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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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زمینه و هدف :حکایات مثنوی ،ساختهوپرداختۀ ذهن موالنا نیستند ،بلکه موالنا مستقیم یا
غیرمستقیم آنها را از مآخذی دیگر دریافت كرده است .برخیاز این حکایات ازجمله حکایت
«شاه وكنیزک» ،از مآخذی غیرعرفانی برداشت شدهاند ،ولی مورد دخل و تصرّف واقع شده و
سرس در مثنوی بگونهای بسیار متفاوت از مآخذ خود روایت شدهاند .مهمترین تصرّفات موالنا
در مآخذ حکایت شاه و كنیزک ،تصرّف در نشانهها میباشد و هدف پژوه حاضر نیز بررسی
چرایی و چگونگی همین تصرّفات است.
روش مطالعه :این پژوه  ،مطالعهای نظری است كه به شیوۀ توصیفی -تحلیلی انجام گرفته
است و روش گردآوری اطالعات ،كتابخانهای میباشد .در این پژوه بر اساس نشانهشناسی
گفتمانی و با استفاده از ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان ،به بررسی الیۀ ایدئولوژیک سبک
روایتگری مثنوی پرداخته شده است.
یافتهها :موالن ا بعنوان راوی مثنوی ،حکایت شاه و كنیزک را از چهارمقاله و فردوسالحکمه و
مآخذی دیگر اقتباس نموده و با تصرّف و تغییر در نشانههای آن و بهرهمندی از نمادهای خاص
گفتمان عرفانی ،روایتی تازه و دیگرگون را از آن ارائه كرده است .در نتیجۀ این دگرگونی
گفتمانی و سبکی ،حکایت مذكور ،كاركردی ایدئولوژیک و متفاوت از مآخذ خود یافته است.
نتیجهگیری :موالنا با خارجكردن حکایت مزبور از بافت اصلی و با ساختارشکنی و بازتعریف
نشانههای نظام معنایی گفتمانِ حاكم بر مآخذ حکایت ،آن را به استخدام گفتمان عرفانی
درآورده و نظام معنایی عرفانی موردنظر خوی را تثبیت و برداشت خاص خود را از حکایت
مذكور به مخاطب ،منتقل نموده است .ازآنجاكه گفتمان عرفانی موالنا در تقابل با گفتمانهای
اهل دنیا ،متشرّعه ،علمای قشری ،متکلّمان و فالسفه سامان یافته است ،در روایت مثنوی از این
حکایت نیز تقابل دوقطبی می ان گفتمان عرفانی با گفتمانهای یادشده دیده میشود؛ بگونهایكه
دالهای گفتمانهای رقیب به حاشیه رانده و طرد شده و دالهای گفتمان عرفانی برجسته –
گشتهاند.
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مقدمه
گفتمان عرفان و تصوّف اسالمی ،نگرشی است كه در اواخر سدۀ دوم هجری در بستر دیهن ،شهکل گرفتهه اسهت
(بررسی شیوۀ تکوین گفتمان تصوّف ،میرهاشمی و آقایی :ص  .)211درواقع گفتمان عرفان و تصوّف در تقابل بها
گفتمانهایی همچون دستگاه خالفت اموی ،اهل دنیا ،متشرّعه ،علمای قشری ،متکلّمهان و فالسهفه سهامان یافتهه
است (ارزش میراث صوفیه ،زرینكوب :ص  32و كالنساختار مقامات صهوفیان ،پهورمظفری :ص  .)42از سهویی،
مثنوی معنوی ،یکی از ارجمندترین و مشهورترین آثار منظوم زبان فارسی در گفتمهان عرفهان و تصهوّف اسهت و
كاركرد حکایات مثنوی از منظر نشانهشناسی گفتمانی ،بیان و تثبیت دالهای نظام معنایی عرفان و تصوّف و طرد
دالهای نظام معنایی گفتمانهای رقی ب ،ازجمله فالسفه و منطقیان ،علما و فقها ،اهل دنیا و ...است (رک .مثنهوی،
مولوی/1 ،ب3297-3278؛ /2ب206-203؛ 1645-1633/2؛ /3ب1554-1539؛ /3ب2534-2504؛ /4ب-238
305؛ /4ب1591-1578؛ 2375-2356/6؛ /6ب .)3842-3818درحقیقت نظام معنایی گفتمان عرفانی مولهوی،
از مَفصلبندی دا لهای فنا ،بقا ،توكّل ،رضا ،صبر، ،كرامت ،ترک دنیا ،نفی اسباب و ...حول دال مركزی عشق شکل
گرفته است .از سوی دیگر بنا بر مفهوم غیریت سازی ،هر گفتمانی بهرای ایجهاد هویّهت و برجسهته كهردن نظهام
معنایی خود ،نیاز به وجود یک گفتمان رقیب دارد (قدرت ،گفتمان و زبان ،سهلطانی :ص  .)111ازاینهرو میتهوان
گفت برخی از حکایات در گفتمان مثنوی ،بیانگر غیریتسازی ،برجستهسازی و حاشیهرانینهد و غیریهت ،شهامل
علوم عقلی و نقلی و شارحان آنها (فلسفه ،منطق و فالسفه ،كالم و متکلّمهان ،فقهه و فقیههان) ،علهوم طبیعهی و
دانشمندان (منجّمان ،طبیبان و حکیمان) ،اهل دنیا ،نفس (تن و خواهشهای آن) و ...میشود.
