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ايـن   .توجه خود را منحصرا بـه فـرم آن معطـوف ميكنـد     ها در يك اثر،ساختار و چينش دال
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 .بلكه آن را مبهم و دوپهلو نشان ميدهد شود،به ناديده گرفتن معنا منتهي نميچند داستان، 
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  .گزاره ها نشان ميدهد
مقالة حاضر در نظر دارد تا از خالل تهيه و ترسـيم دسـتور زبـاني كـه مـتن را فراتـر از       

ها و مضـامين متعـددي از    جمالت آن به صورت مجزا در نظر ميگيرد، به دريافت درون مايه
شكل ضـمني و پوشـيده در حكايتهـا    كالمي، تعليمي و غنايي كه به  قبيل مضامين عرفاني،
عبارت ديگر، بررسي معاني يا اغراض ثانوية متن از طريـق سـاختار   ب. حضور دارد، دست يابد

بعلت تعلق متن مثنوي بـه   .گونة آن، هدف اصلي در نگارش نوشتار حاضر است كالن روايت
اي از  ر گوشـه كار رفته در اثر، نوشـتار حاضـ  ب گونة روايت شناسي و تنوع ساختارهاي كالمي

  .اين اثر را به منظور تحليل ساختارگرايانه برگزيده است
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  و بيان مسأله مقدمه
فرضية اصلي كه مبناي اصلي مقالة حاضر را ميسازد، اينست كه آيا ميتوان بـا تعريـف يـك    

هاي دو روايت  گزارهبراي ) اينجا، الاقل در بافت روايت و متون رواييدر (دستور زبان جهاني 
ر گـرفتن سـه   با در نظـ ( مذكور و با كشف ساختمان دستوري مشخصي براي هر يك از آنها

، به بيان معاني ضمني و تفاسـير ممكـن از هـر گـزاره در پيرفـت      )عنصر اسم، صفت و فعل
» معنـا و نحـو  «ان تحليل پيوند احتمالي اي كه ميـ روايت پرداخت و در نتيجه، به تشريح و 

وجـود دارد يـا   ) البتّه نحو در معناي خاصي كه از اين واژه در نظريه تـودورف آمـده اسـت   (
  .دست يافت ميتواند وجود داشته باشد،

در مقالة حاضر، كه مبناي كار بر متني روايي چون مثنوي استوار است، دستور زباني كه 
و . با اين بافت و ساختار داستاني مرتبط با آن بايد هماهنگي داشته باشـد  ارائه ميشود، لزوماً

بـه   در خدمت القاي پيام به مخاطـب، » آگاهانه«از آنجا كه اجزاي روايت در اين اثر، همگي 
اي كـه بـر    اي تمثيل گونه يا نمادين قرار گرفته است، پس وجـود بـار معنـايي ثانويـه     شيوه

شود و البتّه با سطح معنايي نخستين گزاره نيـز در تناسـب باشـد،    معناي اوليه گزاره اضافه 
كه در كتب معاني سنتي نيز تا ، آنچنانضرورت پرداختن به مثنوي را با رويكرد معناشناختي

پردازيم نامه مي در ابتدا، به ترسيم پيرفت ني. كرد شود، توجيه خواهداي به آن اشاره مي اندازه
 .هاي بعدي را با اين پيرنگ به خوبي تبيـين كنـيم  ي ارتباط روايتفاده از آن، چگونگتا با است

بررسي وجوه روايتي  «)1385(حسيني و صرفي :مقاالت زير را برشمرددر اين زمينه ميتوان 
، اين مقالـه بـه تبيـين     »نگاهي به بوطيقا« )1380(ابو محبوب ؛»در داستانهاي سندباد نامه

سـاختار  « )1387(صـرفي  اميري خراسـاني،  است؛بوطيقاي ساختارگراي تودوروف پرداخته 
، اين مقاله ساختار روايي هفـت پيكـر را در دو مقولـة فعـل و صـفت      »روايت در هفت پيكر

، »روايت شناسي مقامات حميدي بر اساس نظريـة تـودوروف  « )1388( آزاد بررسي ميكند؛
وايي آن تحليل كرده اين مقاله انواع پيرفتهاي موجود در مقامات را بر اساس عناصر دستور ر

  است؛
هاي فوق و آثار ديگرمالحظه ميشود كه هيچيـك، الگـوي دسـتور زبـان      با مطالعة نمونه

بـه   .روايي را براي تحليل معاني و اغراض ثانوية جمالت در يك متن ادبي به كار نبرده است
  »پادشـاه و كنيـزك  «و  »نـي نامـه  « همين منظور به تبيين و تحليـل پيرفتهـاي دو روايـت   

  .ميپردازيم
  بر اساس الگوي دستوري تودوروف »ني نامه «امكان ترسيم پيرفت -1

هـاي داسـتاني، تعيـين پـي رفـت       بندي گزاره مطابق الگوي تودوروف، اولين كار براي طبقه
يك پيرفت كامل از مجموع پنج گزاره شكل ميگيرد و هر پيرفت، انتقال از يك حالت . است
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    از نظـر او  )271:سرچشمه هاي داستان كوتـاه فارسـي،بااليي  .(يگر را نشان ميدهدپايدار به يك حالت پايدار د
اول بايد اين طرح و توطئه را بـه شـكلي    براي بررسي ساختار طرح و توطئة يك حكايت،« 

  )66:بوطيقاي نثر،تودوروف(».خاص نمايش داد كه هر كنش مجزا از داستان، معادل يك گزاره باشد

عدم  -3بر هم خوردن تعادل  -2تعادل اوليه -1:ترتيب عبارتست از پنج گزارة پيرفت به
وايـت، كـه بـه تبعيـت از     از اين ميـان، در نحـو ر  . تعادل ثانوي -5برقراري تعادل  -4تعادل 

، سه و پنج در حكم صـفت  اسم، صفت و فعل ميباشد، گزاره يكهاي كلي، شامل دستور زبان
  .و گزارة دو و چهار در مقام فعل است

شناسـانه   نامه، به لحاظ ساختمان، شباهت زيادي به روايت ندارد، زيرا بررسي روايـت ني 
گونة روايي و نظام حاكم بر داستان گويي و ة يك اثر، نيازمند مطالعة مجموعه قواعدي دربار

