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  چکیده
 وهیشده و ش یمعرف ،یموالنا در مثنو انیو ب تیشگرد روا نیبعنوان مهمتر یمعان یمقاله تداع نیدر ا

 یو محور عمود یو واژگان یموضوع یموالنا بصورت تداع ةآگاهانه و ناآگاهان یانتقال كالم و تداع های

 ها قصه معموالً یموضوع یشده است. در تداع اندهیو نما یكل بررس کیبعنوان  یمثنو ریو خطّ س

موالناست كه هر  یشگیهم ةویش نیو ا شودیم یبا موضوع و مضمون مشترک تداع ییتهاحکای و

روش  نیگردد. در ا نییو تب رینجا كه ممکن است، تقرتا آ لهاتمثی و ها از قصه یبا شواهد یمطلب

 وندیپ گریکدیاما هدف و موضوع مشترک آنها را به  ند،آی یهم م یدر پ تداعی اثر بر ها اگرچه قصه

 توانیهر قصه م یانیكلمات پا قیكه معموالً از طر دهدینشان م یواژگان یتداع ی. بررسدهدیم

 یدرواقع كاوش در واژگان ذهن وهیش نیكرد، ا یریگیرا پ گریبه موضوع د یانتقال موضوع یچگونگ

عبور كرده  یریمساز چه  دیجد یموضوع ایپرداختن به قصه  یكه او برا دهدیموالناست و نشان م

 زیبه دو نوع آگاهانه و ناآگاهانه ن تواندیم یكه تداع دهد یبه ما نشان م یواژگان یاست. دقت در تداع

ناآگاهانه بر اثر  یدارد، اما در تداع تیحاكم یشود. در نوع آگاهانه شاعر بر روند تداع بندی میتقس

مطالب قبل از خود  ریشود كه در س یتداع یتیحکا ای قصه بسا خاص، چه یمضمون ایكلمه  یتداع

 زین یو گاه یواژگان شتریب یمولو یهایبا آنها تناقض دارد. بنابر آنچه گفته شد، تداع ایقرار ندارد و 

 .ردیگیموارد ناآگاهانه صورت م شتریاست و در ب یموضوع
 

 ذهن، داستان در داستان الیس انیجر ،یمعان یتداع ،یموالنا، تداع ،یمثنو :یدیکل کلمات

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 m.h.bayat@atu.ic.ir ییاستاد دانشگاه عالمه طباطبا - 2

 mansore.shahriyary@yahoo.comیی دانشگاه عالمه طباطبادانشجوی دكتری  - 3
 e.tajbakhsh@atu.ac.irیی استاد دانشگاه عالمه طباطبا - 4

 mastali@atu.ac.irیی دانشگاه عالمه طباطبا اریدانش - 5
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 مقدمه -1

اغلب حکایات را پیوسته و در »پردازی این است كه های موالنا در داستانیکی از شیوه

 ةهای دیگر كه بمنزلبلکه به مناسبت حکایات را با قصه ،فرونمیریزدیکجا  در ظرف تعبیر 

مطالب  ةگونه كه ممکن است رشتبدان ،در هم میآمیزد ،گیری از اجزای داستان استنتیجه

 /1فروزانفر، شرح مثنوی شریف، د)باز دست خواننده بدر رود و چگونگی ارتباط آنها را درنیا

8). 

پردازی مانند روش قرآن است كه مطالب گوناگون و متنوعی این روش موالنا در داستان

را از آغاز  «اهللبسم»اما اگر  ،از هم گسسته به نظر میآیند ،قرآن آمده است ةكه در هر سور

قرآن كتابی یکپارچه و پیوسته است كه مطالب مختلف را به همراه داستانهایی  ،سوره برداریم

اما در  ،اصلی خداست ةگویند و با آنکه گویندبیان میکند و شخصیتهای مختلف سخن می

مردم بیان میشوند كه  ةمطالب از زبان خداوند، پیامبران و حتی تود ،ظاهر و در متن كتاب

 (.116-115 ،پورنامداریاندر سایة آفتاب، در عین پراكندگی پیوندی اسرارآمیز دارند)

اسلوب روایی  تفاوتاند، اما روش موالنا را در داستانپردازی، اسلوب قصه در قصه دانسته

دیگر،  ةای در دل قصاز: ظهور نامنظم قصه است اسلوب قصه در قصه عبارت بامثنوی 

ها، اصلی و فرعی، غیر منتظره بودن گریز و خروج از قصه ةپروایی شاعر در حفظ حریم قصبی

فتگوی های فرعی از درون گعدم جوشش قصه فرعی و ةمادر و قص ةناهمخوانی زمانی قص

 .(60 -75)همان: در مثنوی مادرة شخصیتهای قص

ای شیوه»سازی موالنا را بالغت منبری مینامد و در اینباره مینویسد: كوب سبک قصهزرین

 است كه واعظان 

عیاری است كه از این شیوه استفاده تمام ةاند و مثنوی نمونمجالس وعظ بکار میبرده

 (. 375كوب، زرینپله تا مالقات خدا، پله)«كرده

عنوان پلی وی از تمثیل بهیکی از اصلیترین ابزارهای موالنا در بیان مثنوی تمثیل است. 

تمثیل از دیدگاه او فقط وسیله است تا بتواند آنچه  استفاده میکند برای رسیدن به مقصود و

داستان  فکر یادآور اوبرای  را كه میخواهد بیان كند و آن را برای دیگران قابل هضم نماید.