ازآنجاكه حکایات مثنوی ،ساخته وپرداختۀ ذهن موالنا نیستند ،وی بسیاری از این حکایات را بطهور مسهتقیم یها
غیرمستقیم از مآخذی دیگر دریافت نموده و كموبی در آن حکایات دخل و تصهرّف كهرده اسهت تها آنهها را در
چهارچوب ت فکّر خوی و قالب گفتمان عرفان و تصوّف ،سامان دهد و بدین طریق ،برداشتی خاص و پیامی ویژه
را از این حکایات به مخاطبان ارائه كند .گفتمان برخی از مآخذ حکایات ،عرفانی و صهوفیانه اسهت ،امّها گفتمهان
برخی دیگر ،با مثنوی بسیار تفاوت دارد؛ لذا حکایات برگرفته از این آثار ،مورد تصرّف بیشهتر و بنیهادیتری قهرار
گرفته اند تا در خدمت گفتمان عرفان و تصوّف درآیند .حکایت شاه و كنیزک ،یکی از مشهورترین حکایات مثنوی
است كه در مآخذ گوناگون به شیوههای مختلفی روایت شده و مأخذ اصلیآن ،چهارمقالۀ نظهامی عروضهی اسهت
(احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص  .)3این حکایت ،مورد بررسی و تحلیل بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهه
و از دیدگاههای عرفانی ،اخالقی ،روانشناسی و ...تحلیل ،توجیه و نقد شده است؛ چنانکه برخهی براسهاس ظهاهر
حکایت و برخی بر مبنای پیامها و محتوای عرفانی بدان نگریستهاند ،امّا هنوز در تحلیل ایهن حکایهت ،ابهامهاتی
دیده میشود كه پرداختن به آنها مستلزم بررسی دقیقتری است و از نظر این پژوه  ،راهحل رفع این ابهامات ،در
پیوند دادن صورت این حکایت با محتوای عرفانی آن میباشد .بر پایۀ نشانهشناسی گفتمهانی و الیهۀ ایهدئولوژیک
سبکشناسی الیهای میتوان صورت و محتوای این حکایت را به یکدیگر مربوط نمود و از تحلیل ظاهر و باطن به
نتیجه و نگرشی واحد ،دست یافت؛ البتّه برخی پژوهشگران از دید انتقادی به این حکایت نگریستهانهد؛ از جملهه
مقدادی ،ریشههای حوادث بحث انگیز موجود در این حکایت را مانند قتهل زرگهر ،در اندیشههءپدرسهاالرانه راوی
میبیند و میررسد كه اگر راوی این حکایت موالنا باشد ،آیها نمیتهوان او را بهه داشهتن اندیشههههای متحجّرانههء
پدرساالری متّهم كرد؟ (كنیز و پدرساالر ،مقدادی :ص  .)18پژوهندگانی دیگر نیز براساس علهم روایهتشناسهی،
مداخالت راوی مثنوی در این حکایت را بررسی و نقد نموده و نتیجه گرفتهاند كه راوی این داستان ،مداخلهگر و
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متعصّب است (راوی غیرقابلاعتماد ،حسنپور ،حسن زادهنیری و اسالمی :ص  .)39حال اگر از دید نشانهشناسهی
گفتمانی به حوادث این حکایت بنگریم ،درمییابیم كه راوی آن در چهارچوب گفتمهان تصهوّف ،حکایهتپهردازی
نموده و ازاینرو ،حوادث و شخصیتهای آن را میتوانیم از زاویهء دیگری ،درک و تفسیر نماییم؛ لذا در ایهن مقالهه،
پژوه نگارندگان در راستای پرسشهای زیر انجام میگیرد:
تصرّفات مولوی در مآخذ حکایت شاه و كنیزک ،به چه شیوه و در كدام جهت انجام گرفته و چگونه میتهوان ایهن
تصرّفات را بررسی كرد؟
از نظر نشانهشناسی ،تأثیر و نتیجۀ تصرّفات مولوی در مآخذ این حکایت چیست؟
حکایت شاه و كنیزک كه حاصل تصرّف و تغییر در عناصر و نشانهههای چنهد حکایهت اسهت ،چهه كهاركردی در
مثنوی دارد؟
روش مطالعه
این پژوه با استفاده از روش كتابخانهای و گردآوری مطالب از منابع موجود انجام گرفته و منبهع اصهلی بهرای
شناسایی مآخذ حکایت ،كتاب احادیث و قصص مثنهوی اسهت .بهرای بررسهی تصهرّفات نشهانهشناسهی در الیهۀ
ایدئولوژیک سبک شناسی در حکایت شاه و كنیزک ،ابتدا بخشهایی از این حکایت ،انتخاب میشهوند و سهرس در
مقام مقایسه ب ا مآخذ حکایت قرار میگیرند .پس از آن با استفاده از ابزارهای تحلیل گفتمان انتقهادی ،مهمتهرین
دالهای مطرح در این حکایت و مآخذ آن بررسی و تحلیل میشوند تا چیستی ،چگونگی و چرایی تصهرّفات موالنها
در نشانههای آن ،تفسیر و تبیین گردد.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
ازآنجاكه پژوه حاضر ،با نگرشی تازه و براساس روش نوین سبک شناسی به حکایت شاه و كنیزک میرردازد تا
چرایی و چگونگی تصرّفات در مآخذ این حکایت را نمایان سازد ،اهمیّت این پژوه در آن است كه بها مقایسهۀ
نشانه شناسی روایت مثنوی و مآخذ حکایت مذكور ،الیههای نهفتۀ زبانی مثنوی روشنتر میگردد؛ لذا براساس آن
میتوان به شیوههای برجستهسازی و حاشیهرانی موالنا ازطریق تصرّف در حکایات دیگر مآخذ ،دست یافهت و بهه
شناخت دقیقتری از گفتمان عرفانی مثنوی و دالهای مَفصلبندیشده در آن رسید.
حکایت شاه و كنیزک از بسیاری جهات ،مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته كه از مهمترین آنهها میتهوان بهه آثهار
عبدالحسین زرینكوب مانند بحر در كوزه ( )419-424و سرّ ِنی ( )493-525اشاره كرد كه در این آثار ،حکایت
مزبور از منظر عرفانی ،تفسیر و تحلیل شده است .مهدی تدین نیز در مقالۀ «تفسیر و تحلیهل نخسهتین داسهتان
مثنوی» نمادهای این حکایت را بطور دقیق ،تجزیه و تحلیل عرفانی كرده است .ابراهیم رنجبر در مقالۀ «تحلیهل
داستان شاه و كنیزک در مثنوی» وجود سطح تمثیلی آن را اثبات نموده است .قبادی و گرجهی ( )177-192در
مقالهء «تحلیل داستان شاه و كنیزک»  ،حکایت را بر مبنای شیوۀ تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی بررسی كهرده-
اند .پارسانسب نیز مأخذ شناسی این حکایت را بررسی نموده است .علی و فرشید محمدی بر مبنهای گهزارهههای
روانکاوی به حکایت نگریستهاند .حسنیجلیلیان در مقالۀ «تبیین و تأیید نظر استاد زرینكوب دربارۀ داستان شاه
و كنیزک» این حکایت را از نظر نمادشناسی بررسی و نظر بیسهت تهن از محقّقهانی را كهه نمادههای حکایهت را
بررسی نمودهاند ،با نظر زرینكوب مقایسه كرده است .نیکوبخت و دیگران در مقالۀ «تصرّفات موالنها در حکایهات
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صوفیه» اهداف موالنا از تصرّف در حکایات صوفیه را ترغیب مریدان و تعلیم و تسهیل مباحث دانستهاند .مقدادی
نیز در مقالۀ «كنیز و پدرساالر» با نگاهی انتقادی ،ریشهۀ حهوادث بحهثانگیهز موجهود در آن را در اندیشههههای
پدرساالرانۀ راوی میداند .حسنپور ،حسنزاده نیری و اسالمی در مقالۀ «راوی غیرقابل اعتماد در داسهتان شهاه و
كنیزک» براساس علم روایت شناسی ،مداخالت راوی مثنهوی در حکایهت را مهورد نقهد و بررسهی قهرار دادهانهد.
ازآنجاكه هركدام از این آثار ،جنبه یا جنبههایی از حکایت مذكور را مورد مطالعه قرار دادهاند و تاكنون پژوهشهی
كه بطور ویژه و مشخّص ،تصرّفات نشانه شناسی مولهوی در مآخهذ آن را بررسهی و تحلیهل نمایهد ،انجهام نشهده،
ضروری اس ت كه برای شناخت بیشتر زوایای این حکایت و دیگر حکایات مثنوی ،موضوع ،بررسی و تحلیل گردد.
