و نهادهاي درگیر در مناســبات اجتماعی و شــیوه
جودي: ص  اك زنان، ـس ی قرار میگیرد (بازنمایی پوـش انه77بررـس اس، نـش ی گفتمانی با تحلیل ). بر این اـس ناـس ـش

ء متن و ســطوح مختلف بافت  انتقادي گفتمان همپوشــانی دارد. «فرکالف تحلیل گفتمان انتقادي را تحلیل رابطه
د و ـهدف تحلی اعی تلقّی میکـن اـفت در نظر  اجتـم ــیر و ـب د و تفسـ د تولـی انی، فرآیـن لگر را تبیین رابـطۀ بین متن زـب

میگیرد» (تحلیل گفتمان انتقادي، فرکالف: پیشــگفتار مترجم). همچنین تحلیل انتقادي گفتمان در ســه ســطح 
 توصیف، تفسیر و تبیین انجام میشود.  

ت  هورترین حکایات مثنوي اـس تین و از مـش اه و کنیزك، نخـس که فروزانفر آن را برگرفته از آثاري مانند حکایت ـش
ــیبتفردوس   ــاهی، مصـ ــکندرنامۀ (اقبال الحکـمه، چـهارمقاله، ذخیرة خوارزمشـ نظامی میداند و از  نامه)  نامه و اسـ

ــلی موالنا، چهارمقالۀ  ــده، نتیجه میگیرد مأخذ اص ــۀ این حکایت در مثنوي با مجموع روایات مآخذ ذکرش مقایس
هاي  ). این حکایت، در مآخذ گوناگون به شــیوه3ادیث و قصــص مثنوي، فروزانفر: ص نظامی عروضــی اســت (اح
 مختلفی روایت شده است. 

از نزدیکان قابوس وشـمگیر، عاشـق دختري میشـود و از این که یکی  اسـتخالصـۀ روایت چهارمقاله بدین گونه 
پس ابن ق، بیمار میگردد. ـس ق او پی معـش ینا با گرفتن نبض وي، به عـش یۀ ابنـس ینا، قابوس، آن یبرد و به توـص ـس

ــق درمی ــالمتی خود را ـبازمیـیاـبد (رك. چـهارمـقاـله،  دختر را ـبه عـقد جوان ـعاشـ ــق سـ آورَد و درنتیـجه جوان ـعاشـ
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الحکمه با کمی تغییر و تفاوت آمده اســـت و در آنجا حکایت در فردوس  ). همین78-80عروضـــی: صـــصنظامی
میگردد و براثر این عـشق بیمار میـشود تا آنکه به توـصیۀ طبیبی برجـسته،   اي عاـشق یکی از همـسران پدرـشاهزاده

آورد و ـشاهزاده نیز بهبود مییابد (رك. احادیث وقـصص مثنوي، فروزانفر:  پدرش همـسر خود را به ازدواج وي درمی
کندر5ص  رانجامی غمحکایت بگونهنامۀ نظامی، ). در اـس یار متفاوت و با ـس ت؛ چنانکه  انگیز، روایت ـشاي بـس ده اـس

احب اگردِ ـص میدس، ـش ق، از درس و بحث بازارـش بب همین عـش ود و بـس ق دختري میـش طو، عاـش میماند.  کمال ارـس
ربتی  طو) با خوراندن ـش تادِ حکیم (ارـس د و به  اـس ینه بیرون میکـش میدس، اَخالط او را از ـس وقِ ارـش خاص به معـش

ان اگرد، نـش ان   ـش وق، زار و نحیف میدهد تا وي به حقارت وجود مادي انـس م معـش وق) پی ببرد و چون جـس (معـش
ــق، دوري میجوید. هنگامی که  میگردد، این ــمیدس، حقیر جلوه میکند و از این عش ــمانی در نظر ارش رابطۀ جس

ــمـیدس، بار دیگر به کنیزك رجوع میکـند، آن  ـــمانش جانارشـ ــود و دربرابر چشـ مـیدهد (رك.  کنیز بیـمار میشـ
ص   کندرنامه، نظامی: ـص یبت1220-1223اـس کندر). روایت مـص ابه روایت اـس ت و هر دو اثر، نامۀ عطار، مـش نامه اـس

ورت، بیان کرده ق ظاهري و ترك ـص یبتاین حکایت را براي نفی عـش ص  اند (رك. مـص ).  237-239نامه، عطار: ـص
ق و هنرمندي طبیب  الحکمه، بیماري این حکایت در چهارمقاله و فردوس ف بیماري و از عـش فا یافتن   را در کـش ـش

ـــتاد زرین ــوق، بـیان میکـند (رك. تبیین و ـتأیـید نظر اسـ ــال معشـ ــنیـبا وصـ ) امّـا در  95جلیلـیان: ص  کوب، حسـ
بردن به خطا در انتخاب معشــوق و چگونگی رهایی از این عشــق، بکار    نامه براي بیان پینامه و مصــیبتاســکندر

ی و رـسیدن به عالم عِلوي میباـشد  رفته اـست (همانجا). در مثنوي نیز بیانگر رهایی از عـشق ـص ورت و تعلّقات حسـّ
ۀ شــاه و کنیزك، همچون بســیاري از حکایات وي،  421کوب: ص (بحر در کوزه، زرین ). البتّه روایت موالنا از قصــّ

روایتی ترکیبی و منحـصربفرد و برآمده از دل چندین روایت، با گفتمانها و ـساختارهاي مختلف اـست (نگرـشی تازه 
ـشناـسانۀ الیۀ ایدئولوژیک روایتِ مثنوي از  ). براي بررـسی ـسبک60نـسب: ص ناـسی ـشاه و کنیزك، پارـسابر مأخذـش

انه یر و تبیین  این حکایت، بر مبناي نـش یف، تفـس طح توـص ه ـس ی، ابزارهاي تحلیل انتقادي گفتمان را در ـس ناـس ـش
ت ات مولوي در رواـی ــرّـف ــی تصـ ه این پژوهش بر بررسـ ــتر، توـج ار میگیریم و بیشـ ه و   بـک اـل ارمـق ذ چـه أـخ دو ـم

 الحکمه میباشد.فردوس
 

 سطح توصیف
وند (تحلیل گفتمان انتقادي، فرکالف:  ی میـش وري متون، بررـس اختهاي زبانی و ویژگیهاي ـص یف، ـس طح توـص در ـس

ها، دسـتور و سـاختهاي  هاي مربوط به واژه). این ویژگیهاي صـوري بعنوان انتخابهایی خاص از میان گزینه11ص 
ــص   ــتفاده میکند (همان: ص ــتند که متن از آنها اس ــه149-154متنی موجود هس ــخص هاي  ها و مولّفه). این مش

مدار نامیده میشـوند همواره ایدئولوژي خاصـی را منعکس شـناسـی که سـاختارهاي گفتمانزبانشـناسـی و جامعه
وتی، واژگانی، نحوي و و ی جامعهمینمایند. درواقع همۀ اجزاي ـص ناـس ی گفته و گفتار، خواهیژگیهاي زبانـش ناـس   ـش

). ازجملۀ 160-161ـشناـسی، یارمحمدي: ص  اي مرتبط هـستند (درآمدي به گفتمانناخواه به نوعی با دیدگاه ویژه
ــاخـتارـهاي گفتـمان ـــنایع بالغی ـمانـند این سـ ـمدار میتوان ـبه گزینش لـغات و تعبیرات ـخاص (ـناـمدهی)، ـکاربرد صـ

گیري از الگوي متفاوت بیه، کنایه، حـسن تعبیر، بکارگیري مجهول دربرابر معلوم و برعکس، و نیز بهرهاـستعاره، تـش
رانی سازي گفتمان خودي و به حاشیهمدار موجب برجـستهجمله اـشاره کرد که بکارگیري این ـساختارهاي گفتمان
بیرات خاص و نیز کاربرد صــنایع مدار گزینش واژگان و تعرقیب میشــود. در این پژوهش، ســاختارهاي گفتمان

شـناسـی، واژگان بالغی موردنظر اسـت. درمورد گزینش واژگان و تعبیرات خاص باید گفت که در مباحث گفتمان
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جهت شـاخص اجتماعی دارند و  گذار و تلقّیهاي ایدئولوژیک هسـتند و بدیننشـاندار، حامل دیدگاه و نگرش ارزش
ــتفاده از آنها میتواند معیا ــد  میزان اسـ ــهاي ایدئولوژیک باشـ ــتگی متن به ارزشـ ــنگري براي میزان آغشـ ر روشـ

ــناســی، فتوحی: ص (ســبک بپردازد، به این توجه   "چه چیز"بازنمایی)؛ همچنین «بالغت بیش از آنکه به 355ش
متن   دارد که امور چگونه بازنمایی میشــوند. اگر ایدئولوژي را محتوا بدانیم، صــناعات بالغی غالباً تابعی از محتواي 

).  360دادن به واقعیات دخالت دارند» (همان: ص هســـتند؛ امّا همین صـــناعات با آنکه تابعند، عمیقأ در شـــکل
بنابراین مقدّمات، ابتدا در ســطح توصــیف، براي بررســی الیۀ ایدئولوژیک حکایت شــاه و کنیزك، از نظر واژگان و 

ته یهبالغت، به تحلیل و بررـسی برجـس ازي یا حاـش اویر نمادین طبیب، حکیم الهی، عـشق، جوان  رانی دالـس ها یا تـص
 زرگر (معشوق مجازي)، عشق مجازي ناموجّه، عشق مجازي موجّه، عشق حقیقی و دال شاه میپردازیم.