معانی ازیادرفته و آوردن آنها به  ةتخیل و برانگیزانند فکر و ةاست و داستان نیروی محرك

چه  ةآن بهانكه از بیان یک تمثیل یا داستان نمیداند  پیشسطح شعور و آگاهی. مولوی 

 ةبخشی از آن او را به بیان یک فکر و اندیش افکاری خواهد شد و ضمن بیان آن است كه هر
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ها او را به فکر تمثیلها و داستانهای دیگر اندیشه دایت میکند و این افکار ودیگر ه

 (.859 – 862 زمانی، میاندازد)میناگر عشق،

ابتدا تمثیالتی كه به شکل داستان  .ها در مثنوی از نظر شکل و ساختار دوگونه استتمثیل

كه شکل داستانی  اند و دوم تمثیلهایید كه تمثیالت روایی نامگذاری شدهنمطرح میشو

ندارند و از آنها با عنوان تمثیل توصیفی نام برده شده است)مانند تمثیل نی در ابتدای 

 .(83: 1384، حمیدی و شامیان، های نوین...از سرچشمه مثنوی()نقل به اختصار

ابتدا تمثیالتی كه به شکل  ند:ستهها در مثنوی از نظر شکل و ساختار دوگونه تمثیل

هایی كه شکل اند و دوم تمثیلد كه تمثیالت روایی نامگذاری شدهنمیشو داستان مطرح

داستانی ندارند و از آنها با عنوان تمثیل توصیفی نام برده شده است)مانند تمثیل نی در 

 . (83: 1384ابتدای مثنوی()نقل به اختصار، حمیدی و شامیان، 

النا بدان بسیار تمسک جسته، اما یکی دیگر از صناعات ادبی و شگرهای روایتگری كه مو

طور ناخودآگاه یا است. تداعی معانی میتواند از طریق واژگان یا موضوع و به« تداعی معانی»

گونی را با یک خودآگاه در اثری صورت پذیرد. در این شگرد نویسنده یا شاعر مطالب گونه

خشها)در مثنوی حلقة رابط به هم وصل میکند و به دنبال هم میآورد و در ضمن اینکه ب

حکایتها و داستانها( به هم مربوطند، میتوانند بیربط به هم نیز به نظر برسند. تداعی معانی، 

 بعنوان روش فکری ناخودآگاه موالنا در سرودن مثنوی، مدّ نظر این مقاله است.

 ضرورت پژوهش -2
پژوهشگران بوده است. در پردازی موالنا از دیرباز مورد توجه ادیبان و شیوة روایی و قصه

این مقاله ما به شگرد ویژة موالنا در بیان مثنوی، كه تداعی معانی و عمدتاً ناخودآگاه است، 

ایم. پرواضح است كه پرداختن به ابعاد مختلف روایت و شگردهای بیان در مثنوی از پرداخته

یشود. در این ضروریات پژوهشهای روایتشناسی و شیوة بیان در ادبیات فارسی محسوب م

مقاله با آگاهی از شگرد تداعی معانی و انواع كاربست آن، به تحلیل داستانها و ارتباط مفهومی 

 ایم.و كالمی میان آنها پرداخته

 روش کار -3

-جهت پژوهش شیوة بیان مثنوی ابتدا چکیده و تلخیص داستانهای هر دفتر یادداشت

ها بررسی ی، كالمی و مفهومی میان قصهبرداری شده و بدست آمده و سپس ارتباط موضوع

شده. پس از تحلیل داستانها و بررسی اتصال هر قصه و حکایت با قصه و حکایت دیگر، 

 در بیان روایتها نموده شده است. های تداعی معانی و روش خودآگاه یا ناخودآگاه موالناشیوه
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 پیشینه-4
 دربارة موضوع این مقاله پیش از این، در كتابهای زیر بحث شده است: 

این كتاب پیامهای عرفانی بسیاری . 1366كوب؛ تهران: عبدالحسین زرین: بحر در کوزه

یای مختلف تاریخی، اقرار داده و از زو از داستانهای اصلی مثنوی را موشکافانه مورد دقت نظر

 ،نقد و بررسی داستانها در این كتاب اما .ستنها نگریسته اعرفانی، انتقادی و تطبیقی به آ

اند. همین هشدبنابراین داستانها بترتیب بررسی ن .براساس بررسی موضوعی مثنوی بوده است

موضوع ممکن است یافتن پیام داستانی را در این كتاب با دشواری روبرو سازد و جستجوی 

 .هدیک داستان زمان بسیاری را به خود اختصاص د

مثنوی  ةدفاتر ششگاننیز در این كتاب . 1364؛ تهران: كوبزرین: عبدالحسین سرّ نی

هر دو در . ه در ارتباط استمقالمستقیماً با این این موضوع كه شده نامه دانسته ذیلی بر نی

سعی شده موضوعات مشابه و مرتبط كنار هم آورده شود تا مخاطب بتواند شناخت بهتری  اثر

ها و روابط فکری قصه نیز شناخت بهتر و بیشتر مقاصدِ مقالههدف این  ،یدا كنداز مثنوی پ

با این تفاوت كه در اینجا به تنظیم و ترتیب موضوعات مرتبط پرداخته نمیشود  ت،ن آنهاسایم

شود، بلکه داستانها به همان شکلی كه هستند مطالعه و ترتیب داستانها تغییر داده نمی

 ها بررسی میشود. های انتقال قصهآنها و شیوه ةپیونددهندمیشوند و عناصر 

در این كتاب چند  .1394 ؛ تهران: قطره،سیروس شمیسا: مثنوی و چند داستان موالنا

داستانها را است ده وشیای بررسی شده است. مؤلف كنامهداستان از مثنوی با رویکرد زندگی

 بر این اساس داستانها را شرح كند.موالنا انطباق دهد و  ةبا شرح حال و زندگینام

این كتاب به فهم مباحث . 1389، تهران: مروارید، حمیدرضا توكلی: های دریااز اشارت

 باقی ،ولی غیر از چند داستان ،كندروایت و روایتگری موالنا بسیار كمک می ةنظری در حوز

 اند.عملی بررسی نشده شیوةداستانها به 

برای  . مطالعة این كتاب1386ءالدین سجادی، تهران: : ضیامثنوی از نگاهی دیگر

نویسنده بنا را بر اختصار گذاشته  باشد؛ زیرا ای مؤثر است كه قبالً مثنوی را خواندهخواننده

ها را در ذهن یعنی توقع داشته مخاطب قصه ،ها خودداری كردهو در اغلب موارد از ذكر قصه