بحث و بررسی
سبکشناسی الیهای از شیوه های نوین در بررسی سبک آثهار اسهت كهه در پهنج الیهه صهورت میگیهرد .در الیهۀ
ایدئولوژیک سبکشناسی الیهای كه با رویکرد نشانهشناسی و كاربرد ابزارههای تحلیهل گفتمهان انتقهادی انجهام
میگیرد ،ایدئولوژی موجود در متون بعنوان یکی از الیههای سبکی مورد بررسی واقع میشود« :اینکهه ایهدئولوژی
چگونه در سبک سخن ،نمود پیدا میکند و چگونه باید مواضع ایدئولوژیک را در متن رهگیری كرد ،از پرسشههای
اصلی سبکشناس و تحلیلگر گفتمان است» (سبکشناسی ،فتوحی :ص  .)346از نظر فركالف ،سبکشهناس یها
مفسّر ادبی بر مبنای سرنخها و اشارات موجود در متن و بها اسهتفاده از متهون دیگهر كهه در حکهم سهاختارهای
ایدئولوژیک هستند ،به تعبیرهای منسجم از متن دست مییابد (نقل از همان :ص )354؛ از سوی دیگر برای برای
بررسی الیۀ ایدئولوژیک از نظر واژگانی و بالغی میباید از دان نشانهشناسی بویژه نشانهشناسهی گفتمهانی بههره
گرفت .مقصود از نشانهشناسی گفتمانی ،تحلیلی نشانهشناسانه است كه از توصیف ساختاری و دستوری نشانههها
فراتر میرود و به كاركردهای گفتمانی متون در بستر روابط بینامتنی میرردازد؛ چنانکهه بهه كهاربرد نشهانههها در
شکل گیری متون ،بمثابۀ اَعمال گفتمانی و در سطح كالنتر ،اَعمهال اجتمهاعی توجّهه میشهود و درنتیجهه روابهط
قدرت ،مناسبات اجتماعی و شیوههای تولید و توزیع متون و نهادهای درگیر در تحلیل نشهانهشناسهی گفتمهانی،
مورد بررسی قرار میگیرد (بازنمایی پوشاک زنان ،سجودی :ص  .)77بر این اسهاس ،نشهانهشناسهی گفتمهانی بها
تحلیل انتقادی گفتمان همروشانی دارد« .فركالف تحلیل گفتمان انتقادی را تحلیل رابطهء متن و سطوح مختلف
بافت اجتماعی تلقّی میکند و هدف تحلیلگر را تبیین رابطۀ بین متن زبانی ،فرآیند تولید و تفسیر و بافت در نظر
میگیرد» (تحلیل گفتمان انتقادی ،فركالف :پیشگفتار مترجم) .همچنین تحلیل انتقادی گفتمهان در سهه سهطح
توصیف ،تفسیر و تبیین انجام میشود.
حکایت شاه و كنیزک ،نخستین و از مشهورترین حکایات مثنوی است كه فروزانفر آن را برگرفته از آثاری ماننهد
فردوس الحکمه ،چهارمقاله ،ذخیرۀ خوارزمشاهی ،مصیبتنامهه و اسهکندرنامۀ (اقبهالنامهه) نظهامی میدانهد و از
مقایسۀ این حکایت در مثنوی با مجموع روایات مآخذ ذكرشده ،نتیجه میگیرد مأخهذ اصهلی موالنها ،چهارمقالهۀ
نظامی عروضی است (احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص  .)3این حکایت ،در مآخذ گونهاگون بهه شهیوهههای
مختلفی روایت شده است.
خالصۀ روایت چهارمقاله بدین گونه است كه یکی از نزدیکان قابوس وشمگیر ،عاشهق دختهری میشهود و از ایهن
عشق ،بیمار میگردد .سرس ابنسینا با گرفتن نبض وی ،به عشق او پی میبرد و به توصیۀ ابهنسهینا ،قهابوس ،آن
دختر را به عقد جوان عاشق درمی آورَد و درنتیجهه جهوان عاشهق سهالمتی خهود را بازمییابهد (رک .چهارمقالهه،
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نظامیعروضی :صص .)78-80همین حکایت در فردوسالحکمه با كمهی تغییهر و تفهاوت آمهده اسهت و در آنجها
شاهزاده ای عاشق یکی از همسران پدر میگردد و براثر این عشق بیمار میشود تا آنکه به توصیۀ طبیبی برجسهته،
پدرش همسر خود را به ازدواج وی درمی آورد و شاهزاده نیز بهبود مییابد (رک .احادیث وقصص مثنوی ،فروزانفر:
ص  .)5در اسکندرنامۀ نظامی ،حکایت بگونهای بسیار متفاوت و با سرانجامی غمانگیز ،روایت شده است؛ چنانکهه
ارشمیدس ،شاگردِ صاحبكمال ارسطو ،عاشق دختری میشود و بسبب همین عشق ،از درس و بحث بهازمیمانهد.
استادِ حکیم (ارسطو) با خوراندن شربتی خاص به معشوقِ ارشمیدس ،اَخالط او را از سینه بیهرون میکشهد و بهه
شاگرد ،نشان میدهد تا وی به حقارت وجود مادی انسان (معشوق) پی ببرد و چون جسم معشهوق ،زار و نحیهف
میگردد ،این رابطۀ جسمانی در نظر ارشمیدس ،حقیر جلوه میکند و از این عشق ،دوری میجویهد .هنگهامی كهه
ارشمیدس ،بار دیگر به كنیزک رجوع میکند ،آن كنیهز بیمهار میشهود و دربرابهر چشهمان جهان میدههد (رک.
اسکندرنامه ،نظامی :صص  .)1220-1223روایت مصیبتنامۀ عطار ،مشابه روایت اسکندرنامه است و ههر دو اثهر،
این حکایت را برای نفی عشق ظاهری و ترک صورت ،بیان كردهاند (رک .مصیبتنامه ،عطار :صهص .)237-239
این حکایت در چهارمقاله و فردوسالحکمه ،بیماری از عشق و هنرمندی طبیب را در كشف بیماری و شفا یافتن
با وصال معشوق ،بیان میکند (رک .تبیین و تأیید نظر استاد زرینكوب ،حسنیجلیلیان :ص  )95امّا در اسکندر-
نامه و مصیبتنامه برای بیان پی بردن به خطا در انتخاب معشوق و چگونگی رهایی از این عشق ،بکار رفته است
(همانجا) .در مثنوی نیز بیانگر رهایی از عشق صورت و تعلّقات حسّی و رسیدن به عالم عِلهوی میباشهد (بحهر در
كوزه ،زرینكوب :ص  .) 421البتّه روایت موالنا از قصّۀ شاه و كنیزک ،همچهون بسهیاری از حکایهات وی ،روایتهی
تركیبی و منحصربفرد و برآمده از دل چندین روایت ،با گفتمانها و ساختارهای مختلف اسهت (نگرشهی تهازه بهر
مأخذشناسی شاه و كنیزک ،پارسانسب :ص  .)60برای بررسی سبک شناسانۀ الیۀ ایهدئولوژیک روایهتِ مثنهوی از
این حکایت ،بر مبنای نشانه شناسی ،ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان را در سه سطح توصهیف ،تفسهیر و تبیهین
بکار میگیریم و بیشتر ،توجه این پژوه بر بررسی تصرّفات مولوی در روایهت دو مأخهذ چهارمقالهه و فهردوس-
الحکمه میباشد.