 
 دال یا تصویر نمادین طبیب

اـله و فردوسدال طبـیب در رواـیت چـهار ــق را گوـنه  الحکـمه، بر درـمانگري مـق اي بیـماري ـماهر دالـلت دارد ـکه عشـ
اي مثبت توصیف شده بگونهطبیب در مآخذ یاد میداند و وـصال با معـشوق را براي درمان عاشق توصیه میکند. این

ت «عظیم طبیب و به غایت مبارك ده اـس فا یافت» (چهارمقاله: ص  ـش ت او ـش ت و چند کس بر دـس ) و در  79دـس
تهالحکمه نیز آمده فردوس رانجام طبیب برجـس ت: «ـس ص مثنوي، فروزانفر: ص اـس د.» (احادیث و قـص ر ـش اي حاـض

ــود در مثنوي، همواره با  بار  5 )؛ امّا این طبـیب که در گفتـمان عرفانی و در مثنوي، طبیب (ظاهري) خوانده میشـ
ــت (رك. مثنوي، مولوي  ؛  1520-1515/ب4؛  2966-2965/ب3؛  2709-2701/ب3؛  304/ ب1منفی همراه اسـ

). ازآنجاکه طبیب از ســبب (نشــانه و دلیل) به بیماري پی میبرد، گاهی در  3681-3672/ب6؛ 2509-2506/ب6
ت که اگر گاوش تبدیل به   ود که از خریّت، مکر خدا را نمیبیند و چنان احمق اـس بب خوانده میـش مثنوي، بندة ـس

رّ نی، زرین ود، آن را درنمییابد (ـس ت). این بازنمایی م585کوب: ص  خر ـش که به اتّفاق نظر عموم  نفی از آن روـس
پژوهندگان مثنوي، طبیب در مثنوي و حکایت ـشاه و کنیزك، نماد فالـسفه و علماي ظاهري اـست (تبیین و تأیید 

تاد زرین فه و دانـشمندان همچون طبیبان، همانگونه92جلیلیان: ص کوب، حـسنینظر اـس که در علوم  )؛ زیرا فالـس
ــبّب پی میبرند، براي اثبات وجود خدا نیز از همین روش بهره و امور دنیوي، از معلو ــبب به مس ل به علّت و از س

د (رك. ـحذف  ــوـن ــیف میشـ ۀ منفی توصـ انی بگوـن ار عرـف د و در آـث ا قرار میگیرـن د؛ ازاینرو مورد نکوهش عرـف میبرـن
طه ص ها از رابطهواـس یري: ـص فه، ب65-79ها، ـش وّف برخالف فالـس هود و )؛ درحالیکه در عرفان و تـص ف و ـش ر کـش

الهامات قلبی و ارتباط و شـناخت بیواسـطۀ خداوند تکیه میشـود و موالنا نیز بنا بر سـلوك عرفانی خود، کشـف و  
شـــهود قلبی را بر عقل و اســـتدالل ترجیح میدهد؛ ازاینرو بر مبناي گفتمان عرفانی، در حکایت شـــاه و کنیزك  

ل طبیب، بعنوان نماد فالـسفه و دانـشمندان، آن را ـساختارـشکنی  مثنوي، ابتدا راوي با توـصیف و بازنمایی منفیِ دا
یف و بازنمایی مثبتِ حکیم الهی  یه میراند. پس از آن، با توـص پس در قطب منفی قرار میدهد و به حاـش میکند؛ ـس

مانی، قطب مثبت کل  دربرابر حکیم جـس یف راوي از طبیبان را ـش ازد؛ چنانکه توـص ته میـس چنین   میدهد و برجـس
ــیم، اقدام به درمان کنیزك میکنند، افرادي مغرور و خود ــتند و  اســـت: طبیبان که به امید دریافت زر و سـ پرسـ

آورند. خدا نیز دربرابر این دلهایشــان ســخت و جانهایشــان دور از خداســت؛ ازاینرو بعمد، نام خدا را بر زبان نمی
تنها موجب بهبود نمیشـود، بلکه سـبب شـدّت ذا دارویشـان نهطبیبان قرار میگیرد تا ناتوانی آنان را نشـان دهد؛ ل

وند  بیه میـش پس به خاروخس تـش منی به کفّار و ـس بیماري میگردد؛ چون طبیبان از حال درون بیخبرند، بطور ـض
 کردن راه است:خواستن از آنان، گم که درمان 
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جــهــان ــن    ای ــان    ــردب ن ــا   ــی دن  حــسّ  
ن اـی یــب  صــــحــت  طــب از  یــد  جـوـی ـب  حـس 
ــ ای ــحــت  ــن  نصــ ت ــمــوري   ــع م ز   حــس 

 

ــمــان   آســ ــان     نــردب دیــنــی      حــسّ    
آن ــحــت  حـبــیــبصــ از  بـخــواهـیــد   حـس 

آن   ــحــت  ــدنصــ ب ــی  ــران وی ز   ــن    حســ
 ) 303-308(مثنوي دفتر اول، بیت              

ــرا م ــان   ج ــر   م ــرد  ک ــان   درم ــه  ک ــر   ه
نــدش   ـت ـف ـگ لــه  ـم مـج ـی ـن ـک بــازي  جــاـن  کــه 

ــت اســ مـی  عــاـل مســــیـح  مــا  از  کـی   هـرـی
نــگــفــتــنــ خــواهــد»   خــدا  ــطَر «گــر  بَ از   د  

ــت اســ ی   ــوـت قسـ رادم   ـم نــا  ـث ـــت اسـ رك   ـت
ـگفــت  ــه  ب نــا   ـث ـــت اسـ ــاورده   ن ــا   بســ  اي  
دوا  از   و  عِــالج  از  کــردنــد   هــرچــه  

مــرض  آن از  ــزك  ــی ــن ــدچــون  ک شــ  مــوي 
زود  ـف را  صـــــف ن،  ـی ـب ـگ ـن ســــرـک ــا   قضــ  از 

  شد       اطالق      رفتاز      هلیله، قبض  
 

ــرا  م ــان  ــرج م و   ُدرّ  و   ــج   ــن گ ــت   ــاف  ی
آریــم   ــرد   گِ کــنــیــم  فــهــم   ــبــازي   ان  و  

مــرهــمــی   مــا  کــف  در  را  ــم  ال ــتهــر   اســ
بشــــر ز   ـج ـع ــان   ودشــ ـم ـن ـب خــدا   س    ـپ

ــتحــاـلـتی  عــارض  کــه  ـگـفـتن  ـهـمـین  ـنی  اســ
جفــت ــت  ــتثنــاســ اسـ جــان   بــا   او   جــان 
ــاروا ن ــت،  ــاج ح و  ــزون  اف ــج  رن  گشـــــت 
 چشـــم شـــه از اشـــک خون چون جوي شـــد
ــود  ــم ــن ــی م ــی   خشــــک ــادام،   ب ــن   روغ

آتــش   نــفــت  آب،  هــمــچــو   ــد  شــ مــدد   را 
 ) 45-54(همان، بیت                                

درون  حـــال  از  بـــودنـــد   بـــیـــخـــبـــر  
 

یــفــتــرون   مّــمــا   اهللا  ــتــعــیــذ   اســـ
 ) 105(همان، بیت                                    

خســــی ــر  ه ــدي   ــدی ب ــر  گ را  دل  ــار   خ
 

ی  ـک ــت،  مــان  دســ ـغ ودي  کســــی   ـب ر  ـب  را  
 ) 153(همان، بیت                                    

کنندگی فالسفه و دانشمندان درنتیجه، دال طبیب که بطور ضمنی، نماد عالمان ظاهري است، بر گمراهی و گمراه
ــاختارهاي گفتمان ــجام این بخش از متن که با س و تعمیم و   مداِر گزینشِ واژگان و نامدهیداللت میکند؛ لذا انس