های پیوند تمثیل و قصه در كتاب او جستجو كند.داشته باشد و تنها ابهامهای پیوندی را 

های ها و تمثیلهایی كه جنبهاصلی در نظر نگرفته شده و همچنین در آن به قصه ةفرعی با قص

 توجه چندانی نشده است. ،كنندمختلف یک اندیشه را بیان می
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ن در ای توكلی. 1383حمیدرضا توكلی، تهران: «: مثنوی و اسلوب قصه در قصه»مقالة 

روایت  ةشیو وی زیباییهای آن را واكاود. ،مثنوی وارِدر قالب سبک پریشان مقاله كوشیده است

بر معرفی اسلوب قصه در قصه و در این مقاله، عالوه .ای دیگر بررسی كردهموالنا را از زاویه

روش موالنا با اسلوب قصه در قصه نیز نشان داده  تفاوت ،های ممتاز آننشان دادن جلوه

 ده است. ش

آشفتگی روایی : الدین رومیسرایی در مثنوی موالناجاللفنون قصه»دیگر،  ةمقال

های ادبی این مقاله براساس نظریه .است .1383، تهران: فاروق حمید «:توالی منطقی یا

معتقد است مطالب مثنوی به سه طریق توصیفی، جدلی و پیامبرانه با یکدیگر پیوند مییابند. 

 است. از دفتر ششم بوده« هالل»فاروق حمید داستان مبنای تحقیق 

مشهور چند داستان یک یا به  آنهامقاالت دیگری نیز نگاشته شده كه بیشتر  بارهدر این

اند. در و بسیاری از داستانها مورد توجه پژوهشگران مثنوی قرار نگرفته شده مثنوی محدود

داختن به داستان بعدی بصورت كامل مورد یادشده تداعیهای ذهنی موالنا برای پر آثاربیشتر 

به اینکه چه چیزی محرّک ذهنی  ؛یعنی اگر پیام داستانی بیان شده ؛بررسی قرار نگرفته

 توجّهی نشده است.  ،موالنا برای بیان داستان بعدی است

محور عمودی  ،پردازی موالناقصه وةضمن بررسی شی نگارنده كوشیده استاله مقدر این اما 

نمایاند. بدین را بام آن جد و پیوند حاكم بر اثر و چگونگی انسكنمطالعه  راثنوی ابیات م

ه مقالو تداعی كه  پردازی موالنا، اسلوب قصه در قصهداستان ةشیو ةكلیاتی دربار ابتدامنظور 

ده و بصورت مبسوط در تمام داستانهای مثنوی بررسی شبیان  شکل گرفته،موضوع  آنحول 

از خود به نوعی پیوند  پیشای با مطلب كه در مثنوی هر قصه استاین  بر بنا است. شده

 .در برخی موارد شناخت این پیوند مستلزم تأمل است اما ،دارد

 مبانی فکری -5

 تداعی معانی -1-5
به  ؛مفاهیمی را به ذهن فراخواندیک مفهوم سلسلهبدین معناست كه  «تداعی معانی»

بازنمایی جزئی موجب بازنمایی كلی میشود كه خود بخشی از آن بوده  یکعبارت دیگر 

 دارد.فراوان در ادبیات و نیز در روانشناسی كاربرد  . تداعی معانیاست

جریان »شیوة  اینکهبا  .استشده معروف « جریان سیّال ذهن»نویسی به در داستان تداعی

وجوه ، دارداشتراكاتی در مثنوی  «معانی تداعی» ةبا مقولنویسی در داستان «سیال ذهن

تداعی در مثنوی را از جریان سیال ذهن  ةدارد كه مقولدر میان این دو وجود افتراقی نیز 
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میسازد. در داستانهای جریان سیال ذهن، تداعی به شکل آزاد صورت میگیرد و ممکن  متمایز

پراكنده حركت  است ذهن نویسنده یا ذهن شخصیتهای داستان به سمت موضوعاتی بیربط و

اما  ؛است ،بدون هرگونه سانسور ،ابعاد ذهنی اشخاص قصه ةكند و این به جهت نمایاندن هم

بلکه شاعر سعی دارد آنچه را كه تحت تأثیر  ،ها بیربط نیستنددر مثنوی موضوعات و قصه

بنابراین میتوان  ؛ع موضوع یا موضوعاتی خاص باشدجهت تبیین یا توسّ ،تداعی ذكر میکند

اصطالح جریان سیال ذهن بر مثنوی صرفاً از جهت سیالیت ذهنی شاعر، تو در اطالق فت گ

 تویی مطالب و مبتنی بودن سبک اثر بر تداعی معانی است.

 بندی تداعیطبقه -2-5

بندی تداعی براساس ازقبیل تقسیم .تداعی وجود دارد ةبندیهای بسیاری برای مقولتقسیم

مشابهت ما چیزهایی از نوع تشبیه و استعاره  در اصلِ .مغایرتمشابهت و ، سه اصل مجاورت

مغایرت طنز و نقیض و هجو  در اصلِ ومجاورت ایهام و مجاز  در اصلِ .و نماد داریم

تداعی معانی به دو شیوة تداعی  .(22: 1392محمدی و بهاروند، های پایانبندی...، شیوهداریم)

صورت آگاهانه است یا د؛ ضمن اینکه تداعی یا بهموضوعی و تداعی واژگانی نیز انجام میشو

 نویسنده یا شاعر ناآگاهانه آن را بکار میگیرد.