سطح توصیف
در سطح توصیف ،ساختهای زبانی و ویژگیهای صوری متون ،بررسی میشوند (تحلیل گفتمان انتقهادی ،فهركالف:
ص  .) 11این ویژگیهای صوری بعنوان انتخابهایی خاص از میان گزینههای مربوط به واژهها ،دستور و سهاختهای
متنی موجود هستند كه متن از آنها استفاده میکند (همان :صهص  .)149-154ایهن مشخصهههها و مولّفههههای
زبانشناسی و جامعهشناسی كه ساختارهای گفتمان مدار نامیده میشهوند همهواره ایهدئولوژی خاصهی را مهنعکس
مینمایند .درواقع همۀ اجزای صوتی ،واژگانی ،نحوی و ویژگیهای زبانشناسی جامعهشناسی گفته و گفتهار ،خهواه
ناخواه به نوعی با دیدگاه ویژهای مرتبط هستند (درآمدی به گفتمانشناسی ،یارمحمدی :ص  .)160-161ازجملۀ
این ساختارهای گفتمان مدار میتوان به گزین لغات و تعبیرات خاص (نامهدهی) ،كهاربرد صهنایع بالغهی ماننهد
استعاره ،تشبیه ،كنایه ،حسن تعبیر ،بکارگیری مجهول دربرابر معلوم و برعکس ،و نیز بهرهگیری از الگوی متفاوت
جمله اشاره كرد كه بکارگیری این ساختارهای گفتمانمدار موجب برجستهسازی گفتمان خودی و به حاشیهرانی
رقیب میشود .در این پژوه  ،ساختارهای گفتمانمدار گزین واژگان و تعبیهرات خهاص و نیهز كهاربرد صهنایع
بالغی موردنظر است .درمورد گزین واژگان و تعبیرات خاص باید گفت كه در مباحث گفتمانشناسهی ،واژگهان

بررسی و تحلیل تصرّفات نشانهشناسی مولوی در حکایت «شاه و كنیزک» (الیۀ ایدئولوژیک سبکشناسی) 179/

نشاندار ،حامل دیدگاه و نگرش ارزش گذار و تلقّیهای ایدئولوژیک هستند و بدینجهت شاخص اجتماعی دارنهد و
میزان استفاده از آنها میتواند معیار روشنگری برای میزان آغشتگی متن به ارزشهای ایدئولوژیک باشهد (سهبک-
شناسی ،فتوحی :ص )355؛ همچنین «بالغت بی از آنکه به بازنمایی"چه چیز" برردازد ،به این توجه دارد كهه
امور چگونه بازنمایی میشوند .اگر ایدئولوژی را محتوا بدانیم ،صناعات بالغی غالباً تابعی از محتوای متن هسهتند؛
امّا همین صناعات با آنکه تابعند ،عمیقأ در شکل دادن بهه واقعیهات دخالهت دارنهد» (همهان :ص .)360بنهابراین
مقدّمات ،ابتدا در سطح توصیف ،برای بررسی الیۀ ایدئولوژیک حکایت شاه و كنیزک ،از نظر واژگان و بالغت ،بهه
تحلیل و بررسی برجستهسازی یا حاشیه رانی دالها یا تصاویر نمادین طبیهب ،حکهیم الههی ،عشهق ،جهوان زرگهر
(معشوق مجازی ) ،عشق مجازی ناموجّه ،عشق مجازی موجّه ،عشق حقیقی و دال شاه میرردازیم.
دال یا تصویر نمادین طبیب
دال طبیب در روایت چهارمقاله و فردوسالحکمه ،بر درمانگری ماهر داللهت دارد كهه عشهق را گونههای بیمهاری
میداند و وصال با معشوق را برای درمان عاشق توصیه میکند .این طبیب در مآخذ یادشده بگونهای مثبت توصیف
شده است «عظیم طبیب و به غایت مبارک دست و چند كس بر دست او شفا یافهت» (چهارمقالهه :ص  )79و در
فردوسالحکمه نیز آمده است« :سرانجام طبیب برجستهای حاضر شد( ».احادیث و قصص مثنهوی ،فروزانفهر :ص
)5؛ امّا این طبیب كه در گفتمان ع رفانی و در مثنوی ،طبیب (ظاهری) خوانده میشود در مثنوی ،همواره بها بهار
منفی همراه اسهت (رک .مثنهوی ،مولهوی /1ب304؛ /3ب2709-2701؛ /3ب2966-2965؛ /4ب1520-1515؛
/6ب2509-2506؛ /6ب .)3681-3672ازآنجاكه طبیب از سبب (نشانه و دلیل) به بیماری پی میبهرد ،گهاهی در
مثنوی ،بندۀ سبب خوانده میشود كه از خریّت ،مکر خدا را نمیبیند و چنان احمق است كه اگر گاوش تبدیل بهه
خر شود ،آن را درنمییابد (سرّ نی ،زرینكوب :ص  .)585این بازنمایی منفی از آن روست كه به اتّفاق نظر عمهوم
پژوهندگان مثنوی ،طبیب در مثنوی و حکایت شاه و كنیزک ،نماد فالسفه و علمای ظاهری است (تبیین و تأیید
نظر استاد زرینكوب ،حسنیجلیلیان :ص )92؛ زیرا فالسفه و دانشمندان همچون طبیبان ،همانگونه كه در علهوم
و امور دنیوی ،از معلول به علّت و از سبب به مسبّب پی میبرند ،برای اثبات وجود خدا نیهز از همهین روش بههره
میبرند؛ ازاینرو مورد نکو ه عرفا قرار میگیرند و در آثهار عرفهانی بگونهۀ منفهی توصهیف میشهوند (رک .حهذف
واسطهها از رابطهها ،شیری :صص ) 65-79؛ درحالیکه در عرفان و تصوّف برخالف فالسفه ،بهر كشهف و شههود و
الهامات قلبی و ارتباط و شناخت بیواسطۀ خداوند تکیه میشود و موالنا نیز بنا بر سلوک عرفهانی خهود ،كشهف و
شهود قلبی را بر عقل و استدالل ترجیح میدهد؛ ازاینرو بر مبنای گفتمهان عرفهانی ،در حکایهت شهاه و كنیهزک
مثنوی ،ابتدا راوی با توصیف و بازنمایی منفیِ دال طبیب ،بعنوان نماد فالسفه و دانشمندان ،آن را ساختارشکنی
میکند؛ سرس در قطب منفی قرار میدهد و به حاشیه میراند .پس از آن ،با توصیف و بازنمایی مثبتِ حکیم الههی
دربرابر حکیم جسمانی ،قطب مثبت را شکل میدهد و برجسته میسازد؛ چنانکه توصیف راوی از طبیبان چنین -
است :طبیبان كه به امید دریافت زر و سیم ،اقدام به درمان كنیهزک میکننهد ،افهرادی مغهرور و خهودپرسهتند و
دلهایشان سخ ت و جانهایشان دور از خداست؛ ازاینرو بعمد ،نام خدا را بر زبان نمی آورند .خهدا نیهز دربرابهر ایهن
طبیبان قرار میگیرد تا ناتوانی آنان را نشان دهد؛ لذا دارویشان نهتنها موجب بهبود نمیشود ،بلکهه سهبب شهدّت
بیماری میگردد؛ چون طبیبان از حال درون بیخبرند ،بطور ضمنی به كفّار و سرس به خاروخس تشبیه میشهوند
كه درمان خواستن از آنان ،گم كردن راه است:
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حههههسّ دینههههی نردبههههان آسههههمان