و بیخبر» (رك: همانجا) ـشکل گرفته، نگرش  یه با کاربرد «زر و ـسیم، مـسیح عالم، ترك اـستثناء، قـسوت، خستـشب
 را در چهارچوب گفتمان عرفانی نشان میدهد.  موالنا

 
 دال یا تصویر نمادین حکیم الهی

یبت تادِ روایتِ مـص ت که در این دو حکیم الهی در مثنوي، همان اـس کندرنامه اـس مأخذ نیز مانند مثنوي،  نامه و اـس
) و دربرابر  237-239نامه، عطار: صو مصـیبت 1220-1223نماد پیر و مراد اسـت (رك. اسـکندرنامه، نظامی: ص

ــق او پی طبـیب رواـیت چـهارمـقاـله و فردوس الحکـمه قرار دارد. در این دو ـمأـخذ طبـیب ازطریق نبض بیـمار ـبه عشـ
ت بر نبض بیمار نهاد و گفت رانجام ). در فردوس79برگوي...» (چهارمقاله: ص  میبرد: «ابوعلی دـس الحکمه نیز «ـس

ته د، تالش تازهطبیب برجـس ر ـش ص  اي حاـض ت گرفت...» (احادیث و قـص اي را آغاز کند. وي نبض بیمار را در دـس
،  روش درمان را نیز به حکیم الهی نـسبت میدهد تا درنتیجه  ). با این حال راوي مثنوي این5مثنوي، فروزانفر: ص  

انی، دال حکیم الهی بگوـنه ازنـمایی و تعریف گردد و معـناي در رواـیت مثنوي و بر مبـناي گفتـمان عرـف اي مثـبت، ـب
  دال نهاده شــود تا دربرابر دال طبیب و حکیم ظاهري قرار که نماد پیر و مراد اســت، در این  مثبت موردنظر راوي 

ســازي و الگوهاي اقناعی خاص، حُســن تعبیر، قدســیمدار این بخش، گزینش واژگان گیرد. ســاختارهاي گفتمان
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هـستند. در روایت مثنوي، آمدن حکیم الهی در مـسجد و در خواب، به ـشاه وعده  چون تـشبیه، اـستعاره و مترادفات
حر مطلق و در مزاجش، قدرت  داده میشـود؛ حکیم الهی، فردي حاذق، صـادق و امین  ت و در درمانگري او، سـِ اـس

ایه، توـصیف میـشود که مانند هالل ماه اـست و معـشوق   حق را میتوان دید. وي فاـضلی پرمایه و آفتابی در میان ـس
بیه میگردد. بعالوه حکیم الهی، گنج، هدیه ت و به پیامبر (ص) نیز تـش اه هم اوـس لی ـش وال، اـص خ هر ـس ء حق، پاـس

، دستگیر درماندگان و... خوانده میشود و نسبتِ حکیم الهی با بیمارش، مانند نسبت باران کنندة رازهاي دل آشکار
شـد حتّی راوي، اعتبار تشـخیص بیماري باشـد و چنانکه گفته  با چمن اسـت؛ غمخوار بیمار و مشـفقتر از پدر می

 مقاله به طبیبان اختصاص دارد، به حکیم الهی میدهد.الحکمه و چهارعشق از روي نبض بیمار را که در فردوس
ــدیــد  ب را   مــان   ـی ـک ـح آن  ز  ـج ـع و  ـچ ــه    شــ
ــود  دررب ــش    خــواب ــه،   ــری گ ــان   ــی م  در  

اي   ــتگفــت  رواســ حــاجــاتــت  مژده  ــه   شــ
ون آیــ  ـچ ــتکــه  اســ حــاذق   م   ـی ـک ـح او   د 

ن  ـی ـب ـب را  ق   طــل ـم ســـِـحـر   عـالجـش    در 
وعــده آن  ــیــد  رســ ــدچــون  شــ روز  و   گــاه 

ر  ـظ ـت ـن ـم ــه     شــ ره     ـظ ـن ـم ــدر    ان ود     ـب
ـپرمــایــه ـــلی    فــاضـ ــی   ــخصـ شـ  ايدیــد  

الل  ـه نــد    مــاـن دور    از    رســــیــد    ـی  ـم
آمــوخــتــه  ــنــا     آشــ بــحــري،    دو     هــر 
آن ــه  ن ی،  ودســـــت ـب و  ـت م  عشــــوـق ـم فــت   ـگ

چــ مــن  ــطــفــی  مصــ تــو  مــرا  عــمــراي   ون 
گـرفــت کـنــارانـش   و  ــاد   بـگشــ ــت   دســ

ــیــدشـپرس ـمـیکشـ ــان  ــدرـپرســ صــ ــه  ب ــا   ت
ــت ــف ــه  گ ــدی ه ــقاي  ــرَج   ءح حَ ــع  دف  و 

ســــؤال  ــر   ه ــواب  ج ــو   ت ــاي   ــق ل  اي  
  استترجمانی     هرچه     ما   را     در دل   

بضــــش   ـن ر  ـب ــت  ــکدســ یَ و  هــاد  ــهـن  یَکب
ــن م ــه  ک ــن  ــم ای و  ــارغ  ف و  ــاش  ب  شــــاد 

ــم غ ــو  ت ــخــورم  ــی م ــو  ت ــم  غ ــن  ــخــوَر  م  م
 

ــا  دویــد... پ ــجــد    مســ جــانــب    رهـنــه    ـب
ــواب خ در  ــد  ــود   دی ــم ن رو  ــري  ــی پ ــه  ک  او 

ــت مــاســ ز  ــردا،   ف ــدت   آی ــبــی  غــری  گــر 
ــادقش   امین  صــ کو  ــادق  دان  ــتو صــ  اســ

ــن ــی ــب ب را  ــق   ح ــدرت  ق ــش   ــزاج م  در 
ر ـت اـخ شــــرق،   از  تــاب   ــدآـف شــ  ســــوز   

ســـِـرّ  ــد    ودن ـم ـن ـب چــه    آـن نــد    ـی ـب ـب ــا   ت
ــایـــه ســـ مـــیـــان  در   اي آفـــتـــابـــی  

و   بود  ــت  ــکـلنیســ بر شـ ــت   خیـال...  هســ
ــی ب جــان   دو   ــر  هــر  ب  دوخــتــه دوخــتــن  

جــهــان  در  خــیــزد   کــار  از   کــار   ــیــک    ل
ــر... ــم ک ــدم  ــن ب ــت  ــت ــدم خ ــراي  ب  از  

عشــــق   و  ـچ ـم دل ـه شانــدر  رفــت...   وجــاـن  ـگ
ر صــــب ــه   ب ی   ـج ـن ـگ م   ـت ــاـف ی ر   آـخ فــت   ـگ
ــرج ــف ال ــاح   ــت ــف م ــر  الصـــــب ــی  ــن ــع  م

ــکــل   حــلمشـ و  ـت یاز  ـب ــود  قــال شـ و  یــل   ـق
گــل   در  پــاـیش  ـهرکــه  ـــتـگـیري  ــتادسـ  ســ

فــلــک... جــور   از   ــیــد   مــیــپــرســ ــاز     ب
چــمــن ــا   ب ــاران   ب کــه   تــو  ــا   ب کــنــم   آن 
پــدر ــد   صــ از   رم   ـت ـق مشــــف ن  ـم و   ـت ر   ـب

 با تلخیص)  55-173بیت   (مثنوي، دفتر اول،  
ال آن طبیب در چهارمقاله و فردوس  ود: «ابوعلی گفت داروي او وـص وق میـش ق و معـش ال عاـش بب وـص الحکمه ـس

ار او باـشد... ابوعلی اختیاري پـسندیده بکرد و آن عقد بکردند و عاـشق و معـشوق را به دختر اـست و معالجت او دید
الحکمه نیز «طبیب پس از گرفتن تأمین جانی براي جوان و ). در فردوس80-79هم پیوـستند» (چهارمقاله: صص  

الی به توصــیۀ خویش گفت: تنها راه درمان آن اســت که فالن همســرت را به ازدواج وي درآوري. شــاه با خوشــح
ــص مثنوي، فروزانفر: ص   ) امّـا حکیم الهی ـیا پیر عرـفانی، برخالف طبـیب در  5طبـیب عـمل کرد» (اـحادـیث وقصـ