گويي نمايشي نزديك است تـا   نامه بيشتر به يك تك نيز پيرنگ داستان است؛ در حاليكه ني
معلـولي   -اي علّـي  زبان شخصيتي از داستان گفته باشد كه در آن رابطـه سخني كه راوي از 

بـر ايـن اسـاس،    . ميان حوادث از يك سو و حوادث و افراد داستان از سوي ديگر برقرار است
يك داستانواره و نه يك داستان كامل در نظر ميگيريم كه پيرنگ و طرح ة ني نامه را به مثاب

هايي كه در پي رفت آن بر ميشمريم، موازنه و مطابقت  گزاره هاي بعدي، باة تمام داستاناولي
نامـه اسـت كـه     دارد و چنان كه خواهيم ديد، هر داستان، در حكم يك گزاره از پي رفت ني

كـه  جـاي مـدلول آن دال نشـانده اسـت، بطوري    نامه و مدلولي را به  دالي را در مقابل دال ني
را ) بسـط يافتـه  (بسيط ة نوي، تشكيل يك گزارها در كل نظام مثة اين دالها و مدلولمجموع

  .بسيار مجمل پي رفت ني نامه قرار ميگيردة ميدهد كه در برابر گزار
  

  ترسيم و تفسير پيرفت ني نامه -1-1
در ادامه مقاله ذكر ميشود، به قرار ذيـل  »  S1«پيرفت داستان ني كه به اختصار با عالمت 

ني بي تـاب و بيقـرار    ←] را از نيستان بريده اندني [  ←] ني در نيستان بوده است: [است
نـي، معشـوق را    ←ني براي بازگشت به نيستان ، بند تعلقّات را ميگسلد ←بازگشت است 

 .در خود و خود را در معشوق باز مييابد

هاي اول و دوم در كروشه قرار دارد، زيرا حكايت ني با عـدم تعـادل    در پيرفت باال، گزاره
يي را پيش ميكشـد و دو گـزارة   ني ني نامه، مستقيماً فراق و شكايت جداآغاز شده است؛ يع

عـدم تعـادل فعلـي را تنهـا در      ، يعني حال ني پيش از بر هم خوردن تعادل و علّـت نخست
يـا  (مـر  در واقع، راوي كه در بيت اول، ا. ميشنويم خود اوست كه ضمن شكايت ني و از زبان

                                                 
 Sequenee “1” 
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استه است كه داستان از زبان شخصيت نـي بـراي   به شنيدن ميكند، خود چنين خو) توصيه
مخاطب بازگو شود و ني نيز كه سر رشتة سخن را بـه دسـت گرفتـه اسـت، از زمـان حـال       

  .ميگويد و سپس، به گذشته باز ميگردد
. آيـد  ، نظم زماني داستان از صورت خطّي خارج و به شكل دايره وار در مـي بدين ترتيب

كه در ظاهر از زبـان  ي نيز بارها ميتوان ديد كه چگونه راوي اين نظم زماني را در ادامة مثنو
ها سخن ميگويد، ناگهان زبان شخصيت را بهانة حال خـود ميكنـد و گـاه از    يكي از شخصيت

زمان حال داستاني به حال واقعي و يا از زمان گذشتة داستاني بـه حـال يـا گذشـتةحقيقي     
تان، با حـال و گذشـتة راوي و حتـي    همچنانكه گاه حال يا گذشتة داس. خويش نقب ميزند

عنوان نمونه، نيسـتان، در حكـم وطـن مـألوفي اسـت كـه       ب.ع انساني نيز قابل انطباق استنو
پيشينة همه انسانها بوده است و حال، با شنيدن يا خواندن ايـن حكايـت، همـه خـود را بـا      

معنا و زادگاه  همزمان و هم آغاز ميپندارند و همچون او، براي بازگشت به آن سرزمين» ني«
  .نخستين بشر، بيتابي و همنوايي ميكنند

در اينجا، قصد ما پرداختن به نمودارهاي زماني مثنوي نيست، زيـرا خـود بحـث و مقـام     
نامه بـا   تنها به اين نكته اشاره ميكنيم كه شايد يكي از داليلي كه ني. اي را ميطلبد گسترده

از گشته است، اين باشدكه حـال او بـا حـال    زمان حال داستاني و بيان موقعيت فعلي ني آغ
  .راوي و ديگر مخاطبان بيشتر همخواني و مطابقت دارد

   سـراييهاي نـي، انگيـزة اصـلي ايـن      الوصف، گزارة اول و دوم پيرفت، ضـمن حكايـت   مع
داشته و نيز يافتن ] عالم معنا[ها را كه به سبب دورماندن از همزباناني كه در نيستان  واگويه
انوي داسـتان بـا   گزارة پنجم نيز كه تعادل ث. ني در همين عالم است، تشكيل ميدهدهمزبانا

كه در بـاالي آن در مـتن    (*)اي  شود، خصلتي ويژه دارد و عالمت ستارهكمك آن برقرار مي
شود، از اينروست كه شايد مناسبتر باشد كه جاي آن را در اين پيرفـت فعـالً خـالي    ديده مي
ايـن   القاعده، پس علي عادل اوليه با جدايي از نيستان بر هم خورده بود،از آنجا كه ت .بگذاريم

در اين گـزاره واپسـين    اما سراينده. تعادل بايد با بازگشت به آن ازل آباد دوباره ايجاد گردد
بازگشـت، بـا   ة تلويحاً مقصود خـود را از فلسـف   كار برده است و تنها در يك جمله،ابتكاري ب

  :رده استايجازي هنرمندانه آو
اي  زنده معشـوق اسـت و عاشـق مـرده     اي جمله معشوق است وعاشق پرده

  )30:مثنوي، دفتراول،بيت(
ني، ناصبور براي بازگشت، در  .چگونگي ايجاد تعادل مجدد را در گزارة پنجم ميتوان ديد

اين حـال بيقـراري نـي گـواهي      .ش را ساماني بخشداي است كه بي سروساماني پي راه چاره
هـايش باشـد و حـاال در فـراق      د كه او، همزباني داشته است كه ميتوانسته محرم پردهميده
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همصحبتي اوست كه گاه جفت خوشحاالن ميشود و نواي غم سر ميدهد و زماني، همنشين 
  .پراكنده احواليهاي بدحاالن ميشود و خاموش و بي نوا ميماند