حهههسّ دنیهههها نردبههههان ایههههن جهههههان
صههههحت آنحههههس بخواهیههههد از حبیههههب
صهههحت ایهههن حهههس بجوییهههد از طبیهههب
صههههحت آن حسههههن ز ویرانههههی بههههدن
صههههحت ایههههن حههههس ز معمههههوری تههههن
(مثنوی دفتر اول ،بیت )303-308
یافههههت گهههههنج و دُرّ و مرجهههههان مهههههرا
ههههر كهههه درمهههان كهههرد مهههر جهههان مهههرا
فههههم گِههههرد آریهههم و انبههههازی كنههههیم
جملهههه گفتنهههدش كهههه جانبهههازی كنهههیم
ههههر الهههم را در كهههف مههها مرهمهههی اسهههت
هریکههههی از مهههها مسههههیح عههههالمی اسههههت
پهههس خهههدا بنمودشههههان عجهههز بشههههر
«گهههر خهههدا خواههههد» نگفتنهههد از بَطَهههر
نههی همههین گفههتنكههه عههارض حههالتی اسههت
تهههرک اسهههتثنا مهههرادم قسهههوتی اسهههت
جهههان او بههها جهههان استثناسهههت جفهههت
ای بسهههها نههههاورده اسههههتثنا بههههه گفههههت
گشههههت رنههههج افههههزون و حاجههههت ،نههههاروا
هرچههههههه كردنههههههد از عِههههههالج و از دوا
چشههم شههه از اشههک خههون چههون جههوی شههد
آنكنیهههزک از مهههرض چهههون مهههوی شهههد
روغهههههن بهههههادام ،خشهههههکی مینمهههههود
از قضههههها سهههههركنگبین ،صهههههفرا فهههههزود
آب ،آتههه را مهههدد شهههد همچهههو نفهههت
اطالق رفت
از هلیله ،قبض شد
(همان ،بیت )45-54
اسههههههههتعیذ اهلل مّمهههههههها یفتههههههههرون
بیخبهههههههر بودنهههههههد از حهههههههال درون
(همان ،بیت )105
دسهههت ،كهههی بهههودی غمهههان را بهههر كسهههی
خههههار دل را گههههر بدیههههدی هههههر خسههههی
(همان ،بیت )153
درنتیجه ،دال طبیب كه بطور ضهمنی ،نمهاد عالمهان ظهاهری اسهت ،بهر گمراههی و گمهراهكننهدگی فالسهفه و
دانشمندان داللت میکند؛ لذا انسجام این بخ از متن كه با ساختارهای گفتمانمدارِ گزین ِ واژگان و نامدهی و
تعمیم و تشبیه با كاربرد «زر و سیم ،مسیح عالم ،ترک استثناء ،قسهوت ،خهس و بیخبهر» (رک :همانجها) شهکل
گرفته ،نگرش موالنا را در چهارچوب گفتمان عرفانی نشان میدهد.
دال یا تصویر نمادین حکیم الهی
حکیم الهی در مثنوی ،همان استادِ روایتِ مصیبتنامه و اسکندرنامه است كه در این دو مأخذ نیز مانند مثنهوی،
نماد پیر و مراد است (رک .اسکندرنامه ،نظامی :ص 1220-1223و مصیبتنامه ،عطار :ص )237-239و دربرابهر
طبیب روایت چهارمقاله و فردوسالحکمه قرار دارد .در این دو مأخذ طبیب ازطریق نبض بیمار بهه عشهق او پهی
میبرد« :ابوعلی دست بر نبض بیمار نهاد و گفت برگوی( »...چهارمقاله :ص  .)79در فردوسالحکمه نیز «سرانجام
طبیب برجستهای حاضر شد ،تالش تازه ای را آغاز كند .وی نبض بیمار را در دست گرفت( »...احادیهث و قصهص
مثنوی ،فروزانفر :ص  .)5با این حال راوی مثنوی این روش درمان را نیز به حکیم الهی نسبت میدهد تا درنتیجه،
در روایت مثنوی و بر مبنای گفتمان عرفانی ،دال حکیم الهی بگونهای مثبت ،بازنمایی و تعریف گهردد و معنهای
مثبت موردنظر راوی كه نماد پیر و مراد است ،در این دال نه اده شود تا دربرابر دال طبیب و حکیم ظاهری قهرار
گیرد .ساختارهای گفتمانمدار این بخ  ،گزین واژگان خاص ،حُسن تعبیر ،قدسیسازی و الگوههای اقنهاعی -
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چون تشبیه ،استعاره و مترادفات هستند .در روایت مثنوی ،آمدن حکیم الهی در مسجد و در خواب ،به شاه وعده
داده میشود؛ حکیم الهی ،فردی حاذق ،صادق و امین است و در درمانگری او ،سِحر مطلق و در مهزاج  ،قهدرت
حق را میتوان دید .وی فاضلی پرمایه و آفتابی در میان سایه ،توصیف میشود كه مانند هالل ماه است و معشهوق
اصلی شاه هم اوست و به پیامبر (ص) نیز تشبیه میگردد .بعالوه حکیم الهی ،گنج ،هدیهء حق ،پاسخ ههر سهوال،
آشکاركنندۀ رازهای دل  ،دستگیر درماندگان و ...خوانده میشود و نسبتِ حکیم الهی با بیمارش ،مانند نسبت باران
با چمن است؛ غمخوار بیمار و مشفقتر از پدر میباشد و چنانکه گفته شد حتّهی راوی ،اعتبهار تشهخیص بیمهاری
عشق از روی نبض بیمار را كه در فردوسالحکمه و چهارمقاله به طبیبان اختصاص دارد ،به حکیم الهی میدهد.
پههههابرهنههههه جانههههب مسههههجد دویههههد...
شهههه چهههو عجهههز آن حکیمهههان را بدیهههد
دیهههد در خهههواب او كهههه پیهههری رو نمهههود
درربههههود
در میههههان گریههههه ،خههههواب
گههههر غریبههههی آیههههدت فههههردا ،ز ماسههههت
گفهههت ای شهههه مهههژده حاجاتهههت رواسهههت
صهههادق دان كهههو امهههین و صهههادق اسهههت
چهههون كهههه آیهههد او حکهههیم حهههاذق اسهههت
در مههههزاج قههههدرت حههههق را ببههههین
در عالجهههه سِههههحر مطلههههق را ببههههین
آفتههههاب از شههههرق ،اختههههرسههههوز شههههد
چهههون رسهههید آن وعهههدهگهههاه و روز شهههد
تهههها ببینههههد آنچههههه بنمودنههههد سِههههرّ
بهههود انهههدر منظهههره شهههه منتظهههر
آفتههههههههابی در میههههههههان سههههههههایهای
دیههههد شخصههههی فاضههههلی پرمایهههههای
نیسهههت بهههود و هسهههت بهههر شهههکل خیهههال...
میرسهههههید از دور ماننهههههد ههههههالل
ههههر دو جهههان بهههی دوخهههتن بهههردوختهههه
هههههر دو بحههههری ،آشههههنا آموختههههه
لیهههک كهههار از كهههار خیهههزد در جههههان
گفههههت معشههههوقم تههههو بودسههههتی ،نههههه آن
از بهههههرای خهههههدمتت بنهههههدم كمهههههر...