وق) و ازبین روایت چهارمقاله و فردوس یه به قتل زرگر (معـش ق)  الحکمه، توـص ق میان او و کنیزك (عاـش رفتن عـش
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انی،   ان عرـف ارچوب گفتـم ا این ـحال، راوي در چـه د. ـب د: حکیم الهی برخالف  میکـن اـی ه مینـم ار وي را چنین توجـی ـک
طبیبان و به امید زر و ـسیم، اقدام به درمان کنیزك نکرد و قتل زرگر نیز به امر خدا بوده اـست، نه براي خوـشایند 
ر آن را درنمییابند؛ حکیم الهی با   شـاه؛ لذا کار حکیم الهی، مانند کار حضـرت خضـر (ع) بوده که مردم عادي، سـِّ

د؛  خد د یا جان ببخـش ت و میتواند بکـش ین خداـس ت؛ وي، جانـش واب اـس خن میگوید و هر کاري میکند، عین ـص ا ـس
 مانند حضرت ابراهیم (ع) است و مردن به دستش موجب شادي ابدي است:

م ـی ـک ـح ــت   دســ ر   ـب رد   ـم ن   اـی ن   کشــــت
شــــاه ــع   ــب ط ــراي  ب از  ــش  ــکشــــت ن  او 
ق ـل ـح ریــد   بُــب ــِـر   خِضـ کِـش  را   ــر  پسـ  آن  

ــا ی ــق  ح از  ــه  ک ــواب آن  ج و  ــی  وح او  ــد   ب
ان بخشــــد اگر بکشــــد رواســــت  آن ه ـج  ـک

نــه ـب ســـر  یشـــش  ـپ یــل  اســـمــاـع و  ـچ ـم  ـه
 

ــیــم  ب ز   ــی   ن و   ــود   ب ــیــد   امّ ــی   پ ــی   ن
ــه ال ــام   ــه ال و   ــر   ام ــد   ــام ــی ن ــا    ت
ــق ــل خ ــام  ع ــد   ــاب ــی درن را  آن   ســـــرّ 
ــواب صــ ــن   ــی ع ــوَد  ب ــد  ــای ــرم ف ــه  ــرچ  ه

اـیب   ــت  ـن ــت  اسـ ــتو دسـ ــت  او دسـ  ـخداسـ
جــان   ش  ـغ ـی ـت ش  ـی ـپ نــدان  ـخ و  ــاد   بــدهشــ

 ) 222-227(مثنوي، دفتر اول، بیت             
به اتّفاق دیدگاه همۀ پژوهندگان مثنوي، حکیم الهی در این حکایت، نماد پیامبر یا مرشـــد و پیر طریقت اســـت 

که گفت   ) ولی با توجّه به گفتمان تصــوّف میتوان92جلیلیان: ص کوب، حســنی(تبیین و تأیید نظر اســتاد زرین
ــت ـکه در گفتـمان عرـفانیِ حـکاـیات مثنوي، همواره ـبا ـبار مثـبت، همراه حکیم الهی، بی ــتر نـماد مراد و پیر اسـ شـ

-3303/ ب 2؛ 444-376/ ب 2میگردد و مریدان به تسـلیم و پیروي محض از او توصـیه میشـوند (رك. مثنوي،  
ــم2152-2044/ ب  6؛  2244-2242/ب  5؛  562-538/ب  4؛  3423 ه دال حکیم الهی بطور ضـ نی، بر ) درنتیـج
 کنندگی پیران طریقت و مشایخ صوفیه داللت دارد.بودن و هدایتقدسی 

 
 دال یا تصویر نمادین عشق

اي بیماري دانســته اي انســانی داللت میکند و گونهمقاله، بر رابطهالحکمه و چهاردال عشــق در روایت فردوس 
راي بر   ت «این جوان در فالن محلّت و در فالن کوي و در فالن ـس وق اـس ال به معـش ود که راه درمان آن، وـص میـش

نام عاشق است و داروي او وصال آن دختر است و معالجت او دیدار او باشد» (چهارمقاله: ص دختري فالن و فالن  
: «گفت تنها راه درمان آن اسـت که فالن همسـرت را به ازدواج  الحکمه نیز آمده اسـت که طبیب). در فردوس79

)؛ امّا در گفتمان عرفان و تصـوّف، عشـق انسـانی را عشـق  5وي درآوري» (احادیث و قصـص مثنوي، فروزانفر: ص 
ــوّـفه، موافـقان و مـخالـفانی دارد و هرـیک ـبا توجّـه ـبه فواـید و  ــق مـجازي در مـیان عرـفا و متصـ مـجازي میـنامـند؛ عشـ

رّ نی، زرینمـضرّ ؛ عـشق  544-494کوب: ص اتش در ـسلوك عـشق حقیقی، آن را موجّه یا ناموجّه میدانند (رك. ـس
و عشـق مجازي   57  -88؛ عشـق مجازي و رابطۀ آن با عشـق حقیقی، نصـیري: ص  168-184صـوفیانه، سـتاري:  

ق ربّانی، منیري: ص  یله و پل169-187منهاج عـش ق مجازي، وـس ق  ). از نظر موالنا اگر عـش یدن به عـش ی براي رـس
که اختصــاص به  حقیقی باشــد، موجّه اســت، امّا عشــق مجازي با عشــق الهی تفاوت دارد: «در تجربۀ حبّ ِالهی 

-کامالن طریقت دارد، عارفِ ـسالک، خالی ـشدن از خودي را فرـصتی مییابد تا وجود خویش را از جوهر این عـشق 
ري ا مانی و عنـص ري الهی و وراي پیوند جـس رّ  -ـستکه عنـص ت» (ـس یخ اـس پُر کند؛ آغاز این تجربه هم فناي در ـش

ت و  506کوب: ص  نی، زرین لیم مرید در حقّ پیر خویش اـس قِ آمیخته به تـس ل عـش یخ و مراد، حاـص ). فناي در ـش
مرید را در طی ـسلوك از حکم و ارادة خویش، خارج و به ارادة ـشیخ، ملحق میـسازد؛ لذا موالنا رواج عـشق مجازي  
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د ـصوفیه، نـشان انحراف و دـستاویز مالمت میداند (همانجا) و عـشق به پیر و ـشیخ را جایگزین عـشق ـصورت  را در نز
اند و عـشق که در طریقۀ حلمانیان اـست، نمیپـسندیدهپرـستی را بدینگونه تبریزي و موالنا، ـصورت  میـسازد: «ـشمس

ل و پایه ت، اـص ق به خداـس ریف، خود قرار دادهء طریقت  به کمال و مرد کامل را که عین عـش رح مثنوي ـش اند» (ـش
). ازاینرو در حکایت شاه و کنیزك، شاه با دیدن حکیم الهی میگوید: «معشوقم تو بودستی نه آن» 31فروزانفر: ص

 و تسلیم ارادة حکیم الهی میشود.
به وصــال   الحکمه، از نظر گفتمان عرفانی، عشــق مجازي اســت؛ زیراازاینرو عشــق در روایت چهارمقاله و فردوس
اي براي رسـیدن به عشـق عرفانی نیسـت. درواقع، زرگر و کنیزك در  عاشـق و معشـوق، منتهی میشـود و وسـیله

الحکمه هـستند و رابطۀ آنان، نمونۀ عـشق مجازي  مثنوي، جایگزین عاـشق و معـشوق در روایت چهارمقاله و فردوس
ــیه ــت؛ درنتیجه موالنا بعنوان راوي مثنوي، براي حاش ــکل ظاهر  ناموجّه اس ــق مجازي، در درونمایه و ش رانی عش

یافتن عاـشق و معـشوق، جدایی آنان را با خوراندن ـشربت   کرده و بجاي وـصال روایات مآخذ این حکایت، تـصرّفاتی 
ه جوان زرگر را از   ت زهر دادن ـب ا رواـی ــت. درواقع موالـن ت نموده اسـ ه جوان زرگر و مرگ وي، رواـی زهرآگین  ـب

کندرنامۀ نظامی (  نامۀ عطار (رك. ) و به احتمال قویتر، از مـصیبت3رك. احادیث و قـصص مثنوي، فروزانفر: ص اـس
) اخذ کرده اـست؛ لذا براي بیان بازنمایی دال 41تازه بر مأخذ ـشناـسی قـصۀ ـشاه و کنیزك، پارـسانـسب: ص  نگرـشی

 دال زرگر میپردازیم. روایت، ابتدا به یا تصویر نمادین عشق مجازي در این
 

 یا تصویر نمادین جوان زرگر (معشوق مجازي)  دال
ــوق در روایت فردوس ــت که در این دو مأخذ داِل جوان زرگر در مثنوي، جایگزین معشـ الحکـمه و چـهارمـقاله اسـ

ق میگردد و تنها، بگونه ال او موجب درمان عاـش ی ندارد؛ جز آنکه وـص ت و نقش خاـص ده اـس یف ـش اي مثبت توـص
ـصورت وي اـست: «عاـشق و معـشوق را بهم پیوـستند و آن جوان پادـشاهزادة خوب معـشوقِ ـشاهزاده و موجب درمان