 هركــه او از همنــوايي شــد جــدا
  

 دا نـوا بي نوا شد گـر چـه دارد صـ    
  )28:مثنوي، دفتراول،بيت(

 وجه تحكمـي، «.اي دارد بخصوص در اين روايت جايگاه ويژه) امري(كاربرد وجه تحكمي 
اي رمـزي شـده را مـنعكس     اي داللت ميكند كه بايد اتفاق بيفتد و خواسـت و اراده  به گزاره

 ايـن وجـه،   ).71:رفبوطيقـاي نثر،تـودو  (» ميكند كه قانون يك جامعه يا يك نهاد را تشـكيل ميدهـد  
ني نيز، اگر صادق باشد، لـوازم و  . آورد مقدمات الزم را براي برقراري تعادل مجدد فراهم مي

آن را در گزارة چهارم پيرفت بيان كـرده   )در مقام روايتگر ني(گواهاني را ميطلبد كه موالنا 
  .است

 بنــد بگســل بــاش آزاد اي پســر
  

 چنــد باشــي بنــد ســيم و بنــد زر  
  )19:راول،بيتمثنوي،دفت(

مادام كه اين بندها با اوسـت، تـوان   . ني هنوز پاي دام تعلقات از جان خود نگشاده است
ميطلبد، بـه  » بي نواي پرنوا«ن عاشق حركت نخواهد داشت؛ از اينرو،موالنا چاره اي را كه اي

وي نشان ميدهد و او را دعوت ميكند كه كوزة چشم و گوش و هـوش را از جملـه حـرص و    
در اين گزاره، كه با گزاره چهارم پيرفت برابر اسـت، ميـان عـدم تعـادل و      .خالي كندعيبي 

كه عـدم تعـادل در   ماهنگي و انسجامي ديده ميشود؛ بطوريتالش براي برقراري مجدد آن ه
درحاليكـه، همانگونـه كـه خـواهيم     (به دست آوردن تعادل مطابقت دارد پيرفت ني نامه، با 

با هم كامال مطابقـت نـدارد، زيـرا بـه      عادل و برقراري دوباره آن،ديد، در پيرفت دوم، عدم ت
صداي حضـور را   آن هنگام كه ني، ).باز بسته است علتي بيروني كه همان مرگ زرگر است،

درمييابد كه معشوق خود اوست و او بدون  در همه چيز و همه جا، در درون و بيرون شنيد،
ب و اصالً جمله اوست و بدون اين معيت، ملتـزم  ناپذير محبو انيت، همواره در معيت جدايي
  .انيت و در حال فراق خواهد بود

  اي زنده معشوق است و عاشق مرده اي جمله معشوق است و عاشق پرده
  )30:مثنوي،دفتراول،بيت(

كشـد، تفـاوت دارد و   يبا اين همه، تعادل ثانوي، بـا آنچـه كـه مخاطـب عـادي انتظـار م      
اين تعادل ثانوي و نيز چگونگي رسـيدن بـه آن   . يادي به هم ميريزدبرآوردهاي او را تا حد ز

چهارم آمده است، از نيت راوي و نيز از روانشناسي و فلسفة شناختي خـاص او   ةكه در گزار
  .مايه ميگيرد
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  ترسيم پيرفت حكايت پادشاه و كنيزك
ننـد نسـبت   در حكايت ني نامه، كه به نسبت با حكايت پس از آن، يعني شاه و كنيزك، هما

فرا كرد پايه به پيرو در دستور زبان است، داستان مستقيماً با عدم تعـادل آغـاز ميشـود؛ در    
عبـارتي  ندگي درباري به حساب مي آيـد و ب حاليكه حكايت دوم، از تعادل اوليه كه از لوازم ز

گستري و كامراني پادشاه است، شروع ميشود و سپس با بيمـاري كنيـزك بـه     نشانة عشرت
پس از آن، آمدن حكيم غيبي و تالش او بـراي درمـان كنيـزك كـه بـه      . عادل ميرسدعدم ت

عشق زرگري دچار شده، با كشتن و دارو خوراندن زرگر به تعادلي دوباره ميرسـد و كنيـزك   
. در پيرفت حكايت دوم، اسم گزارة اول، پادشاه و اسم گزارة سوم كنيزك است .التيام مييابد

به ترتيب ني  ،)گزارة اول در اينجا معادل گزارة سوم است(گزاره  ن دودر حكايت ني، اسم اي
) . هر چند، اين معشوق همان ني است و آن ني نيز عبارت از ايـن معشـوق  . و معشوق است

  :هاي روبرو ميتوان نشان دادب هر دو اسم را با نسبتبه اين ترتي
P1: N1=N2 

P2: N1 N2
 

ورزيهـاي   همچنانكه كيفيت بيقراريها و عشـق . نيستدر حكايت دوم، پادشاه با كنيزك برابر 
در حكايـت دوم بـا دو عشـق    . شخصيتهاي اين هر دو حكايت نيز نوعـاً بـا هـم تفـاوت دارد    

يكي كه با گزارة اول پيرفت بيان ميشود، عشق پادشاه به كنيزك است و ديگـري،  : روبروييم
چنين عشقي در بادي امر، با . گيردبا توجه به گزارة سوم ، عشق كنيزك به زرگر را در بر مي

كلّي تفاوت ناپيدايش ميكند، ب آن تجربه اي كه ني را  بيقرار يافتن دوباره محبوب گمشده و
بايست به سـفارش حكـيم غيبـي    يزك با عشق ني برابر بود، پس نميدارد؛ زيرا اگر عشق كن

د تعادل و در نتيجـة  سرانجام عشق كنيزك بايد تالشي باشد براي برقراري مجد. نابود گردد
  .تعادل ثانوي اين داستان، الجرم در مقارنه با تعادل ثانوي حكايت ني قرار ميگيرد

تعادل)1(  پي رفت
 اوليه

برهم)2(
 خوردن تعادل

عدم)3(
 تعادل

برقراري ) 4(
 تعادل

 تعادل ثانويه) 5(

ني در  ي نامه)1(
نيستان 
  .بوده است

ني را از
  نيستان 
  .بريده اند

تابني بي
بازگشت 

  .است

ني براي 
بازگشت بند 
تعلقات را 
  .ميگسلد

ني معشوق را باز 
  .مييابد

عشق شاه به كنيزك چاره جويي عاشق شدنرفتن شاه بهحضورشاه و )2(

                                                 
   حرف »p « مخفف»Predicate«  التين و»P1  «       نشان دهندةگزاره هاي پيرفـت داسـتان تخسـت ،يعنـي نـي نامـه اسـت .»P2«   نيـز عبـارت از     