ای مهههرا تهههو مصهههطفی مهههن چهههون عمهههر
همچهههو عشهههق انهههدر دلوجهههان گرفهههت...
دسههههت بگشههههاد و كنههههاران گرفههههت
گفهههت آخهههر یهههافتم گنجهههی بهههه صهههبر
پهههرسپرسهههان میکشهههیدشتههها بهههه صهههدر
معنههههههی الصههههههبر مفتههههههاح الفههههههرج
گفههههت ای هدیهههههءحههههق و دفههههع حَهه هرَج
مشههکل از تههو حههلشههود بههیقیههل و قههال
ای لقههههای تههههو جههههواب هههههر سههههؤال
دسهههتگیری هركهههه پهههای در گهههل اسهههت
ترجمانی هرچه ما را در دل است
بهههههاز میررسهههههید از جهههههور فلهههههک...
دسهههت بهههر نبضه ه نههههاد و یَهههکبههههیَهههک
آن كهههنم بههها تهههو كهههه بهههاران بههها چمهههن
شهههاد بهههاش و فهههارغ و ایمهههن كهههه مهههن
بهههر تهههو مهههن مشهههفقترم از صهههد پهههدر
مهههن غهههم تهههو میخهههورم تهههو غهههم مخهههوَر
(مثنوی ،دفتر اول ،بیت  55-173با تلخیص)
طبیب در چهارمقاله و فردوسالحکمه سبب وصال عاشق و معشوق میشود« :ابهوعلی گفهت داروی او وصهال آن
دختر است و معالجت او دیدار او باشد ...ابوعلی اختیاری پسندیده بکرد و آن عقد بکردند و عاشق و معشوق را به
هم پیوستند» (چهارمقاله :صص  .)80-79در فردوسالحکمه نیز «طبیب پس از گرفتن تأمین جانی برای جوان و
خوی گفت :تنها راه درمان آن است كه فالن همسرت را به ازدواج وی درآوری .شاه بها خوشهحالی بهه توصهیۀ
طبیب عمل كرد» (احادیث وقصص مثنوی ،فروزانفر :ص  )5امّا حکیم الهی یا پیهر عرفهانی ،بهرخالف طبیهب در
روایت چهارمقاله و فردوسالحکمه ،توصیه به قتل زرگر (معشوق) و ازبین رفتن عشق میان او و كنیزک (عاشهق)
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میکند .با این حال ،راوی در چهارچوب گفتمان عرفانی ،كار وی را چنین توجیه مینماید :حکهیم الههی بهرخالف
طبیبان و به امید زر و سیم ،اقدام به درمان كنیزک نکرد و قتل زرگر نیز به امر خدا بوده است ،نه برای خوشایند
شاه؛ لذا كار حکیم الهی ،مانند كار حضرت خضر (ع) بوده كه مردم عادی ،سِّر آن را درنمییابند؛ حکهیم الههی بها
خدا سخن میگوید و هر كاری میکند ،عین صواب است؛ وی ،جانشین خداست و میتواند بکشد یا جهان ببخشهد؛
مانند حضرت ابراهیم (ع) است و مردن به دست موجب شادی ابدی است:
نهههی پهههی امّیهههد بهههود و نهههی ز بهههیم
كشهههتن ایهههن مهههرد بهههر دسهههت حکهههیم
تههههها نیامهههههد امهههههر و الههههههام الهههههه
او نکشهههههت از بهههههرای طبهههههع شهههههاه
سهههههرّ آن را درنیابههههههد عههههههام خلههههههق
آن پسهههر را كِههه خِضِهههر بُبریهههد حلهههق
هرچههههه فرمایههههد بههههوَد عههههین صههههواب
آن كهههه از حهههق یابهههد او وحهههی و جهههواب
نایهههب اسهههت و دسهههت او دسهههت خداسهههت
آن كههه جههان بخشههد اگههر بکشههد رواسههت
شهههاد و خنهههدان پهههی تهههیغ جهههان بهههده
همچههههو اسههههماعیل پیشهه ه سههههر بنههههه
(مثنوی ،دفتر اول ،بیت )222-227
به اتّفاق دیدگاه همۀ پژوهندگان مثنوی ،حکیم الهی در این حکایت ،نماد پیامبر یا مرشهد و پیهر طریقهت اسهت
(تبیین و تأیید نظر استاد زرینكوب ،حسنیجلیلیان :ص  )92ولی با توجّه به گفتمان تصوّف میتهوان گفهت كهه
حکیم الهی ،بیشتر نماد مراد و پیر است كه در گفتمان عرفانیِ حکایات مثنهوی ،همهواره بها بهار مثبهت ،همهراه
میگردد و مریدان به تسلیم و پیروی محض از او توصیه میشهوند (رک .مثنهوی /2 ،ب 444-376؛  /2ب -3303
3423؛ /4ب 562-538؛ /5ب 2244-2242؛  /6ب  )2152-2044درنتیجه دال حکیم الههی بطهور ضهمنی ،بهر
قدسی بودن و هدایتكنندگی پیران طریقت و مشایخ صوفیه داللت دارد.
دال یا تصویر نمادین عشق
دال عشق در روایت فردوسالحکمه و چهارمقاله ،بر رابطهای انسانی داللهت میکنهد و گونههای بیمهاری دانسهته
میشود كه راه درمان آن ،وصال به معشوق است «این جوان در فالن محلّت و در فالن كوی و در فالن سهرای بهر
دختری فالن و فالن نام عاشق است و داروی او وصال آن دختر است و معالجت او دیهدار او باشهد» (چهارمقالهه:
ص  .)79در فردوسالحکمه نیز آمده است كه طبیب« :گفت تنها راه درمان آن اسهت كهه فهالن همسهرت را بهه
ازدواج وی درآوری» (احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص )5؛ امّا در گفتمان عرفان و تصوّف ،عشهق انسهانی را
عشق مجازی مینامند؛ ع شق مجازی در میان عرفا و متصوّفه ،موافقان و مخالفانی دارد و هریک با توجّه به فوایهد
و مضرّات در سلوک عشق حقیقی ،آن را موجّه یا ناموجّه میداننهد (رک .سهرّ نهی ،زریهنكهوب :ص 544-494؛
عشق صوفیانه ،ستاری168-184 :؛ عشق مجازی و رابطهۀ آن بها عشهق حقیقهی ،نصهیری :ص  57 -88و عشهق
مجازی منهاج عشق ربّانی ،منیری :ص  .) 169-187از نظر موالنا اگر عشق مجازی ،وسیله و پلی برای رسیدن به
عشق حقیقی باشد ،موجّه است ،امّا عشق مجازی با عشق الهی تفاوت دارد« :در تجربۀ حبّ ِالهی كه اختصاص به
كامالن طریقت دارد ،عارفِ سالک ،خالی شدن از خودی را فرصتی مییابد تا وجود خوی را از جوهر این عشق -
كه عنصری الهی و ورای پیوند جسمانی و عنصری است -پُر كند؛ آغاز این تجربه هم فنای در شیخ اسهت» (سهرّ
نی ،زرینكوب :ص  .) 506فنای در شیخ و مراد ،حاصل عشقِ آمیخته به تسلیم مرید در حقّ پیر خهوی اسهت و
مرید را در طی سلوک ا ز حکم و ارادۀ خوی  ،خارج و به ارادۀ شیخ ،ملحق میسازد؛ لذا موالنا رواج عشق مجازی
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را در نزد صوفیه ،نشان انحراف و دستاویز مالمت میداند (همانجا) و عشق به پیر و شیخ را جایگزین عشق صورت
میسازد« :شمس تبریزی و موالنا ،صورتپرستی را بدینگونه كه در طریقۀ حلمانیان است ،نمیرسندیدهاند و عشق
به كمال و مرد كامل را كه عین عشق به خداست ،اصل و پایهء طریقت خود قرار دادهاند» (شرح مثنوی شهریف،
فروزانفر :ص .) 31ازاینرو در حکایت شاه و كنیزک ،شاه با دیدن حکیم الهی میگوید« :معشهوقم تهو بودسهتی نهه
آن» و تسلیم ارادۀ حکیم الهی میشود.