 تداعی معانی در مثنوی -6

محوری در سرودن مثنوی دارد. درواقع با اینکه مولوی به كلیدی و تداعی معانی نقشی 

باید اذعان  ،قصد تعلیم شعر سروده و هدفش از سرودن مثنوی بیان مضامین عرفانی بوده

موجب  ،به ظاهر پریشانواری كه خودآگاه یا ناخودآگاه برای این محتوا انتخاب كرده كرد فرمِ

-پژوهشگر را از صورت ،در نگاه نخست ،فرمبی چندان مثنوی شده است. این فرمِوزیبایی د

پیشین  ةروایاتی كه هركدام بطرزی ساده با پار ،بندی اسلوب روایت راوی ناامید میسازد

مطلب قبلی برمیآید و گاه تداعی یک كلمه موجب تداعی داستانی  ةپیوند مییابند و از میان

بعد  .سپس موالنا چند بیت از داستان را میگوید و به تفسیر عرفانی آن میپردازد ؛میشود

 ،دوباره به حکایت نخستین بازمیگردد و برای توضیح آن تفسیر حکایتی دیگر را بیان میکند

ای عرفانی را میآورد و دوباره حکایتی برای تشریح آن نکته ،از پایان دادن به بحث پیشولی 

و قس  ای ممکن است او را به روایت داستان بعدی بکشاندنکته بیان میکند و باز هم كلمه

د. حال پیوندتمام ابیات با هم مرتبط هستند و نخ نامرئی تداعیها آنها را به هم می علی هذا
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كمتر به مثنوی بعنوان  ،نبوه تفاسیری كه از شارحان و پژوهشگران در دست هستآنکه در ا

 نگریسته شده است. میباشد،« وحدت اندر وحدت اندر وحدت»متنی كه 

های روایت است. در داستانهای یکی از ویژگیهای مهم در روایت موالنا ناگهانی لحظه

 .حدس و انتظار مخاطب نمیگنجد ةدمثنوی غالباً با گریزهایی همراه میشویم كه در محدو

سپاری سبب بسیاری از این گریزهای پیاپی خویشتن .هر لحظه مطلبی دیگر آغاز میشود

ای دیگر مخاطب را دچار آنکه پروای آن را داشته باشد كه لحظهبی ،راوی به وقت است

كه در هیچ  وااز ویژگیهای اصلی روایت موالنا و از اصلیترین تمایزات روایت  .كندتناقض 

آن هم در هر مورد  ،قصه هگریز و بازآمدن پیاپی ب ةهمین شیو ،مکتوب دیگری یافت نمیشود

ن مجید همانندیهای قابل توجهی از این شیوه آای تازه و متفاوت است كه تنها در قربه شیوه

ی و گیرنتیجه یافتنی است. روایت موالنا در لحظه رخ میدهد و در بسیاری از موارد ابیاتِ

بسا راوی در آغاز، میانه و یا فرجام در مثنوی چه .دنبعدی میشو ةساز تداعی قصپایانی زمینه

 .(244 ،توكلیاز اشارتهای دریا، گیری از قصه بپردازد)قصه به نتیجه

اما دقت در محور  ،مثنوی اگرچه براساس تداعی صورت میگیرد سیر مطالب دربنابراین؛ 

ها و تبیین مطالب در موارد متعددی طبق میدهد كه تداعی قصه ها نشانطولی ابیات و قصه

بدین معنا كه ذهن شاعر برای پرداختن به موضوعات  فته است؛الگوهایی مشابه صورت گر

گاه نیز تبیین و تفصیل مطالب با  .مشترک و تکراری از مسیرهای مشابهی عبور میکند

 «جبر و اختیار» ،ی از مضامین مهم مثنویمثالً یک ؛ها و الگوهایی مشابه صورت میگیردشیوه

سپس تدبیر انسان را بیان  ،ثیر تقدیر بر سرنوشت انسان سخن راندهأمولوی ابتدا از ت. است

راهبی كه » ةمثل قص میشود؛اختیار كشیده  جمع میان تقدیر و تدبیر به بحث جبر ومیکند. 
 ةقص»ا یو  «مغ و مسلمانحکایت »و یا  «با چراغ گرد شهر میگشت و در طلب انسان بود

قصة »كه امیران محمود برتری ایاز را به عنایت الهی منسوب میکردند و یا  «ایاز محمود و

 :كردندكه منکران كفر خود را به تقدیر منسوب  «قوم سبا

 قـفــل بـر دلـهــای مــا بـنــهــاد حـق
 

بق  لق ســـ بر خــا برد  كس نــدانــد   

(2901 – 2902)  

بلکه سیالن  ،ا آفرینشهای ادبی نیستیتداعی در مثنوی صرفاً امری جهت تفنن زبانی 

تداعی »ة آرای میدانیم كهمتن را تعیین میکند. بعدی خروشانی است كه مسیر حركتهای 

ذهن و خیال پیچیده و  ةهای زیبا و ازجمله كلیدهای دستیابی به گنجیناز آرایه «معانی

 هزارتوی مولوی است. 
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در طرحی اجمالی و از  ،مولوی در مثنوی سخن را هشیارانه و به قصد مفاهیمی مشخص

ای با بیان واژه ،نظر را بعینه آورد اما پیش از اینکه معنی مدّ ،آغاز میکند ،پیش اندیشیده

تداعی میشود و آنها را در ابیات متوالی به تناسب  شدر ذهن آن های نظیرای از واژهسلسله

د و... تا اینکه تداعیها گردمی ایجادای دیگر در ذهنش واژه ،د و در تبیین آن واژهموضوع میآور

( و البته همین 5واحدی،  ...،سیر مورد نظر جدا میکنند)تحلیل تأثیر تداعی معانی او را از خطّ

بندی موضوعی مثنوی را دشوار د و طبقهکنسرشار از حیات می مثنوی راموضوع است كه 

 جلوه میدهد.

؛ مشابهت بیشترین بهره را برده است از اصلِدر تداعی معانی، مولوی  نظر میرسد كهبه

آنجاكه برمبنای شباهتهای ظاهری و تشبیه و استعاره از واژة حکایتی به حکایت دیگر میرود. 