اسم در گزاره پـنجم نـي   » N2 «يا اسم در گزاره يك پيرفت است و » Noun«مخفف » N1«حرف . گزاره هاي پيرفت داستان پادشاه و كنيزك است
  . نامه و گزارة سوم پادشاه و كنيزك را نشان ميدهد
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پادشاه در  كنيزك
     دربار 

 ).نيستان(= 

شاه بر .شكار
  .كنيزك

حكيم غيبي و 
  .مرگ زرگر

دستاويز عشق و نياز 
و  او به حكيم غيبي

معشوق حقيقي 
  .ميگردد

  
سـت كـه بنـد    مـرگ تـدريجي زرگـر، نشـانگر آن     در گزاره چهارم حكايت شاه و كنيزك،

معهذا، داستان شـاه وكنيـزك   . تعلقات بايد به تدريج و نه يكباره از روح آدمي گسسته گردد
 كمـا  -در درون داستان ني روايت شـده اسـت  ) داستان در داستان(گيري  درونه ةكه به شيو

توان در حكم فراكرد پيروهايي دانست كـه همگـي   نكه تمام روايتهاي واپسين مثنوي را ميآ
در حقيقت بسط و امتـداد گـزارة     -در درون گزارة پاية ني و به تبعيت از آن شكل گرفته اند

  .اول و دوم و باألخص گزارة سوم پيرفت حكايت آغازين است
هـاي حكايـت دوم    كـم مـدلولهاي گـزاره   هاي پيرفت اول، كـه در ح  موالنا به جاي گزاره

هـا   خـود را از طريـق نشـانه    هايي را قرار داده است كه بتواند منظـور  گزاره ميشود،محسوب 
اسامي، پادشـاه ،كنيـزك و زرگـر بـه     ة المثل در حوز في. ي نمادين آنها روشنتر نمايد)هادال(

) تعلّقـات (و سيم و زر) حالال و بدخوشح(، همزبانِ ) روح يا موالنا(دالهايي براي ني ترتيب 
  .هستند

پيرفت، طبق الگـوي دسـتوري تـودوروف در     5و 3، 1هاي  حال اگر در نظر بگيريم كه گزاره
مقام صفات متن قرار ميگيرد، بنابراين حضور ني در نيستان كه از صفات مثبت پيرفـت اول  

  .طور كامالً ضمني نشان داده شده استاين بيت ب است، با
ــ  ــا م ــز نيســتان ت ــدك ــده ان  را ببري

  

 )2:مثنوي، دفتراول،بيـت (در نفيرم مرد و زن ناليده اند
 

  .در پيرفت دوم نيز تنها يك بيت در موازنة آن قرار ميگيرد
 بود شاهي در زماني پيش از ايـن

  
ــم   ــودش و هـ ــا بـ ــك دنيـ ــن  ملـ ــك ديـ  ملـ

  )36:مثنوي، دفتراول،بيت(

فين ديـن و دنيـا از سـوي    شكايت سردادن ني از يك سو و ملك گستري پادشاه در طـر 
عنـي موقعيـت و بافـت    آنها، ي) ازلي(ديگر، هر دو بر ايده آل بودن موقعيت پيشين و آغازين 

كوشد تا حضور و مداخلت خود را در رونـد  در پي رفت اول كه راوي مي. وصال داللت ميكند
تر جلوه دهد، سخن خـود را بـه اول شـخص برگردانـده اسـت، و در دومـين،       گحكايت پررن

ـ   درون داستان و توسط يكي از شخصيتدخالت راوي، نه در  ه هايي است كـه راوي خـود را ب
اين بـرون داسـتاني راوي را از   . جاي او و او را ترجمان خويش ميسازد ، بلكه از بيرون است
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كنـد،  بان پيدا و پنهان مثنوي ايراد ميطريق پاره گفتارهايي كه او مستقيماً خطاب به مخاط
  .ي دريافتميتوان به روشن

تر اسـت و   ها، پاره گفتارهاي برون داستاني راوي از متن داستان طوالنيدر برخي داستان
، گسسـته و  روايت به صورت متناوب يا متـوالي  همين موضوع نيز سبب مي گردد تا ساختار

، ، طوطي و بازرگانپس از ني نامه، يعني شاه وكنيزك در چهار داستان نخست .منقطع شود
و بـه نظـر   (و نخجيران، داستان با فعـل ربطـي   كشت و شير ود كه نصرانيان را ميپادشاه جه

  .شودبود آغاز مي) دكتر خيامپور، حرف پيوندي
ــيش از ايــن.1 ــاني پ ــاهي در زم ــود ش ب
  
ــوط  .2 ــان و او را طـــ ــود بازرگـــ  ئيبـــ
  
ــاز     .3 ــم س ــودان ظل ــاهي در جه ــود ش  ب
  
 نخير در وادي خـــــــوش ةطايفـــــــ .4
  

 ديــنملــك دنيــا بــودش و هــم ملــك   
  )36:مثنوي، دفتراول،بيت(

 ئيدر قفـــس محبـــوس گويـــا طـــوط
  )1557:مثنوي، دفتراول،بيت(

ــداز   ــراني گـ ــي و نصـ ــمن عيسـ  دشـ
  )325:مثنوي ،دفتراول،بيت(

 بــوده انــد از شــير انــدر كشــمكش    
  )904:مثنوي، دفتراول،بيت(

و از ايـن ميـان نيـز پيرفـت د    . هايي با محتواي توصيفي است مناسب طرح گزاره »بود«فعل 
ظلم ساز بـودن شـاه جهـود و در    (و دو داستان ديگر با عدم تعادل داستان نخست با تعادل 

آغاز ميشود و از ايـن رو، بـا پيرفـت نـي     ) يهاي شيرئكشمكش بودن نخجيران از كمين گشا
گزارة دوم پيرفت نخست نيز در هر يك از دو حكايت، به طريق موازنه اي . دنامه مطابقت دار