ازاینرو عشق در روایت چهارمقاله و فردوس الحکمه ،از نظر گفتمان عرفانی ،عشق مجازی اسهت؛ زیهرا بهه وصهال
عاشق و معشوق ،منتهی میشود و وسیله ای برای رسیدن به عشق عرفهانی نیسهت .درواقهع ،زرگهر و كنیهزک در
مثنوی ،جایگزین عاشق و معشوق در روایت چهارمقاله و فردوسالحکمه هستند و رابطۀ آنان ،نمونۀ عشق مجازی
ناموجّه است؛ درنتیجه موالنا بعنوان راوی مثنوی ،برای حاشیهرانی عشهق مجهازی ،در درونمایهه و شهکل ظهاهر
روایات مآخذ این حکایت ،تصرّفاتی كرده و بجای وصال یافتن عاشق و معشوق ،جدایی آنان را با خوراندن شربت
زهرآگین به جوان زرگر و مرگ وی ،روایت نموده است .درواقع موالنها روایهت زههر دادن بهه جهوان زرگهر را از
اسکندرنامۀ نظامی (رک .احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص  )3و به احتمال قویتر ،از مصیبتنامۀ عطار (رک.
نگرشیتازه بر مأخذ شناسی قصۀ شاه و كنیزک ،پارسانسب :ص  )41اخذ كرده است؛ لذا برای بیان بازنمایی دال
یا تصویر نمادین عشق مجازی در این روایت ،ابتدا به دال زرگر میرردازیم.
دال یا تصویر نمادین جوان زرگر (معشوق مجازی)
دالِ جوان زرگر در مثنوی ،جایگزین معشوق در روایت فردوسالحکمه و چهارمقاله اسهت كهه در ایهن دو مأخهذ
بگونهای مثبت توصیف شده است و نق خاصی ندارد؛ جز آنکه وصال او موجب درمان عاشهق میگهردد و تنهها،
معشوقِ شاهزاده و موجب درمان وی است « :عاشق و معشوق را بهم پیوستند و آن جوان پادشاهزادۀ خوبصورت
از چنانرنجی كه به مرگ نزدیک بود ،برست» (چهارمقاله :ص  .)80در فردوسالحکمهه نیهز پهس از درخواسهت
طبیب برای وصال عاشق به معشوق « ،شاه با خوشحالی به توصیۀ طبیب عمل كرد و جوان این چنهین سهالمتی
خود را بازیافت» (احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص  )5امّا در مثنوی «به اتّفاق عمهوم پژوهنهدگان مثنهوی،
زرگر در این حکایت ،رمز دنیا یا عالیق دنیایی یا عالم ماده است» (تبیین و تأیید نظر استاد زرینكوب ،حسهنی-
جلیلیان :ص  .) 92عشق طبیعی (انسان به انسان) نیز یکهی از مهمتهرین عالیهق دنیهایی اسهت؛ ازاینهرو در ایهن
حکایت ،معشوق مجازی بعنوان نمونه ای از عالئق دنیایی مطرح گردیده و بهه حاشهیه رانهده شهده اسهت .موالنها
روایتگر مثنوی از آغاز سخن ،جوان زرگر را «شَنگ فضول» مینامد كهه بها وعهدهء زر و سهیم و خلعهت ،فریفتهه
میشود و برای دستیابی به زر و سیم ،زن و فرزندان و شهر خود را رها میکند .بعالوه موالنا زیبایی جوان زرگهر را
موجب كشته شدن میداند و این زیبایی را به پرهای طاووس مانند میکند كه انسهانها بهرای بدسهت آوردنه ،
پرنده را میکشند؛ درواقع با توجّه به گفتمان عرفانی ،زیبایی جوان زرگر ،دشمن جان اوست نه شاه و حکیم الهی:
از بههههرای زرگهههههر شهههههنگ فضهههههول...
تهههها سههههمرقند آمدنههههد آن دو رسههههول
چههههون بیههههایی ،خههههاص باشههههی و نههههدیم
اینهههک ایهههن خلعهههت بگیهههر و زرّ و سهههیم
غهههرّه شههههد از شهههههر و فرزنههههدان بریههههد...
مههههرد ،مههههال و خلعههههت بسههههیار دیههههد
خونبهههههای خههههوی را خلعههههت شههههناخت
اسهههب تهههازی برنشسهههت و شهههاد تاخهههت
خهههود بهههه پهههای خهههوی تههها سوءالقضههها
ای شهههده انهههدر سهههفر بههها صهههد رضههها
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گفههههههت عزراییههههههل رو آری ،بههههههری...
در خیههههال مُلههههک و عههههزّ و مهتههههری
ای بسههههها شهههههه را بکشهههههته فههه هرّ او
دشههههههمن طههههههاووس آمههههههد پهههههرّ او
(مثنوی ،دفتر اول ،بیت  186-208با تلخیص)
در دفتر پنجم مثنوی نیز هنرها و زیركیهای بشر (دانشها و تواناییها) به پرهای طاووس تشبیه و بعنهوان دشهمن
جان انسان ،معرّفی میشوند؛ چراكه موجب غرور آدمی و دوری از خدا میگردند (همان ،بیت  .)536-671بنابراین
جو ان زرگر كه در این حکایت ،معشوق مجازی است ،نمودی از دنیا و تعلّقات مادی و نیز اهل دنیاست و با كشتن
او « :عشقی پست و ناروا ،فدا میشود تا كنیزک به عشقی واالتر راه یابهد» (سهرّ نهی ،زریهنكهوب :ص  .)421ایهن
معشوق مجازی ،مانند دان فالسفه و علمای ظاهری و مال دنیا ،موجب تعلّق به دنیای مادی و درنتیجه ،هالک
انسان میشود؛ لذا جوان زرگر ،مانند آنکه به دست حضرت خضر (ص) كشته شد ،بایهد فنها شهود تها از فتنههاش
پیشگیری گردد.