دو شیوة  است. میدانیم كه تداعی به ناآگاهانهگاه آگاهانه و گاه از نگاه دیگر تداعی در مثنوی 

ای منطقی از آگاهانه بگونه موضوعی و واژگانی صورت میگیرد. سیر قصه در تداعیِ تداعی

از  پیشكه مولوی  «کایت استر با شترش» انندم ؛حکایتی به حکایت دیگر منتهی میشود

  :سازی میکندپرداختن به آن اینگونه زمینه

ین ه كرد  هی  خوا قرار  ین ا خر ا  آ

ــن ــک ــر را م ــد آخ ــی دی ــوان ــت ــی  م
 

آخــر را بــبــیــن هــم زوال روز   

ــــم آخـربـیـنــت را كـور كـهـن  چش

(336-9: 3371ب ، 4)ج   

كه موالنا او را  «حکایت بایزید» مانند ؛ای دیگر استدر تداعی ناآگاهانه شرایط بگونه اما

  :مصداق یک مسلمان حقیقی معرفی میکند

ــیــر ــن ــور م ــکــی جــان دارد از ن  او ی

ــــت او یــا آن بگو  ای عجــب این اس
 

خــاک حــقــیــراو یــکــی تــن دارد از    

ـــکـل عمو  كـه بمـانـدم انـدر این مش
 

 ، میآید:«من گوشت را گربه خوردحکایت زنی كه ادعا میکند نیم»پس از این ابیات 

 این اگر گربه اســت پس آن گوشــت كو

 

ــــت گربــه كو بجو   ور بود این گوش

(3418 ، ب5)ج   

یادآور ادعای زن شده و این  ،انگیز بایزیددر این دو حکایت تعجب موالنا از وجود شگفت

 وگرنه این دو مطلب تناسبی با هم ندارند. ،بوده ناآگاهانه تنها در اثر تداعی

 ،های فراوانی داردبندی دیگری كه باز هم در این مقوله هست و در مثنوی نمونهتقسیم

 .دهداله را نیز تشکیل میمقكه اساس این  استموضوعی و واژگانی  شیوةتقسیم تداعی به دو 
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 :در مثنوی تداعی موضوعی -6-1

د نحکایتهایی با موضوع و مضمون مشترک تداعی میشو ها ودر تداعی موضوعی معموالً قصه

 ها و تمثیلها تبیین گردد.همیشگی موالناست كه هر مطلبی با شواهدی از قصه ةو این شیو

بعنوان  .مثالها فراوان است ،ای مشابه را تداعی كنداینکه یک قصه میتواند قصه بارةدر

 «داستان فرعون»اشاره كرد كه در آن  «رنجور شدن استاد به وهم»نمونه میتوان به حکایت 

 :زیرا او هم به وهم از تعظیم خلق بیمار شده ؛نیز مطرح میشود

ــد ــم ب ــار وه ــب ــا غ ــرد ام ــی ك ــف  ن

گرفــت قوت  هم او  ین تــا و ن چ م  ه

ــت از وهم و ز بیم ــس ــتا س ــت اس  گش
 

ــدر  ــی ان ــدك ــاه زد ان ــاگ ــش ن دل  

فت ـــگ حال خود بس در ش ندر  ند ا ما  

یم ل گ نیــد او  ــــا یکش م هیــد و  ج بر  

 )دفتر سوم، حکایت رنجور شدن استاد(

 و تداعی رنجوری فرعون نیز از وهم:

فل و مرد جدة خلق از زن و از ط ـــ  س
 

ــرد  ــور ك ــج ــون را رن ــرع  زد دل ف

 )همان، همانجا(

را  «خرسهدوستی خاله»متضاد آن  ،«ای كه مار در دهانش رفتهامیر و خفته»در حکایت 

  د.شوتداعی میکند كه محبتش به مرگ منجر می

میــآمــد ســـوار ــــب  بر اس لی  ق  عــا

فت تا ـــ ید و میش بد ـــوار آن را   آن س
 

ــرده  ــان م ــاردر ده ــت م ــرف ــی ای م  

ــــت نیــافــت  تــا رمــانــد مــار را فرص

(1930-1880)دفتر دوم، ابیات   

 موالنا با این بیت به سراغ تداعی معانی میرود:

بود ــــان  ین س قالن ز ـــمنی عــا  دش

نج و ضــــالل بود ر بلــه  تی ا  دوســــ
 

ـــان ابتهاج جان بود  ـــتی زهر ایش  دوس

مثــال هر  ب نو از  حکــایــت بشـــ ین   ا

 )همان، همانجا(

 

 شـــخص خفت و خرس میراندش مگس
 

ــازپس...  یز آمــد مگس زو ب ت ـــ  وز س

 )همان، همانجا(

 

 های فراوان دارد.نوی نمونهاین حکایتها از الگوی تداعی موضوعی پیروی میکنند كه در مث

 :در مثنوی تداعی واژگانی -2-6
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بررسی تداعی واژگانی نشان میدهد كه معموالً ازطریق كلمات پایانی هر قصه میتوان انتقال 

از را مطالب مثنوی  سیرِ بنابراین موضوع خطّ؛ از موضوعی به موضوع دیگر را پیگیری كرد

ها را به هم اغلب قصه «دل»كلیدی  ةواژ مثالً؛ ردكبررسی به این طریق میتوان ابتدا تا انتها 

 ها موارد زیر است:. نمونة این حکایت(3150 -3156 بربط میدهد)

داستان دوستی كه برای یوسف آینه  ؛نشاندن پادشاهان صوفیان را در مقابل خود
به دلیل اینکه پرتو  و حکایت كاتبی كه قبل از عثمان میزیسته؛ (3228 – 3297)میآورد

لقمان و تدبیر او در  ةقص؛ (3584 –3607)خود را همچون پیامبر انگاشت ،وحی بر او زد
؛ (3500 – 3706)حکایت سؤال پیامبر از زید؛ (35884 -3607)تاشانرسوا كردن خواجه

 همة این حکایتهاپیوند  ةرشت .(32 -62صفحات)؛ (3467 – 3499)جدال چینیان و رومیان

ساز داستان د و زمینهندر انتهای ابیات داستانی میآی و یا واژگانی كه غالباً است «دل» ةكلم

 د.نبعدی میشو

بود چنــان عــادت  ــــاهــان را   پــادش

ـــع نهنــد ـــوفیــان را پیش رو موض  ص

 

ـــی ار یــادت بود  ــاش ـــنیــده ب  این ش

هنــد ب ینــه  ی ننــد و زآ ینــه جــا ی  كــا

 )دفتر اول(

لید میشود و این تداعی معانی واژگانی مثنوی همینطور حکایتهای دیگری تو« آیینه»از واژة 