  .اينگونه است
 كسي كادو دور ماند از اصل خويش هر
  

ــدا    ــد ج ــاني ش ــم زب ــه او از ه ــر ك  ه
  :و نيز

 كــز نيســتان تــا مــرا ببريــده انــد     
  

ــويش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جويـ  بـ
  )4:مثنوي، دفتراول،بيت(

 بـــي نـــوا شـــد گرچـــه دارد صـــد نـــوا 
  )28:مثنوي، دفتراول،بيت(

ــد  ــده انــ ــرد و زن ناليــ ــرم مــ  در نفيــ
  )2:مثنوي، دفتراول،بيت(

  :رد حكايت دومو در مو
 اتفاقــــاً شــــاه شــــد روزي ســــوار

  
 بــا خــواص خــويش از بهــر شــكار     

  )37:مثنوي، دفتراول،بيت(
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سوار شدن پادشاه بر اسب و رفتن به قصد شكار، همـانطور كـه برخـي مفسـران  و مثنـوي      
اند، رمزي است از تعلّق روح به جسم كه معموالً از آن يكـي بـه    پژوهان نيز بدان اشاره كرده

اين تعلّق ، طبيعتاً سـبب دور مانـدن از رسـتنگاه    . و از ديگري به مركب تعبير ميكنند سوار
نخستين ميگردد و در نتيجه، روح كه در اين عالم پيوسته نگران موقعيت و احـوال پيشـين   

ش را با چيزهايي جبران كند كه همنشيني با آنها بـيش از  بيتابي و نگراني است، ميكوشد تا
سـاماني و فـراقش    ميتواند او را به اصل خود نزديك كرده و تسكين اندوه بـي  ها ساير گزينه

و تفســير و تاويــل نخســتين داســتان  تحليــل داســتان شــاه و كنيزك،طغيــانيسمبوليســم در كــالم مولــوي و : نــك بــه مقــاالت.(شــود

 ).44-1ش،ص:مثنوي،تدين

نيـز بـا فهـم     همچنانكه ني به دنبال هم نفسي است كه محـرم هـوش او باشـد، پادشـاه    
موقعيتي كه بي اختيار در اين عالم به آن مبتال شـده اسـت، ميكوشـد تـا بـا درك جايگـاه       

هاي بشر آگـاه بـه اصـل خـود بـه       اي منحصر بفرد از نوع تجربه كنوني و در جهانيش تجربه
دست آورد و با همين هدف، انتخاب او اينست كه با بيرون آمدن از محيط آشناي قصـر، پـا   

ها ميگـردد تـا آنكـه دسـت بـر قضـا،       او، مجذوب ديدنيها و نقشـ . بيگانه بگذارد يا به عرصه
چشمش به صورتي آشنا، به كنيزكي ميافتد كه بر شاهراه امكان و انتخـاب ايسـتاده اسـت،    
يعني همان جايي كه بايد انتخابي از بين دهها انتخاب ممكن ديگر صورت گيرد و او، نمـود  

انتخاب، سرزميني است كه همواره جايگـاه فهـم و بـدفهمي ،     فضاي. بالقوه يكي از آنهاست
اش فهميـدن و يـافتن،    جايي اسـت كـه سـرّ هـر كـس را از نالـه      . هاستتفاهم و سوء تفاهم

و سمع و بصر از نور، كه مراد از آن هرگونه معرفت و ادراك غيـر تحصـيلي   . دستوري نيست
ني براي بازگشت بـه سـرزمين   فت، سوم پير ةدر گزار .مبتني بر شهود است، محروم ميماند

قراري ميكند و شاه نيز همچنان دل به عشق اولين انتخـاب تعيـين كننـدة خـويش     خود بي
  :ميبازد

 آتش است اين بانـگ نـاي و نيسـت بـاد
ــاد     ــي فت ــدر ن ــت كان ــق اس ــش عش  آت
ــد  ــون ميكنـ ــر خـ ــديث راه پـ ــي حـ  نـ

  

 نيسـت بـاد  هر كه ايـن آتـش نـدارد
 فتـاد جوشش عشـق اسـت كانـدر مي   

 ...هــاي عشــق مجنــون ميكنــد قصــه
  )9-13:مثنوي، دفتراول،بيت(

  :و در مقابل
ــاهراه ــر ش ــه ب ــد ش ــزك دي ــك كني  ي
 مرغ جـانش در قفـس چـون مـي تپيـد     
 چـــون خريـــد او را و برخـــوردار شـــد 

  

 شــد غــالم آن كنيــزك جــان شــاه
ــال و آن كنيــزك را خريــد    داد م
 آن كنيــزك از قضــا بيمــار شــد   

  )38-40:وي، دفتر اول،بيتمثن(
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ــت پــاالنش نبــود ــي خــر داش  آن يك
  

 يافت پاالن، گـرگ خـر را در ربـود   
  )41:مثنوي، دفتراول ،بيت(

  

در حكايت ني نامه، موقعيت فعلي ني را بنابر آنچه خود او حكايت ميكند، خـارج از اراده  
در وجـه اخبـاري و بـه    » انـد  ببريـده «فعل  .»كز نيستان تا مرا ببريده اند«و اختيار مييابيم 

ماضـي نقلـي ، وقـوع فعلـي را در     . شخص جمع در زمان ماضي نقلي آمده استسوم ة صيغ
بـود،  « در حاليكه در حكايـت دوم، افعـال   . اي نزديك به زمان روايت آن بيان ميكند گذشته

، نكـات  البتّه با كمي دقّت. اند ايت شدههمگي به زبان ماضي مطلق رو» ...شد، ديد، خريد و 
  .در نظام كلي متن بر ما آشكار ميشود ديگري نيز از خالل اين افعال

اي كـه   و گـزاره ) ...بود شاهي در زماني(اول داستان  ةدر داستان شاه وكنيزك، بين گزار
      يـك گـزاره فاصـله اسـت    ة داللت بر ديدن كنيزك و عاشق شدن بر او ميكند، تنها به انـداز 

با عدم تعـادل شـروع ميشـود،    و در حكايت ني نيز كه مستقيماً ) اتفاقاً شاه شد روزي سوار(
نـي  . اي نيسـت  اصـالً فاصـله  ) ميـان گذشـته و حـال   ة فاصل( ن زمان وصال و روزگار فراقبي