ــت» (چـهارمـقاـله: ص  از چـنان ــت   الحکـمه). در فردوس80رنجی ـکه ـبه مرگ نزدـیک بود، برسـ نیز پس از درخواسـ
المتی  یۀ طبیب عمل کرد و جوان این چنین ـس حالی به توـص اه با خوـش وق، «ـش ق به معـش ال عاـش طبیب براي وـص

ــص مثنوي، فروزانفر: ص   ) امّـا در مثنوي «ـبه اتّـفاق عموم پژوهـندـگان مثنوي،  5خود را ـبازـیاـفت» (اـحادـیث و قصـ
ا   ایی ـی ا عالیق دنـی ا ـی اـیت، رمز دنـی اد زرینزرگر در این حـک ـــت د نظر اسـ أیـی ــت» (تبیین و ـت اده اسـ الم ـم کوب، ـع

). عـشق طبیعی (انـسان به انـسان) نیز یکی از مهمترین عالیق دنیایی اـست؛ ازاینرو در این 92جلیلیان: ص  حـسنی
ــوق مجازي بعنوان نمونه ــیه راندهحکایت، معش ــده  اي از عالئق دنیایی مطرح گردیده و به حاش ــت. موالنا  ش اس

ء زر و سیم و خلعت، فریفته میشود مثنوي از آغاز سخن، جوان زرگر را «شَنگ فضول» مینامد که با وعدهروایتگر 
هر خود را رها میکند. بعالوه موالنا زیبایی جوان زرگر را موجب  یم، زن و فرزندان و ـش تیابی به زر و ـس و براي دـس

آوردنش، پرنده را  کند که انســانها براي بدســت  شــدنش میداند و این زیبایی را به پرهاي طاووس مانند میکشــته  
 میکشند؛ درواقع با توجّه به گفتمان عرفانی، زیبایی جوان زرگر، دشمن جان اوست نه شاه و حکیم الهی:

ــول  رسـ دو   آن   آمــدنــد   ــمرقنــد   سـ  تــا  
م  ســـــی و  زرّ  و  ر  ـی ـگ ـب عــت  ـل ـخ ن  اـی نــک   اـی
ــد  دی ــار  بســـــی ــت  ــع ــل خ و  ــال  م ــرد،   م
ت  اـخ ـت ــســــت و شــــاد  ازي برنشـ ـت  اســــب 

ا  صــــد  رضــــا   اي  ـب ــفر   در  سـ اـن  شــــده 

ــول...  فضــ ــگ    ــن شــ ــر   زرگ ــراي   ب  از  
ــم ــدی ن و  ــی  ــاشــ ب خــاص  ــی،  ــای ــی ب  چــون 
بـریــد...  ــدان  فـرزن و  ــهـر  شــ از  ــد  شــ  غـرّه 

هــاي   ـب وـن ش  ـخ وـی عــت  ـخ ـل ـخ  شـــنــاخــترا 
ــا قضــ ــوءاـل ســ ــا  ت خـویـش  پــاي  ــه  ب  خـود 
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مــهــتــري و  عــزّ  و   ــلــک   مُ خــیــالــش    در 
او  پــرّ    آمــد  طــاووس  ــمــن    دشـــ

 

آري، رو  عــزرایــیــل    بــري...  گــفــت  
او  رّ   ـف کشـــتــه    ـب را   ــه   شــ ــا   بســ  اي 

 با تلخیص)  186-208(مثنوي، دفتر اول، بیت 
در دفتر پنجم مثنوي نیز هنرها و زیرکیهاي بشـر (دانشـها و تواناییها) به پرهاي طاووس تشـبیه و بعنوان دشـمن 

وند؛ چراکه موجب غرور آدمی و دوري از خدا میگردند (همان، ان، معرّفی میـش ). بنابراین  536-671بیت   جان انـس
جوان زرگر که در این حکایت، معشوق مجازي است، نمودي از دنیا و تعلّقات مادي و نیز اهل دنیاست و با کشتن  

). این 421کوب: ص او: «عشــقی پســت و ناروا، فدا میشــود تا کنیزك به عشــقی واالتر راه یابد» (ســرّ نی، زرین
فه و ع وق مجازي، مانند دانش فالـس لماي ظاهري و مال دنیا، موجب تعلّق به دنیاي مادي و درنتیجه، هالك معـش

ود تا از فتنه د، باید فنا ـش ت حضـرت خضـر (ص) کشـته ـش اش انسـان میشـود؛ لذا جوان زرگر، مانند آنکه به دـس
 پیشگیري گردد.

 
 دال یا تصویر نمادین عشق مجازي ناموجّه
عـشق مجازي وجود دارد: عـشق مجازي ناموجّهِ میان جوان زرگر و   با توجّه به روایت مثنوي از این حکایت، دو نوع

ِق روایت چهارمقاله و فردوس ورتی دیگر از عـش د در این دو مأخذ،  کنیزك که ـص ت (و چنانکه گفته ـش الحکمه اـس
اي بیماري دانسته شده که درمان آن وصال با معشوق است) و گونۀ دیگر، عشق مجازي موجّه است که میان گونه
زك و شـاه دیده میشـود. موالنا، راوي مثنوي، عشـق کنیزك و جوان زرگر را عشـق بصـورت و ظاهر توصـیف کنی

ق، با ازمیان   ت و عاقبت، میکند که این عـش ق ظاهري و رنگ و بوـس رد میگردد؛ زیرا عـش ت و ـس ـس رفتن زیبائی، ـس
با مرگ ندارد و تنها مایۀ رنج عاشق  مایۀ ننگ است. این عشق ناپایدار و نامعتبر، گاهی نیز عاقبتی جز ننگ همراه

زندة  خواهد بود. پس موالنا بطور ضمنی، آن را عشق به مردگان میداند (مجاز به عالقۀ مایکون) و دربرابر عشق به
 نامیرا، قرارش میدهد:  

ــد  نـمــان او   جـمــال   رنـجـوري،    ز    چـون 
رخ   و  ــاـخوش  ون ــت  زشــ ــدـچوـنکــه  شــ  زرد 

ــود  ب ــی   ــگ رن ــی  پ ــز  ک ــی  ــای ــه  عشـــــق
ــري کــاش   ـیکسـ ـبودي    ـننــگ   ـهم    کــان  

خــاك زیــر  دم   در   رفــت   و  بــگــفــت   ایــن 
ــت  نیســ پــاینــده   مردگــان   ــق   عشـ  زانکــه 
ــر بصــ در    و   روان   در  ــده  زن ــق    عشــ
ــت اســ ــاـقی  ب ـکو  ـگزـین  ــده   زن آن   ــق   عشـ

 

ــد   ــان ــم ن او   ــال   وب در    ــر    ــت دخ ــان   ج
ــدك ــدان شــ ــرد   ســ او   دل   در   ــدك    ان

نــبــوَد ــق   بــود    عشــ نــنــگــی    عــاقــبــت  
داوري... ــد  ب آن   وي   ــر   ب ــی   ــت ــرف ن ــا    ت
پــاك عشـــق،  و  ج  رـن ز  ــد  شــ زك  ـی ـن ـک  آن 
ــت  یســ ـن نــده  آـی مــا   ــوي   سـ رده  ـم کــه   زاـن

ــازه ت چــه،  ـن ـغ ز    ــد    ــاشــ ب ی    دـم ر  رـه  ـت
ــت اســ ــاـقی   ســ جــاـنـفزایــت   ــراب  شـ  ـکز 

 با تلخیص)  203-219(مثنوي، دفتر اول،       
ن عرفانی، عشـق انسـان و عشـق خدا، قابل جمع نیسـتند و عشـق انسـان، پیروي از گفتمابنابراین در مثنوي، به 

رّ نی، پرتوي عاریتی  ق رفت (رك. ـس ل عـش وي اـص ود؛ لذا باید عاریه را رها کرد و بـس ق حقیقی خوانده میـش از عـش
  .410و233-234کوب: ص زرین

 دال یا تصویر نمادین عشق مجازي موجّه
ق مجازي در این حکا  گونۀ دیگري  یدن به  از عـش ق مجازي موجّه و پلی براي رـس اه و کنیزك یا عـش ق ـش یت، عـش
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معـشوق حقیقی اـست و اینگونه از عـشق، دربرابر عـشق زرگر و کنیز قرار دارد؛ بنابراین بـسیاري از محقّقان مثنوي،  
مثنوي،  شاه را رمز انسان و روح و کنیزك را رمز نفس و منِ سالک میدانند (رك. تفسیر و تأویل نخستین داستان  