 است: 

ها زده در ذكر و فکر ـــیقل نه ص ـــی  س

مغــان بیــاور ار هین  ـــف  یوس  گفــت 

 ایالیــق آن دیــدم كــه مــن آیــیــنــه

 

ــکــر  ــقــش ب ــنــه دل ن ــرد آی ــذی ــا پ  ت

فغــان ــــا زد  تقــاض ین  ـــرم ا  او ز ش

ینــه نور ســــ چو  تو آرم  یش  ایپ  

 )همان(

 سرمیزند:« آیینه»همینطور حکایت چینیان و رومیان از تداعی معانی واژة  

ــــوی رومــیــان ــعــد از آن آمــد بس  ب

كردارهــا یر و آن  کس آن تصــــو  ع

ـــف دل اســـت نه وص فای آی ـــ  آن ص

 

ــــیــدنــد از مــیــان  ــاال كش  پــرده را ب

یوارهــا ــــده د فی ش ــــا ین ص بر  زد 

ــــت ـــورت بیمنتهــا را قــابــل اس  ص

 )همان(

این است كه كدام  ةهر حکایت نشاندهندآغازِ پیش از  ت ابیاتِعبارت دیگر میتوان گفبه 

ای فشرده در قسمت قبل هر تمثیلی نکته ،ک شاعر برای طرح مبحث تازه بودهموضوع محرّ

ای ملموس میبخشد. این بیتها كه درآمد حکایت از خود را كامالً بازمیکند و به آن جنبه

بیت »جان كالم حکایت و به  ةعموماً به بیتی ختم میشوند كه دربردارند ،میآیند شمارب
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از این رو دقّت  ،های مثنوی را در این بیتها میتوان بازجستمعروف است. سّر قصه «خروج

در مضمون درآمد داستان و شناسایی بیت خروج به یافتن مضمون و درنتیجه رمزگشایی 

استانهای مثنوی معموالً یک پیام اصلی وجود دارد درواقع در د .صحیح داستان كمک میکند

كه مولوی آن را از داستان قبلی اخذ میکند و آن پیام را در داستان بعدی شرح و بسط 

 میدهد و بدین ترتیب خواننده با خواندن داستان قبلی از پیام داستان بعدی آگاه میشود.

د بیشتر نشب میدانند و معتقدیکودمنه و هزاروكلیله ةبرخی مثنوی را متأثر از شیو

 ،ای مشترکاند كه درونمایهحکایتها بعنوان داستانی برای اثبات داستانی دیگر بیان شده

 ؛(236-235كوب، زرینبحر در كوزه، مانند نخی نامرئی این داستانها را به هم پیوند میدهد)

ثنوی مانند طرح عمومی م»( نوشته است: 346: 1389)«بوطیقای روایت»اما توكلی در 

به نظر میرسد در  .ن نمیپذیردقصه در قصه تعیّ ةآسانی با انگارشب بهالطیر و هزارویکمنطق

بیانی است كه در  ةفهم كلیت این روایت بنیانیترین نکته همان تداعی باشد كه متأثر از شیو

از قرآن  درواقع اگر این سخن را بپذیریم كه مثنوی نیز به تبعیت ؛قرآن نیز به چشم میخورد

پس باید به دنبال بطنهای آن باشیم. شاید بتوان گفت یک ساختار  ،ستادارای بطون متعدد 

پس از آن هر داستان  ،سپس ساختاری بر هر دفتر حاكم است ؛مثنوی حاكم است كلی بر كلّ

نیز  ،خود را دارد و هر حکایتی كه از دل آن داستان جوشیده ةدر هر دفتر ساختار ویژ

آنها با نخی نامرئی به هم وصل هستند. درواقع  ةمنحصر به فرد خود را دارد كه همویژگیهای 

ساختار مثنوی، تموّج آبی ساكن را به یاد میآورد كه با محرّكی موجهای متعدّدی را در دل 

گریزها و تداعیها و  ةساخت همژرف ،(313: 1389خود میسازد. توكلی در بوطیقای روایت)

در جهانبینی موالنا یعنی  ،بازگشت بدان استجویای  ه روایت پیوستهای كمركزیترین نقطه

جستجو میکند. درواقع نخ نامرئی كه تمام داستان بنحوی با آن مرتبط  ،اصالت عالم غیب

 .(313توكلی، اشارتهای دریا، عالم غیب است) ،میشوند

 بندی موضوعات مثنویطبقه -3-6
بسا در طول داستان یک مضمون جای اند و چههای مثنوی دارای مضامین گوناگونیقصه

و  هاخود را به مضمون یا مضامینی دیگر میدهد. با وجود این براساس قرابت تقریبی قصه

 ه،ترین موضوعات بشمار آورددقت در باب مضامین مشترک میتوان چند موضوع را عمده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بندی كرد.                         را طبقه ی آنهامثنوی و قصه

یار)ولی(، جنسیت، نکوهش : فراق، قیاس، بینش، ندترین موضوعات مثنوی از این قرارعمده

و  دنیا و دنیادوستان، صبر و عدم استمداد از غیر حق، غالبان و مظلومان نفس، عطا در قفا
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دار و فریبان، رسوایی فریبکاران، اشتباهات خندهمقابل آن، قدرت اولیا، تزویر درویش ةنقط

 حکایتهای طنزآمیز، صبر و اختیار و نیستی)ترک خودی(. 

پادشاه و كنیزک در دفتر اول، مولوی ضمن در پایان این روایت با ابیات زیر و با در داستان 

 این تداعی به سراغ حکایت بعدی یعنی طوطی و بقال میرود:

ــــقــهــایــی كــز پــی رنــگــی بــود  عش

 تو قیــاس از خویش میگیری ولیــک

 كــار پــاكــان  را قیــاس از خود مگیر

 

ــــق نـبـود عــاقـبــت نـگـی بـود   عش

فتــاده گدور دور ا ن ب نیــک...ای  تو  ر   

 گرچه ماند در نبشــتن شــیر و شــیر...