اند، به بيتابي و سرگشتگي خـود بـراي    بالفاصله پس از اين كه ميگويد او را از نيستان بريده
دو بيـت،   ايـن » سينه خواهم شرحه شـرحه از فـراق  «.همدرد و همزبان اقرار مي آورد يافتن

همانطور كه در نسخ معتبر و از جمله نسخة قرينه نيز موجود است، بي فاصله به دنبال هـم  
  .آمده اند

، از نـوعي  )در حكايت دوم(داقل رساندن آنو به ح) در داستان ني(موالنا با حذف فاصله 
م هـا موجـب كـ    مكاني نيز بهره گرفته است، زيرا تنگ كردن فضاي گزاره -نمادگرايي زماني

در . شدن زمان و تنگي فضا شده و فاصلة ميان دو فعل يا دو گـزاره را بـه حـداقل ميرسـاند    
واقع ، بريده شدن از مبدأ، در بينش معاد باورانه، يقيناً بي قراري براي بازگشت را بـه شـكل   

  .بيواسطه و بالفاصل به دنبال خواهد داشت
پيرفـت اول  ) اسـم (= ي شخصـيت بـرا «از اصـل ) نزول(اري از زمان خروج دامنة اين بيقر

بيشـتر  ) گـزاره يـك  (فت دوم تنها به اندازة يك درجه يعني ني، صفر و براي شخصيت پي ر
نيز همانطوركه قبالً اشاره شد، فاعل فعل مبهم است و  )»ده اندببري«در خصوص فعل . است

در جمله نظير عدم ذكر مسنداليه، عالوه بر اينكه از ديدگاه معاني سنّتي ميتواند به اغراضي 
، فرار از انتقاد و مسنداليه، پنهان داشتن ماهيت آن تأكيد بيشتر بر خود مسند، تعظيم شان

باز گردد، در حكايت دوم نيز قرينه اي بسيار پوشيده و ضمني دارد كه با ... داوري ديگران و 
  .»اتفاقاً شاه شد روزي سوار« :لحاظ شده است» اتفاقاً« قيد

در داسـتان اول   سـي معناشناة از جنب» ببريده اند« كردي را كه فعل در واقع، همان كار
 ايـن قيـد ميرسـاند كـه انگيـزه و     . در حكايت دوم بر عهده ميگيرد» اتفاقاً« ايفا ميكند، قيد
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اي  افعـال او را بـه گونـه    اي پنهان، گويي اراده. محرك شاه براي رفتن به شكار نامعلوم است
عامل حقيقي چيـزي   اما ن فاعل ظاهري اگر چه شاه است،بنابراي. نامحسوس هدايت ميكند

» كـنش گـرد  «پنهان و پادشـاه و نـي بـه يكسـان      عبارت ديگر، كنشگر حقيقيب. ديگر است
م ميكنـد و گـردش و تحـول    ها و رفتار اين دو عامل را تعيين و تنظـي كه كنش اوست .اويند

  .ها را رقم ميزندافعال آن
ل و افعال جمعي كه فاعل در آنها ناگفته و نـامعين اسـت،   كاربرد افعالي با فاعليت مجهو

به ايـن ابهـام دامـن    » اتفاقاً« در كنار ساير عناصر متن، از جمله صفات و قيودي كه همانند
شير و «، متضمن محتوايي جبرانگارانه باشد كه در حكايت يسيزند، ميتواند از ديد معناشنام

هاي  مايه درونهمه يا اغلب ة بذر و ريش الواقع، يف .دست ميگيردنوبت گفتگو را ب» نخجيران
داستاني بعدي را با مطالعة سـاختاري مثنـوي ميتـوان تـا حـدود زيـادي بـا يـك مصـالعة          

  .نامه باز شناخت ساختارگرايانه در همان ني
      دوم پيرفــت، از نــوع ة گونـه كــه الگــوي ســاختاري تــودوروف نشــان ميدهــد، گــزار همان

داستان است كه بر هم خـوردن تعـادل را بـه     »جمله«و در حكم فعل در  ي كنشيها گزاره
) S1(در پيرفت اول » اند ببريده«در اينجا، فعل. وري نمايش ميدهدفعل يا افعال دستة وسيل

، كنشي را ميرساند كه ضمن آن، حالت تعادل ) S2(و فعل مركب سوار شدن در پيرفت دوم 
 بـدين ترتيـب،  . آل مثالين و مطلوب از بين ميـرود  يط ايدهآغارين، يعني زيستن در يك مح

به شـكار رفـتن    -2بريدن ني    -1:صورت مصدري اين دو گزاره را ميتوان اينگونه بيان كرد
 .شاه

دوم فاقد معناي ثانوي است، در حاليكه جمله اول، شكايت حـال،  ة از منظر علم معاني، جمل
از زاويـه  . ر تأثر و تأسـف و ماننـد آن را ميرسـاند   همدردي خواهي، بيان اندوه، جدايي، اظها

آن خبـري  ة دستوري نيز، جمله دوم صرفاً يك گزارة اخباري اسـت كـه گوينـده بـه وسـيل     
است كه گوينده از طريق آن مطلبـي يـا   ) حكايت(=اول خبر ادبي ة ميدهد، در حاليكه گزار
دوم نسبت به گزارة داسـتاني  در اينجا، ما با سادگي گزاره داستاني . صفتي را حكايت ميكند

اول روبروييم كه چيزي از نوع سادگي روساخت جمله در قياس بـا پيچيـدگي ژرف سـاخت    
قسمت سوم پيرفت، گزارة عدم تعادل و در حكـم دومـين صـفت آن     .آن را به اجرا ميگذارد

است كه روساخت خـود را در سـطح دالهـا و در نظـام     بيتابي ني ، مدلول يا محتوايي . است
پي رفت حكايت ني، درست از همين . ، از طريق عشق پادشاه بركنيزك مييابدنمادين روايي

  .جا شروع ميشود
قـراري، فـراق، شـرحه شـرحه بـودن سـينه،       زاره، عدم تعادل با صفاتي چون بيدر اين گ

، زهـر بـودن و تريـاق    )هم حرفگـي ( ناالني، عشق، حريف بودن با هر كه از ياري بريده است
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ز بودن و مشتاق بودن، ماهي سان از آبش سير ناشدن و صفاتي مانند اين عنوان بودن، دمسا
ميشود كه همگي لزوماً در قالب جمالت ربطـي، يعنـي جمالتـي كـه ربـط ميـان مسـند و        