). کنیزك در این حکایت، 91-92جلیلیان: ص کوب، حســنیو تبیین و تأیید نظر اســتاد زرین  12-14تدین: ص  
ق در روایتِ فردوس اهزادة عاـش قی همان ـش ق او به جوان زرگر، عـش ت که در مثنوي، عـش الحکمه و چهارمقاله اـس

به دنیا (جوان زرگر) میباشـد. ازطرفی،    شـده و بطور ضـمنی، نماد عشـقِ نفسِ سـالک (کنیزك)  ناموجّه توصـیف
عـشق موجّه ـشاه به کنیزك، عـشق ـسالک (شاه) نسبت به نفس و خودي خویش (کنیزك) است که باید از آن گذر 
کند و خودي و نفس خویش (کنیزك) را در عشــق پیر و مراد (حکیم الهی) فانی نماید؛ بر این اســاس، شــاه با  

 از عشق مجازي موجّه به کنیزك نیز میگذرد: دیدن حکیم الهی، عاشق او میشود و
آن ــه  ن ی  ودســـــت ـب و   ـت م  عشــــوـق ـم فــت   ـگ

 
ــان  ــه ج در  ــزد  ــی خ ــار  ک از  ــار  ک ــک  ــی  ل

 ) 77(مثنوي، دفتر اول، بیت                      
) نیز در داســتانی مشــابه، شــاهزاده با دیدن حقیقت، از عشــق 3085-3241در دفتر چهارم مثنوي (همان، بیت 

ت بیه   مجازي موجّه دـس ق مجازي موجّه به ظلمت تـش ر خود را ترك میکند. در این حکایت، عـش د و همـس میکـش
 میشود که رهایی از آن سبب رفتن بسوي نور حق خواهد شد:

الســـــرور دار  ــم  ــت ــاف ی ــن   م رو  ــت  ــف  گ
ــافــت  ی راه  ن  ؤـم ـم و  ـچ ــد  ــاشــ ب نــان  ـچ ـم  ـه

 

الـــغـــرور  دار  چَـــهِ  از   وارهـــیـــدم 
روي  ــمــت  ظــل ز  حــق  ــور  ن ــوي  ــافــتســ  ت

 ) 3187(همان، بیت                                  
ــدّ ــق مجازي بعنوان تعلّق به دنیا و س ــاه و کنیزك، هر گونه عش ــاس گفتمان عرفانی، در حکایت ش راه  لذا براس

ســالک، تلّقی میشــود که باید از آن گذر کرد و بجاي آن، با عشــق مراد (حکیم الهی) و فناي در وي، به حقیقت 
 رسید.

 دال یا تصویر نمادین عشق حقیقی
ورت میگیرد و عارفان   ق و محبّت ـص ائقۀ عـش تی به ـس ت و در آن، خداپرـس قانه اـس ق، داّل مرکزي عرفان عاـش عـش

تاري: ص رابطۀ خالق را با مخلوق   وفیانه، ـس ق ـص وق میبینند (عـش ق و معـش ق میان عاـش ). 34همچون پیوند عـش
الزمۀ این عشـق هم، ترك هرگونه تعلّق دنیایی ازجمله عشـق انسـانی (مجازي) اسـت؛ چون از نظر عرفا، هرگونه 

زنگارها و عـشق  از خدا میگردد و به قولی «تمام عرفان، دیدن اینتعلّق به ماـسوي اهللا، موجب تیرگی دل و دوري  
اساس، عشق حقیقی (عارفانه) در  ). بر این  29مجازي و سُتردن آن است» (داستانها و پیامهاي مثنوي، ریاضی: ص

ق مجازي قرار دارد و موالنا بگونه یف مینماید و با  این حکایت، دربرابر هرگونه عـش اي مثبت، آن را بازنمایی و توـص
آخذ حکایت، آن را تثبیت و برجسـته میکند. موالنا عشـق حقیقی را  شـده در ممعنایی متفاوت از عشـق توصـیف

که به عاـشق، ـشراب جانفزا میدهد. این عـشق،   زندة جاودان  زنده و همیـشه تازه توـصیف مینماید؛ عـشق به  عـشق به
د و مانند آفتا رح آن نمیباـش ت و عقل، قادر به ـش رح و بیان نیـس ت؛ قابل ـش ق همۀ انبیا و موجب کمال اـس ب، عـش

 دلیلی براي وجود خویش است:
ــر بصـــ در  و  روان  در  زنـــده  ــق   عشـــ
ــت اســ ی  ــاـق ب و  ـک ن  زـی ـگ ــده  زن آن   عشــــق 
یــا ـب اـن لــه   ـم ـج کــه   زـین   ـگ ـب آن   ــق     عشـ

 

ــازه  ت ــه   ــچ ــن غ ز  ــاشــــد  ب ــی  دم ــر  ــره  ت
ــت اســ ی  ــاـق ســ زایــت   ـف جــاـن ــراب  شـ ز   ـک
ــا ــی ک و  ــار  ک او  عشـــــق  از   ــد  ــن ــت ــاف  ی

 ) 218-220(مثنوي، دفتر اول،                  
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م وـی ـگ رچــه  یــان  ـه ـب و   شـــرح   را   عشـــق 
یشـــتــافــت  ـم ن  وشــــت ـن ــدر   ان م  ـل ـق ون    ـچ

  بخفتعقل   در    شرحش     چو  خر در گِل
ــاب  ــتـ آفـ ــل   ــیـ دلـ ــد   آمـ ــاب  ــتـ  آفـ

 

ــق    عشـ ــه  ب آنـچون  از  ــم  ــاشـ ب ــل  ـخجِ  آـیم 
ــق ه عشـ ـب قلم  چون  د  تآـم ــکـاـف  بر خود  شـ

ــقی اشـ ـع و  ــق  ــرح عشـ ت شـ ــق گـف  هم عشـ
مــتــاب رو   وي   از  ــد،   ــای ب ــیــلــت   دل  گــر 

 ) 112-116(همان، بیت                            
ــق حقیقی  ــود و دربرابر عش ــیه رانده میش ــق مجازي بعنوان نمونۀ تعلق دنیایی معرفی و بحاش درنتیجه دال عش

توصـیفات، براي رسـیدن بدین عشـق، باید از جوان زرگر (دنیا و تعّلق) و  برکشـیده و برجسـته میگردد. بنا بر این 
 کنیز (نفس و خودي سالک) گذر کرد.

 
 دال یا تصویر نمادین شاه

اه در روایت چهارمقاله و فردوس وق داللت دارد. «پس گفت: یا احّل اکمل ـش ق و معـش ال عاـش طۀ وـص الحکمه بواـس
ــوق هر دو خواهرزادگان م ــق و معش ــل عاش ــان بکنیم»  نند و خالهافض زادگان یکدیگر؛ اختیاري بکن تا عقد ایش

الحکمه نیز «شــاه با خوشــحالی به توصــیۀ طبیب عمل کرد و جوان این چنین  ). و در فردوس80(چهارمقاله: ص 
). ولی در حکایت مثنوي بطور ضــمنی، نماد  5ســالمتی خود را بازیافت» (احادیث و قصــص مثنوي، فروزانفر: ص  

ــان و   ــوق (مجازي) میگردد؛ بنابراین بگونهانس ــت که موجب جدایی و دوري از معش ــالک اس اي مثبت،  عارف س
بازنمایی و برجـسته میگردد و هنگامی که با همکاري حکیم الهی، موجب قتل جوان زرگر میـشود، موالنا به توجیه  

انۀ اطاعت، تـسلیم و عـشق مرید  این کار میپردازد؛ زیرا براـساس گفتمان عرفانی، کـشتن جوان زرگر در مثنوي، نـش
به پیر و مراد (حکیم الهی) براي کـشتن نفس و بیانگر قطع تعلّقات دنیایی اـست. ازاینرو موالنا، ـشاه را  (ـشاه) نـسبت

آوردن کنیزك از مال خود میگذرد؛   بدینگونه توصـیف میکند: شـاه، صـاحب ملک دنیا و دین اسـت؛ براي بدسـت
از طبیبان ظاهري را کاري خطا میداند؛ براي   خواســتن ی کنیزك اســت؛ درمانبرخالف جوان زرگر، عاشــق واقع

درمان کنیزك بسوي خدا و مسجد میرود و مورد لطف خداوند قرار میگیرد؛ در خواب، مورد خطاب پیر الهی واقع  
میگردد؛ ـشاه  عُمَر ـشبیه میـشود؛ به ولی خدا تـشبیه میگردد؛ غوّاص ـشناآموخته در دریاي حق خوانده میـشود و به

یاري به جوان زرگر  یم بـس ت، به امر حکیم، زر و ـس لیم محض پیر (حکیم الهی) اـس ق و تـس بعنوان مریدي که عاـش
میدهد؛ حتّی کنیزك را به وي تســلیم میکند و ســرانجام با همکاري حکیم، جوان زرگر را میکشــد و هیچگونه  