 )دفتر اول(

وزیر  ةو قص حکایت طوطی و بقال، با شاه و كنیزکنخستین مثنوی،  ةپیوستگی میان قص
( درحقیقت حکایت كوتاه طوطی و بقال پلی 17: 1392دیده میشود و به قول واحدی) جهود

زیرا قیاس بخاطر برداشت ظاهری و سطحی اتفاق  ؛وزیر جهود ةاول و قص ةاست میان قص

 ،میافتد. در این حکایت نیز نظر اینان از بینشی كه بتواند تزویر وزیر نابکار را تشخیص دهد

       د.نلذا او را بعنوان پیر و مرشد خود برمیگزینند و عاشقانه او را متابعت میکن ؛برخوردار نیست

اند و به هم مرتبط هستند. هم تنیده شده این موضوعات همگی به شکل عجیبی در

و سایر موضوعات مقدمات رسیدن  استمهمترین مضمون مثنوی  «ترک خودی»مضمون 

از جایی كه دفتر اول مثنوی آغاز میشود تا آنجا »كوب به قول زرین .دنبه آن را فراهم میکن

حال دوستان وی برمیآید:  پیام روحانی موالنا همان است كه از زبان نی و از ،كه خاتمه مییابد

باید از خودی خالی شد، باید از خودی رست تا به آنچه ماورای خودی است و خودیها همه »

 .(211كوب، زریننردبان شکسته، )«رسید ،در آن محو و فانی میشود

حاكی از اهمیت آن نامه نیهای متعددی است و انعکاس آن در موضوع قصهنیز  «فراق»

دلبستگی انسان به دنیا انسان را از فراق عالم معنا غافل میکند.  الناست.فکری مو ةدر شاكل

های متعددی از فریب دنیا سخن به میان آورد و این مطلب موالنا را بر آن میدارد تا در قصه

 به ما بنماید. ،كه دروغ و تزویر است ،حقیقت باطنی دنیا را

كه بر اینن عالوهامیاین مض هستند.های متعددی ن قصهامیبنابراین فریب، دروغ و تظاهر مض

 .بوطندفریب نیز مربا مزوران درویش ،دنبا دنیا ارتباط دار

-اما درویش ،مقابل مزوران است ةپیر نقط .رسیدن به عالم فنا به كمک پیر صورت میگیرد

ای لذا هر قصه ،حقیقی وجود او فروغ میدهند ةخود را به كمک سک فریبان وجود دروغینِ

بسادگی به موضوع درویش حقیقی یا دروغین متمایل  ،كه در آن فریبی یا تزویری باشد

 .میشود
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، ای دیگری كه در میان این داستان آمده استدرونه داستانِر داستان پادشاه جهود، د

این داستان نیز این معنی  «.مرد است كه نام پیامبر را به تسخر بخواند كج ماندن دهان آن»

ای در پی رسول و پاكان چنین عقوبت و رسوایی میدهد كه طعن و اهانت در حقّرا نشان 

بیان مکافات عمل است. پادشاه جهود  ،دارد. آنچه این داستان را در ذهن مولوی تداعی كرده

 سزای ظلم خود را دیده و ظلم به ظالم برمیگردد:

م جا ید  یدرّ كه م  چســــت خلق ةآن 
 

ـــد  یده ش ـــان او، آنِ در ـــت ایش درس  

(811دفتر اول، بیت )  

و سپس داستان كج ماندن دهان آن مرد را بیان میکند تا نشان دهد هركه در حقّ پاكان 

 طعنه زند، خود رسوا شود:

كه پردة كس درد هد  خدا خوا  چون 
 

پــاكــان بــرد ةمــیــلــش انــدر طــعــنــ   

( 815دفتر اول، بیت )  

 خداوند در امور، راه را بر داستان بعدی میگشاید: ةسریان مشیّت مطلق

تش عشـــق ای پســـر لم و آ ح  آب 
 

ـــر  ــــایی بص  هم ز حق بینی چو بگش

(852دفتر اول، بیت )  

جهت  اتاین موضوع را شکل میدهند،های متعددی معجزات انبیا و كرامات اولیا نیز قصه

موضوع دیگری است كه معموالً در ارتباط با اولیا  «قیاس» د.ناقناع مخاطب بکار گرفته میشو

نابجا موضوع  فریبان مقایسه میکنند و همین قیاسِجاهالن اولیا را با درویش ؛مطرح است

زیرا مقلدان خود را با اولیای حقیقی  ؛های متعددی است. قیاس با تقلید نیز ارتباط داردقصه

 .هستندیقت تهی حال آنکه قیاس و تقلید از حق ،مقایسه میکنند

اشتباهات آنان ریشه در  است.های بسیاری نمایاندن اشتباهات جاهالن نیز موضوع قصه

ای طنزآمیز گونهاندیشی و ... دارد. موالنا غالباً بهبینش غلط، مقایسه، عدم پیروی از ولی، حزم

مون بینش مض .این اشتباهات را به تصویر میکشد. پی بردن به اشتباهات نیازمند بینش است

مهمترین  «پذیرش»لذا  ،با موضوعاتی چون قدرت ولی، قیاس و تقلید ارتباط مستقیم دارد

 .مخاطب است ةدنیادوستان مستلزم تغییر بینشِ «ترک خودی»یعنی است؛ پیام مولوی 

 گیرینتیجه-7

آن از ابتدا تا انتها  ةبلندی است كه سرایند ةقصید چونمثنوی معنوی با تمام وسعت آن 

مخاطب نیز به دلیل همین ویژگی میداند با اثری روبروست  ،هدف واحدی را دنبال كرده است

 نظمی دارد و میخواهد انسجام حاكم بر آن را كشف نماید. ،كه در عین پریشانی
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دقت در محور  است؛ اله نیز با چنین توقع و دیدگاهی به مثنوی نگریسته شدهمقر این د

های مثنوی و پیوندهای حاكم بر آن منتهی عمودی ابیات مثنوی نهایتاً به اثبات یگانگی قصه

برای رسیدن به چنین مقصودی الزم  .اما مواردی از كاستیها را نیز آشکار میسازد ،میشود

عه بود سبک داستانپردازی موالنا در كنار روابط معنایی در محور عمودی ابیات مورد مطال

ثیر پذیرفته. أقرارگیرد. اسلوب قصه در قصه یکی از شگردهایی است كه موالنا از آن ت

بعنوان  ؛در قصه نیست اسلوب قصه موالنا و ةیکسانی شیو ةهای مثنوی بمنزلتودرتویی قصه

زبان اشخاص قصه بیان نمیشود  ها ازقصه ،ودمنهبرخالف آثاری چون كلیه ،مثال در مثنوی

در مثنوی دیده  ،نسجام حاكم بر اینگونه آثار كه میتواند از پیش اندیشیده باشدو بطور كلی ا

 نمیشود. از این لحاظ میتوان گفت سبک موالنا به قرآن شباهت بیشتری دارد.