ايـن صـفات   . فراهم مـي آورد، قـرار نـدارد    »شد«يا  »بود«مسنداليه را يك فعل ربطي مانند
ه اند كه آنها را بـه صـورت بسـط يافتـة گـزارة اصـلي       هاي متعددي بيان شد عموماً با گزاره

داسـتاني را در صـورتي كـه     -ايـن حـال دسـتوري   . پيرفت، يعني بي تابي ني تبديل ميكند
باشـد، رفـتن از اجمـال بـه     ) S2(بـه پيرفـت دوم   ) S1(جريان به شكل رفتن از پيرفت اول 

) S2(بيشـتر از  ) S1(در  هاي مبسوط چند كه گاهي نيز شمار گزارههر. ن ناميدتفضيل ميتوا
  .آمده است) S1(هاي ذيل كه در زير مجموعة گزارة سوم  است،همانند نمونه

  )سرگشتگي(، )ناالني... (جفت خوش حاالن و             ن شدممن به هر جمعــيتي ناال -1
  )هم حرفگي.... (هاي پره موهايش پرده    ني حريف هـــر كه از ياري بريد -2
  )انطباق... (دمساز و  همچو ني    ي و ترياقي كه ديدهمچو ني زهر -3
  )گرم روي(،)عاشقي... (جوشش عشق است    فتد آتش عشق اســـت كاندر ني -4
 )عشق ناپذيري از سيري...(است روزي كه بيهر             ر شدجا ماهي ز آبش سيهر ك -5

  
  :صورت رفتن از اجمال به تفضيل به صورت زير خواهد بودب )S1(نمايش 

 
                                                                                            

    
Adj=(np+vp)    v=(np+vp)   adj(np+vp)    v(np+vp)    adj(np+vp) 

            
                    

(np(1) (np(2)(np(3)))+ (vp(1) (vp(2)(vp(3))) 
 

صورت هر گزاره ميتواند تنها داراي يك گروه اسمي در مقـام نهـاد و چنـدين    همچنين، 
) نهـاد (گروه فعلي در مكان گزاره باشد كه در آن صورت، احكـام متعـددي را بـه يـك اسـم     

  .نسبت ميدهيم) نهاد(همچنانكه يك حكم را به چندين اسم . ايم نسبت داده
خـاص دسـتوري كـه دارنـد،      نظر از سـاختمان بياتي كه پيشـتر از نظـر گذشـت، صـرف    ا

علت ايجاد ايـن بـي   ) عدم تعادل( در حاليكه گزارة دوم  توصيفگر حالت بي تعادلي هستند؛
اين بي تعادلي ابتدا با انجام كـنش و فعلـي شـكل ميگيـرد و سـپس      . تعادلي را بيان ميكرد

در حكايـت دوم، عاشـق شـدن پادشـاه     . بعد توصيف ميشودة حالت و چگونگي آن در مرحل
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سوم پيرفت را به ة اين دو بيت، گزار. تعادلي و به شكار رفتن علت آن است ان كيفيت بيهم
  .خوبي توضيح ميدهد

 يك كنيـزك ديـد شـه بـر شـاهراه
 مرغ جانش در قفس چـون ميتپيـد  

  

 شـد غــالم آن كنيـزك جــان شــاه   
ــد   ــزك را خري ــال و آن كني  داد م

  )38-39:مثنوي، دفتراول،بيت(
. نـي حكايـت كـرده بـود     ةي است كه موالنا، پيشتر دربـار اين عشق از جنس همان عشق

پادشاه نيز همانند نظير خويش، نـي، بـه دنبـال همزبـاني ميگـردد كـه او را جفـت زاري و        
ها و ترتيب قرار گرفتن گزاره هـا  ن بيتابي، همانطور كه ريخت پيرفتاي. رازداري خويش سازد

اي كه سرانجام همين عجز از  ن به شيوهنيز نشان ميدهند، از لوازم الينفك جدايي است، ليك
  .يافت، او را به مطلوبش  برساند

اين . ني و پادشاه، هر دو از مقصد گم كردة خود آگاهند. بي تابي و درد نشان طلب است
غالب ابيات ني نامه، به استثناي بيتي كه اشاره بـه  . طلب آغاز سلوك در واديي بي انتهاست

، شـرح حـال طلـب،    ...)مله معشوق است و عاشق پرده ايج( دفلسفة بازگشت نزد موالنا دار
عبـود  قراري، درد و سلوك است و مادام كه طلب باقي است، اشتياق به مبدا و عشق بـه م بي

نامه تا پايان آن  ، سراسر مثنوي را درست از ابتداي نيبهمين علّت. نيز آن را همراهي ميكند
، ناتمام ميماند، در حكم تنها ندترين روايت مثنويبعنوان بل» ة ذات الصورقلع«كه با داستان 

  .يك گزاره ميتوان دانست و آن گزاره نيز در همين يك بيت خالصه ميشود
 بــاز جويــد روزگــار وصــل خــويش     هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش

  )4:مثنوي، دفتراول ،بيت(
يژگيهاي منـدرج در  يص راه يا لوازم سلوك و يا ومنتها در هر حكايت، شرح يكي از خصا

بيسـت و شـش هـزار بيـت      ةاين شرح به انـداز  توان ديد و بدين ترتيب،سالكان طريق را مي
داستان شاه و كنيزك خود در حكم تفضـيل گـزارة سـوم پيرفـت نخسـت،      . گسترش مييابد

ها در عـالم امكـان اسـت  و اگـر اكثـر ابيـات حكايـت دوم را        ة اين بيقرارييعني بيان نمادين
ي از انواع اين سرگشتگيها و بيتابيها به حساب آوريم، حكايـت سـوم، طـوطي و    تفضيل برخ

آماده شدن بـراي سـلوك را بـازگو    هاي مجازي و ن، نيز تفضيل كيفيت رهايي از عشقبازرگا
  .كند كه يكسره، شرح همين بيت استمي