 پرسش یا اعتراضی به حکیم نمیکند:
در   ــاهــی  شــ ــود  ــنب ای از  ــیــش  پ ــی  ــان  زم

انم اوســـت ان ـج ل اســـت ـج ـــه ان من سـ  ـج
ــوي  محراب  شــــد ــجـد، سـ ت در  مسـ  رـف
ــاه  ــن پ را  ــا  م ــت  ــاج ح ــیشـــــه  ــم ه  اي 
خــروش جــان   ــیــان   م از  ــرآورد   ب  چــون  

  ربوددر     میان      گریه     خوابش         در
ــاســـــت  ــی اول دام    ــه  ک ــی  ــاالت ــی خ  آن 
دیــد  واب   ـخ در  ــه   شــ کــه   ی  یــاالـت ـخ  آن 

 

ــود  ب ــا   ــی دن ــنمــلــک  دی مــلــک  هــم  و   ش 
ــتــه خســ و  ــتدردمــنــد  اوســ درمــانــم   ام  

ــجــده ــد...ســ شــ پُـرآب  او  ــک  اشــ از   گــاه 
راه...  ــم  ــردی ک ــط    ــل غ ــا   م ــگــر   دی ــار    ب
وش  ـج ــه  ب ش   ــاـی خشــ ـب ر   ـح ـب آمــد    انــدر 

رو ــیــري  پ کــه  او  خــواب  در  ــد  ــمــود...   دی  ن
مــه س  ـک ــتـع خــداســ بســـتــان    رویــان   

ــد  ــدی پ ــد   آم ــمــی    ه ــان   ــم ــه م رخ   در 
 با تلخیص)  36-74ت (مثنوي، دفتر اول، بی    
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د، موالنا بر مبناي نگرش عرفانی، به   تی حکیم الهی، جوان زرگر را میکـش اه با همدـس وي دیگر، هنگامی که ـش از ـس
مارد؛ وي را به   هوت و حرص و هوا میخوانَد؛ کار او را الهام الهی میـش اه را پاك از ـش توجیه این امر میپردازد؛ لذا ـش

 اه و خاصه اهللا و... مینامد:حضرت خضر (ع) تشبیه میکند و آگ
ــر   ــودي   گ ــب ــارش   ن ــام   ک ــه ــه ال  ال

ــوا ه و  ــرص  ح و  ــوت  ــه شــ از  ــود  ب ــاك   پ
ــت  ــکســ شـ را  ـــتی  کشـ ـبـحر  در  ــِـر  خِضـ  ـگر 

ــاه   ود   شــ ــاه     و ـب ود   آگــاه     ـبس شــ  ـب
 

ودي  ســــگـی   او    نــده ـب ــه     دراـن ــاه ن  شــ
ــرد   ک ــک  ــی ــک   ن ــی ن ــک  ــی ل ــا او  ــم ــدن  ب
ــتی  ــد درس ــتص ــکس ــت...  در ش ــر هس  خض

ود    خــاص   ــۀ    و    ـب ود   اهللا    خــاصــ  ـب
 ) 235-241(همان، بیت                            

اند؛ اي مطلقِ مثبت یا مطلقِ منفی، بازنمایی شــدهچنانکه میبینیم، دالها و عناصــر گفتمانی در این حکایت، بگونه
ت ارزیابی میشـــوند. لذا دالهاي گفتمان رقیب، همواره جنبۀ کامالً منفی دارند و دالهاي گفتمان خودي کامالً مثب

میتوان گفت در مثنوي «بیـشتر شخصیتها ازلحاظ ویژگیها و صفات، درحدّ مطلق و آرمانی قرار دارند؛ بعبارتی حدّ  
میانه و متوسـط براي آنها کمتر وجود دارد؛ پس اگر شـخصـیتی زشـت یا زیبا، دیندار یا بیدین، عالِم یا جاهل و...  

پردازي مولوي،   خوب یا بد برخوردار خواهد بود» (داـستانپردازي و ـشخـصیتباـشد، در حدّ اعالي خود، از آن ـصفتِ
ــوهانی: ص   ــرّف در دالهاي مآخذ این حکایت بویژه فردوس100ش ــفه و  ). درنتیجۀ تص الحکمه و چهارمقاله، فالس

ــیه رانده  ــمندان در قالب دال طبیب مورد بازنمایی منفی قرار گرفته و به حاش ــدهدانش دال جوان  اند. در قالب ش
دهزرگر، معشـوق انسـانی و عشـق طبیعی بعنوان تعلّقات دنیوي و مادي بگونه و،  اي منفی بازنمایی ـش اند. از آن ـس

ش حکیم الهی و بطور مثبت، بازنمایی و برجسـته گشـته یوخ صـوفیه در پوـش و با لقب راهبر و    پیران عرفانی و ـش
اند؛ همچنین عـشق عرفانی، جایگزین عـشق انـسانی، معرّفی ـشده و راه رـسیدن به این معـشوق ـسالک، معرّفی ـشده

الک،   اه نیز بعنوان نمونۀ یک عارف ـس ویر نمادین ـش ت. تـص ده اـس ته ـش ق، گذر از هرگونه تعلّقات دنیایی دانـس عـش
انی و دنیا و تعلّقات مادي را ترك نموده  ق انـس ده که با اطاعت محض از پیر خود، عـش یف ـش ت. بدینگونه توـص اـس

روایتی ایدئولوژیک در گفتمان عرفانی ســامان یافته که در تقابل با روایت مآخذ خود قرار دارد و بررســی گزینش 
ــن   ــبک مثنوي را روش ــر بالغی در الیۀ ایدئولوژیک این حکایت، جنبۀ مهمی از س خاص و چگونگی کاربرد عناص

 میسازد.
 

 سطح تفسیر حکایت
در میان فرآیندهایی که موجب تولید و درك گفتمان میگردند، بررســـی میشـــوند  در این ســـطح، روابط موجود

). ـلذا هـمۀ رویکردـهاي تحلـیل گفتـمان برآنـند ـکه در هر عـمل گفتـمانی  11(تحلـیل انتـقادي گفتـمان، فرکالف: ص  
از عناصـر را  براي فهماندن منظور خود، باید از تولیدات معنایی پیشـین کمک گرفت، امّا درعینحال میتوان برخی 

ــایخ   ــاختار گفتمانی، تغییري بوجود آید (تحلیل انتقادي گفتمان مشـ بشـــکلی در کنار یکدیگر قرار داد تا در سـ
). این امر موجب ایجاد روابط بینامتنی و درنتیجه، روابط بیناگفتمانی میگردد  78و اکبري: ص   صـوفیه، سـجودي 

انه ی نـش رّفات مولوي در مآخذ حکه در بررـس ی تـص ناـس ود. ازآنجاکه گفتمان ـش اه و کنیزك نیز دیده میـش کایت ـش
ــت، موالـنا براي وارد کردن رواـیت این آـثار در  رواـیت فردوس الحکـمه و چـهارمـقاـله ـبا گفتـمان مثنوي، متـفاوت اسـ

اختارهاي گفتمان کنی میکند و پس گفتمان عرفانی مثنوي، ابتدا به کمک ـس اختارـش مدار زبانی، دالهاي آنها را ـس
اخت ان قرار میدهد. از ـس ینـش کنی دالهاي روایات، آنها را بازتعریف مینماید و با روایتی تازه دربرابر تعریف پیـش ارـش
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ــت  در واقع مهمترین ـکه راوي   ـعاـمل دگرگونی رواـیات ـمآـخذ این حـکاـیت و تـبدـیل آنـها ـبه رواـیت مثنوي، این اسـ
هاي حکایت پرداخته گري به بازتعریف نـشانهمثنوي، حکایت مذکور را از بافت اـصلیش خارج ـساخته و در بافت دی

ــتخدام گفتمان عرفانی در ــازي کند، به اس ــتاي گفتمان عرفانی مورد نظر خود بازس ــت تا آن را در راس آورد و  اس
 برداشت خاص خویش را از آن به مخاطب، منتقل نماید.