پردازی موالنا قصه ةبالغت منبری و جریان سیال ذهن ازجمله اصطالحاتی است كه بر شیو

نام دارد و  «جریان سیال ذهن»نویسی های داستاناطالق شده است. امروزه یکی از شیوه

اما با وجود اشتراكات  ،همین باعث میشود كه سبک موالنا هم چیزی معادل آن تصور شود

ترین تفاوت این است عمده .جریان سیال ذهن تفاوت نیز بسیار است ةسبک مثنوی با شیو

ه نموده میشود و لذا نویسی جریان سیال ذهن محتویات ذهنی اشخاص قصكه در داستان

اما موالنا سعی دارد باورها و عقایدی  ،مطالب گاه بسیار پراكنده و دور از هم به نظر میرسد

له اثر او را از جهت اندیشه و مضمون ئخاص را در سراسر كتاب خود تبیین كند و این مس

صرفاً  بنابر این میتوان گفت: اطالق اصطالح جریان سیال ذهن بر مثنوی ؛وحدت میبخشد

در  «تداعی معانی»ی مطالب و مبتنی بودن سبک اثر بر تداعی معانی است. یاز جهت تودرتو

 معانی موالنا تداعیهای شیوهه مقالپردازی موالنا اهمیتی خاص دارد. در این داستان ةشیو

به این معنا كه تداعی  ه است؛بررسی گردید های مثنویحکایات و قصهدر ارتباط با پیوند 

موضوعی  دو نوعبر این اساس تداعی به  .گسستها و پیوندهای مطالب دارد ةأثیری بر مقولچه ت

 در متن اجرا میشود.آگاهانه و ناآگاهانه و به دو صورت  تقسیم میشود و واژگانی

ها و حکایتهایی با موضوع و مضمون مشترک تداعی میشود در تداعی موضوعی معموالً قصه

ها و تمثیلها تا آنجا كه همیشگی موالناست كه هر مطلبی با شواهدی از قصه ةو این شیو

 ،ها بر اثر تداعی در پی هم میآیندتقریر و تبیین گردد. در این روش اگرچه قصه ،ممکن است

 آنها را به یکدیگر پیوند میدهد. ،اما هدف و موضوع مشترک

توان ق كلمات پایانی هر قصه میبررسی تداعی واژگانی نشان میدهد كه معموالً از طری

این شیوه درواقع  ؛را پیگیری كرددر دو حکایت چگونگی انتقال موضوعی به موضوع دیگر 

كاوش در واژگان ذهنی موالناست و نشان میدهد كه او برای پرداختن به قصه یا موضوعی 
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كه تداعی جدید از چه مسیری عبور كرده است. دقت در تداعی واژگانی به ما نشان میدهد 

در نوع آگاهانه شاعر بر روند تداعی  .دانجام گیرآگاهانه و ناآگاهانه  صورتمیتواند به دو 

بسا قصه یا چه ،اما در تداعی ناآگاهانه براثر تداعی كلمه یا مضمونی خاص ،حاكمیت دارد

بنابر از خود قرار ندارد و یا با آنها تناقض دارد.  پیشحکایتی تداعی شود كه در سیر مطالب 

تداعیهای مولوی بیشتر واژگانی و گاهی نیز موضوعی است و در بیشتر موارد  ،آنچه گفته شد

 ناآگاهانه صورت میگیرد.

ترین موضوعات مورد نظر راساس شگرد تداعی معانی كه در مثنوی حاكم است، عمدهب

قیاس، : فراق، ندفهرستوار از این قراربصورت سرفصل این موضوعات  مولوی بدست میآید.

صبر و عدم استمداد از اغیار، غالبان  ، جنسیت، نکوهش دنیا و دنیادوستان،)ولی(بینش، یار

اولیا، پیامبران و قدرت و كرامات معجزات و مقابل آن،  ةو نقط و مغلوبان نفس، عطا در قفا

فریبان، رسوایی فریبکاران، حکایات طنزآمیز، جبر و اختیار، نیستی و ترک تزویر درویش

 ی.خود

مخاطب خود را از دلبستگی و تعلق به  میکوشدهایی با این مضامین موالنا در قالب قصه

نمودن روی دیگر  ،این هدف بزرگ ةمادیات بازدارد و بسوی نیستی و فنا هدایت كند. الزم

هایی كه به نکوهش دنیا حقیقی دنیای بظاهر زیباست. از این جهت تمام قصه ةسکه و چهر

باطنی دنیا  ةاین موضوع قرارگیرند. دیدن چهر ةمیتواند زیرمجموع ،پردازندو دنیادوستان می

مستلزم تغییر بینش است و بینش از مضامین زیربنایی مثنوی است كه با مضمون دنیا از 

نخست نیازمند  ةی دیگر در تالزم است. درک پیامهای مثنوی در وهلیی و اولیا از سویسو

كسی كه موفق به تغییر  .كمک پیر)ولی( صورت میگیرد تغییر بینش است و تغییر بینش به

نیستی و این مهمترین پیامی است  ةعطا را در قفا میجوید و هستی را در خراب ،بینش شود

 كه موالنا در سرتاسر مثنوی دنبال كرده است.   
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