 بنــد بگســل بــاش آزاد اي پســر
  

ــد زر     ــيم و بن ــد س ــي بن ــد باش  چن
  )19:مثنوي، دفتراول،بيت(

در داستان شاه و كنيزك، هنوز زمينه براي آزادي كامل مهيا نشـده اسـت و پادشـاه بـا     
ـ   پيـر و مـراد اسـت، آشـنا ميشـود، امـا تـا        ة آنكه با چنان حكيم حاذقي كه براي او بـه مثاب
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در داسـتان  . وارستگي محض و روي گرداني از هر نوع عشق مجـازي همچنـان فاصـله دارد   
پرستي است از خود جدا ميكنـد و  بين، بند را كه شهرت و نام طوطي و بازرگان، سالك دور

همين ترتيب، در هر داستاني رهايي از بند تعلّقي صورت ميبندد تا در آخر، با رها شـدن از  ب
، تنهـا او  در ميـان نباشـد  » منـي « وقتـي   .بند انانيت، آن نيز براي هميشه گشوده ميگـردد 

  .ي تا ابد كنار خواهد رفتميماند و با فناي در او، پردة وجود عاشق
  زنده معشوق است و عاشق مرده اي  جمله معشوق است و عاشق پرده اي

  )30:مثنوي، دفتراول،بيت(

هـاي هـر بيـت از     اين حركت تدريجي با گونة تعليمي و روايي، در قالب مثنوي كه قافيه
جريان مثنوي بي تعلّقي و وارستگي سالك در . نشان داده  ميشود ابيات ديگر مستقل است،

آن ة تاثير ميگذارد تا آنجا كه اگر هر داستان را يك بيت مستقل و مضمون آن را چون قافيـ 
نيـازي   بيت در نظر آوريم، از اين حيث كه سالك، پس از پشت سر گذاشتن آن بيت، ديگـر 

هاي بعـد بالـذّات مسـتقل و آزاد    اي با خود حمل كند، از داستان ندارد كه آن را چون وابسته
  .تاس

تنوع حكايات داللتگر منازل راه سلوك و تعدد حوادث و اشخاص، گواه پيچيدگي مظاهر 
آفرينش و تبعاً، تعلّقات و مهالكي است كـه راهـرو را از گذاشـتن از آنهـا گريـزي و گزيـري       

يكنـد تـا سـرانجام از    راه سلوك از همين جهان ميگـذرد، از ميـان تفضـيلها عبـور م    . نيست
  .ر آوردها سر بگريبان اجمال

  
  نتيجه 

 نتايج اين تحقيق نشان داد كه با كاربست يك دستور زبان جامع روايي كه بتـوان از طريـق  
بندي كرد، اغراض ثانويه و نهفتة مـتن را نـه صـرفاً بـا      دستهآن، نظام موجود در روايتها را  

يقتر از تك جالت روايت، بلكه از طريق همان الگوي فراگير ميتوان به مراتب، دق مطالعة تك
نتيجة حاصل از بررسي معاني ضمني روايـت  . معاني و نحو سنتي و جمله محور تشريح كرد

اي و كلي، مخاطب را بـا يـك محتـواي ضـمني خـاص مواجـه        در قالب يك الگوي فراجمله
آن   تك جمـالت نميتـوان بـه    ميكند؛ محتوايي كه به شيوة علم معاني سنتي و از خالل تك

  .دست يافت
درخـور  گرفتن چنين الگوي جامعي، نتـايج   ايت نخستين مثنوي با در نظربررسي دو رو

كشف جبرانگاري نهفته در هر دو  از جملة اين نتايج،. توجهي در اين نوشتار به دنبال داشت
كاربرد افعالي با فاعليت مجهول و افعال جمعـي كـه فاعـل در آنهـا محـذوف و       .روايت است

با مطالعـه  . ي، متضمن معنايي جبرانگارانه باشدسناشنانامشخص است، ميتواند از ديدگاه مع



  165/تأملي در ارتباط نحو و معنا در روايت
 

 

) استان نيدر د(هاي هر دو پيرفت، همچنين معلوم شد كه موالنا با حذف فاصله  دقيق گزاره
مكـاني بهـره گرفتـه     -، از نوعي نمادگرايي زمـاني )در حكايت دوم(و به حداقل رساندن آن 

زمان و تنگي فضا شده و فاصلة ميان ها موجب كم شدن  است، زيرا تنگ كردن فضاي گزاره
، بريـده شـدن از مبـدأ، در بيـنش معـاد      در واقـع . ه را به حداقل ميرسانددو فعل يا دو گزار

  .دنبال خواهد داشتبالفاصل ب باورانه، يقيناً بيقراري براي بازگشت را به شكل بيواسطه و
، البتّـه بـا   ن ابعـاد ادبي چند بعدي است كه اي در مجموع بايد گفت كه مثنوي يك نظام

 سو، به قصد تعليم و اخبار و ارشاد سروده شدهمثنوي از يك. اند هم پيوندي ناگسستني يافته
ن را در رديـف متـون   هايي اسـت كـه آ  ها و تمثيل ها، قصهو از سوي ديگر، مشتمل بر داستان

اين  تعليم خود مستلزم سخن گفتن و خطاب مستقيم است، اما داستان .دهدروايي جاي مي
و اجازه نميدهد كه نظام زبـان بـر سـاختار ادبـي     احت و بيواسطگي را از ميان بر ميدارد صر

از همين رو، مخاطب با درك اين فاصله، بايد تا حد امكان بكوشد فاصـله   .متن سايه بيفكند
براي اين منظور، او نميتواند بـدون در دسـت   . ها كمتر كند تك جمله ميان داستان را با تك

هـا و مـدلولهاي آن   ستقيماً با نظام زباني مـتن و دال الگو يا طرحي از وراي داستان، م داشتن
پس نخست بايد به دنبال الگويي باشد كه نشـان دهـد سـاختار روايـي فعلـي      . برخورد كند

چگونه شكل گرفته است و سپس با تجزيه و تحليل روشمند متن به عناصر كـوچكتر خـود،   
اين مقاله نشان داد كه دستور زبان روايت تودوروف، . نزديكتر گردد پلّه پلّه به نظام زباني آن

تواند نـه تنهـا   روح و ساختار ويژه هر روايت، مي به واسطه انعطاف پذيري و مطابقت يافتن با
كلي بيان و بطـور  -ي  رايج در علم معانيهاهاي ساختگرا، بلكه در كنار روشدر روايت شناسي

  .سيار كارآمد باشددر حوزه بوطيقاي روايت نيز ب
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