 
 سطح تبیین حکایت

ه اعی و تغییرات دانشِ زمیـن ان اجتـم ه بنـی انی، توجّـه دارد؛ اي و التبیین، ـب لِ گفتـم ان عـم د آن در جرـی ازتولـی بتّـه ـب
ی یف گفتمان بمنزلۀ بخـش ت (تحلیل انتقادي گفتمان،  از فرآیند اجتماعی   بنابراین هدف از مرحلۀ تبیین، توـص اـس

ري 11فرکالف: ص  مندان، علماي قـش فه، دانـش و...    ). ازآنجاکه گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان اهل دنیا، فالـس
گرفته اـست، ـشاعران و نویـسندگان عارف نیز در آثار خود، این تقابل را به مخاطبان و مریدان خویش منتقل ـشکل  

ا کـمک  د، همواره ـب د و نزدیکی دارـن ل، پیوـن ـــتدالل و عـق ا ادب و هنر، بیش از اسـ ه ـب ا ـک ــویی، عرـف د. از سـ میکنـن
هاي عرفانی را به آنان انتقال میدهند؛ چنانکه  موزهپردازي و تمثیل به اِقناع ذهن مخاطب اقدام میکنند و آداستان

ــمن حـکاـیت ـــتاندر ضـ ــایر گفتـمانـها قرار مـیدهـند و  گویی و داسـ پردازي، نـمادـهاي گفتـمان عرـفانی را دربرابر سـ
برمیکشند و عناصر گفتمانهاي رقیب را بحاشیه میرانند. در واقع شعر و ادبیات که با احساسات، عواطف و تخّیالت 

انگیزانند و  ارتباط اسـت، ابزار اندیشـگی مهمّی در دسـت عرفا اسـت که با آن، عواطف مخاطب را برمی انسـان در
کل   اه و کنیزك نیز در گفتمان عرفانی، ـش اس، کارکرد حکایت ـش بسـوي هدف خاصـی هدایت میکنند. بر این اـس

وژه الکان) درجهت پذیرش آموزهدادن به ذهنیت ـس فه،  هاي عرفانی و  ها (مخاطبان و ـس رد و نفی گفتمانهاي فالـس
از علوم ظاهري و  دانشـمندان و اهل دنیا اسـت و ذهنیت سـالک و مخاطب را بسـوي ترك تعلّقات دنیایی، دوري 

 پیروي محض از پیر و مراد، شکل میدهند.
 

 شناسی حکایت شاه و کنیزك با توجّه به گفتمان تصوّفنشانه-1جدول 
ــر  دال/تصـــــوی

 نمادین
 حکیم الهی شاه کنیزك طبیب جوان زرگر

معشــوق انســانی  داللت نمادین
ابــزار   ــه،  ــامــوجّ ن

 تعلّق به دنیا

ــاي  ــمـ ــلـ عـ
هــاي  مــاـن ـت ـف ـگ

 رقیب

ــوق مـجازي  معشـ
و  س  ـف ـن ــه،  وجّ ـم

 خود

ــکِ  ســـــال
 طریقت

ـــیخ     شـ و  ـپـیر 
 طریقت

داللت ضــمنی و 
 معنایی

گذر به عشــق پیر      کنندگیگمراه دوري از خدا
 طریقت

  نـــمـــونـــۀ
و   م  ـی ـــل تسـ
 عشق به پیر

کنـنده،   ـهداـیت
بـه  گـذر  پـل 

 عشق خدا
                      

 شناسیبسامد واژگان (اسم و صفت) در الیۀ ایدئولوژیک سبک -2جدول 
 توضیح درصد (نشاندار)   ایدئولوژیک اسم و صفت
در   331 %17 واژه 59 در کل متن   غیرتکراري  واژة 

 کل متن
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مــان  ـت ـف ـگ ـــیف  ـتوصـ در 
 عرفانی

ه،   %11 واژه 37 اـی اذق، پرـم ب، ـح حبـی
ام،   الـه ــوق،  بحري، معشـ
خضـر، ثواب، مؤمن، جان 

 و...
مــان  ـت ـف ـگ ـــیف  ـتوصـ در 

 رقیب
ر،  %6 واژه 22 ـخـب ـی ـب ــوـتی،  قسـ ـطر،  ـب

ــنگ، غره، وبال،   خس، ش
 ننگ، ظلمت و...

 
واژه   37ایدئولوژیک هـستند،  واژه داراي بار   59واژة غیرتکراري، (اـسم و ـصفت) در ابیات ذکرـشده،    331از مجموع 

 واژه مربوط به گفتمان رقیب است. 22مربوط به توصیف گفتمان عرفانی و 
 

 گیرينتیجه
شـناختی موالنا در مآخذ حکایت شـاه و کنیزك که با کمک از بررسـی و تحلیل الیۀ ایدئولوژیک تصـرّفات نشـانه 

ـکه در ـقاـلب این حـکاـیت، تـقاـبل دوقطبی مـیان اـهل عرـفان    ابزارـهاي تحلـیل انتـقادي گفتـمان انـجام ـیافـته، درمیـیابیم
قرار  و فالـسفه و دانـشمندان ـشکل گرفته اـست؛ لذا فالـسفه و دانـشمندان در قالب دال طبیب مورد بازنمایی منفی  

اند. در قالب دال جوان زرگر، معـشوق انـسانی رفته و بعنوان اهل دنیا و موجب گمراهی، بحاـشیه رانده و طرد ـشدهگ
اند. از آن سـو، پیران عرفانی و شـیوخ اي منفی بازنمایی شـدهو عشـق طبیعی بعنوان تعلّقات دنیوي و مادي بگونه

ش حکیم الهی و بطور مثبت، بازنمایی و برجـس وفیه در پوـش تهـص الک، معرّفی   ته گـش وق ـس و با لقب راهبر و معـش
اند؛ سپس عشق عرفانی جایگزین عشق انسانی معرّفی شده و راه رسیدن به این عشق، گذر از هرگونه تعلّقات شده

دنیایی دانـسته ـشده اـست. تـصویر نمادین ـشاه نیز بعنوان نمونۀ یک عارف ـسالک، توـصیف شده که با اطاعت محض  
ــ ــرّفات  از پیر خود، عش ــوي دیگر تأثیر و نتیجۀ تص ــت. از س ــانی و دنیا و تعلّقات مادي را ترك نموده اس ق انس

ــانه ــت نش ــناختی موالنا در مآخذ حکایت، این اس ــانگر مهارت که حکایات چهارمقاله و فردوسش الحکمه که نش
انی را امري   ق انـس تند و عـش مندان و بیانگر فواید علم و دانش ظاهري هـس طبیعی میدانند، پس از  طبیبان و دانـش

اند؛ چنانکه دانشــمندان، فالســفه، علوم ظاهري، عشــق و تعلّقات وارد شــدن به بافت مثنوي، تأثیري وارونه یافته
دهاي منفی، بازنمایی دنیایی بگونه ت که ـش امان یافته اـس اند؛ و بدینگونه روایتی ایدئولوژیک در گفتمان عرفانی ـس

ـــکلدر تـقاـبل ـبا رواـیت ـمآـخذ خود ق دادن ـبه ذهنـیت رار دارد. درنتیـجه ـکارکرد این حـکاـیت در گفتـمان عرـفانی، شـ
از علوم ظاهري و پیروي محض   آنان درجهت ترك تعلّقات دنیایی و دوري  ها (مخاطبان و ـسالکان) و هدایتـسوژه

 هاي مهم سبک مثنوي میباشد.از پیر و مراد عرفانی است و این موضوع یکی از جنبه
 

 نویسندگان  مشارکت
اله از مقاله این ی ادبیات و  زبان  دکتراي  دوره رـس وب فارـس کده  در  مـص انی علوم و ادبیات  دانـش هید  انـس گاه ـش دانـش

در تـصحیح   و داـشته  عهده  بر را  رـساله  این  آقاي دکتر منوچهر تـشکري راهنمایی. اـست  ـشده  اـستخراج  چمران اهواز
  و  هاداده  گردآوري   در رساله این  پژوهشگر عنوان  به  آقاي مجتبی قیصري . اندمقاله و کمک در نگارش نقش داشته

در    کمک با  نیز  زادهســـرکار خانم پروین گلی. نهایی و دســـتیابی به نتیجه تحقیق ایفاي نقش کردند متن  تنظیم



 173-192 صص ،69 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  بهمن ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  190

اور نقش نگارش آن، تند. پژوهش این مـش ل  مقاله  محتواي  تحلیل نهایت  در را برعهده داـش ارکت   و تالش  حاـص   مـش
 .است بوده  پژوهشگر سه هر

 
 قدردانی و  تشکر

ــکدة ــیالت تکمیلی، مدیریت ارجمند کتابخانۀ دانش ــی و تحص ــانی و   از معاونت محترم پژوهش ادبیات و علوم انس
همکاران گرامی گروه زبان و ادبیات فارـسی دانـشگاه ـشهید چمران اهواز که در بثمر رـساندن این مقاله، نگارندگان 

 اند، قدردانی میگردد.را یاري نموده
 

 منافع تعارض
ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیدهن  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  رس  حاص

 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه

  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی
 .میگیرند عهده بر
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