دال یا تصویر نمادین عشق مجازی ناموجّه
با توجّه به روایت مثنوی از این حکایت ،دو نوع عشق مجازی وجود دارد :عشق مجازی ناموجّهِ میان جوان زرگر و
كنیزک كه صورتی دیگر از عشقِ روایت چهارمقاله و فردوسالحکمه است (و چنانکه گفته شد در ایهن دو مأخهذ،
گونه ای بیماری دانسته شده كه درمان آن وصال با معشوق است) و گونۀ دیگر ،عشق مجهازی موجّهه اسهت كهه
میان كنیزک و شاه دیده میشود .موالن ا ،راوی مثنوی ،عشهق كنیهزک و جهوان زرگهر را عشهق بصهورت و ظهاهر
توصیف میکند كه این عشق ،با ازمیان رفتن زیبائی ،سست و سرد میگردد؛ زیرا عشق ظاهری و رنگ و بوسهت و
عاقبت ،مایۀ ننگ است .این عشق ناپایدار و نامعتبر ،گاهی نیز عاقبتی جز ننگ همراه با مرگ ندارد و تنهها مایهۀ
رنج عاشق خواهد بود .پس موالنا بطور ضمنی ،آن را عشق به مردگان میداند (مجاز به عالقۀ مهایکون) و دربرابهر
عشق به زندۀ نامیرا ،قرارش میدهد:
جههههان دختههههر در وبههههال او نمانههههد
چههههون ز رنجههههوری ،جمههههال او نمانههههد
انههههدکانههههدک در دل او سههههرد شههههد
چونکهههه زشهههت ونهههاخوش و رخ زرد شهههد
عشههههق نبههههوَد عاقبههههت ننگههههی بههههود
عشهههههقهایی كهههههز پهههههی رنگهههههی بهههههود
تهههها نرفتههههی بههههر وی آن بههههد داوری...
كههاش كههان هههم ننههگ بههودی یکسههری
آن كنیهههزک شهههد ز رنهههج و عشهههق ،پهههاک
ایهههن بگفهههت و رفهههت در دم زیهههر خهههاک
زانکهههه مهههرده سهههوی مههها آینهههده نیسهههت
زانکهههه عشهههق مردگهههان پاینهههده نیسهههت
ههههر دمهههی باشهههد ز غنچهههه ،تهههازهتهههر
عشهههههق زنهههههده در روان و در بصهههههر
كهههز شهههراب جانفزایهههت سهههاقی اسهههت
عشههق آن زنههده گههزین كههو بههاقی اسههت
(مثنوی ،دفتر اول 203-219 ،با تلخیص)
بنابراین در مثنوی ،به پیروی از گفتمان عرفانی ،عشق انسان و عشق خدا ،قابهل جمهع نیسهتند و عشهق انسهان،
پرتوی عاریتی از عشق حقیقی خوانده میشود؛ لذا باید عاریه را رها كرد و بسوی اصل عشق رفت (رک .سهرّ نهی،
زرینكوب :ص 233-234و.410
دال یا تصویر نمادین عشق مجازی موجّه
گونۀ دیگری از عشق مجازی در این حکایت ،عشق شاه و كنیزک یا عشق مجازی موجّه و پلی برای رسهیدن بهه
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معشوق حقیقی است و اینگونه از عشق ،دربرابر عشق زرگر و كنیز قرار دارد؛ بنابراین بسیاری از محقّقان مثنوی،
ن سهالک میداننهد (رک .تفسهیر و تأویهل نخسهتین داسهتان
شاه را رمز انسان و روح و كنیزک را رمز نفس و مه ِ
مثنوی ،تدین :ص  12-14و تبیین و تأیید نظر استاد زرینكوب ،حسنیجلیلیهان :ص  .)91-92كنیهزک در ایهن
حکایت ،همان شاهزادۀ عاشق در روایتِ فردوسالحکمه و چهارمقاله است كه در مثنوی ،عشق او به جوان زرگهر،
عشقی ناموجّه توصیف شده و بطور ضمنی ،نماد عشقِ نفسِ سالک (كنیهزک) بهه دنیها (جهوان زرگهر) میباشهد.
ازطرفی ،عشق موجّه شاه به كنیزک ،عشق سالک (شاه) نسبت به نفس و خودی خوی (كنیزک) است كه بایهد
از آن گذر كند و خودی و نفس خوی (كنیزک) را در عشق پیر و مراد (حکیم الهی) فانی نماید؛ بر این اسهاس،
شاه با دیدن حکیم الهی ،عاشق او میشود و از عشق مجازی موجّه به كنیزک نیز میگذرد:
لیههههک كههههار از كههههار خیههههزد در جهههههان
گفهههت معشههههوقم تهههو بودسههههتی نههههه آن
(مثنوی ،دفتر اول ،بیت)77
در دفتر چهارم مثنوی (همان ،بیت  )3085-3241نیز در داستانی مشابه ،شاهزاده بها دیهدن حقیقهت ،از عشهق
مجازی موجّه دست میکشد و همسر خود را ترک میکند .در این حکایت ،عشق مجازی موجّه به ظلمهت تشهبیه
میشود كه رهایی از آن سبب رفتن بسوی نور حق خواهد شد:
وارهیههههههههدم از چَهههههههههِ دار الغههههههههرور
گفهههههت رو مهههههن یهههههافتم دار السهههههرور
سهههوی نهههور حهههق ز ظلمهههت رویتافهههت
همچنهههان باشهههد چهههو مهههؤمن راه یافهههت
(همان ،بیت )3187
لذا براساس گفتمان عرفانی ،در حکایت شاه و كنیزک ،هر گونه عشق مجهازی بعنهوان تعلّهق بهه دنیها و سهدّ راه
سالک ،تلّقی میشود كه باید از آن گذر كرد و بجای آن ،با عشق مراد (حکیم الهی) و فنهای در وی ،بهه حقیقهت
رسید.
دال یا تصویر نمادین عشق حقیقی
عشق ،دالّ مركزی عرفان عاشقانه است و در آن ،خداپرستی به سائقۀ عشق و محبّت صهورت میگیهرد و عارفهان
رابطۀ خالق را با مخلوق همچون پیوند عشق میان عاشق و معشوق میبینند (عشهق صهوفیانه ،سهتاری :ص .)34
الزمۀ این عشق هم ،ترک هرگونه تعلّق دنیایی ازجمله عشق انسانی (مجازی) است؛ چون از نظهر عرفها ،هرگونهه
تعلّق به ماسوی اهلل ،موجب تیرگی دل و دوری از خدا میگردد و به قولی «تمام عرفان ،دیدن این زنگارها و عشق
مجازی و سُتردن آن است» (داستانها و پیامهای مثنوی ،ریاضی :ص .)29بر این اساس ،عشق حقیقهی (عارفانهه)
در این حکایت ،دربرابر هرگونه عشق مجازی قرار دارد و موالنا بگونهای مثبت ،آن را بازنمایی و توصیف مینمایهد
و با معنایی متفاوت از عشق توصیف شده در مآخذ حکایت ،آن را تثبیت و برجسته میکند .موالنا عشق حقیقی را
عشق به زنده و همیشه تازه توصیف مینماید؛ عشق به زندۀ جاودان كه به عاشق ،شراب جانفزا میدهد .این عشق،
عشق همۀ انبیا و موجب ك مال است؛ قابل شرح و بیان نیست و عقل ،قادر به شرح آن نمیباشد و ماننهد آفتهاب،
دلیلی برای وجود خوی است:
هههههر دمههههی باشههههد ز غنچههههه تههههازهتههههر
عشهههههههق زنهههههههده در روان و در بصهههههههر
كههههز شههههراب جانفزایههههت سههههاقی اسههههت
عشهههق آن زنهههده گهههزین كهههو بهههاقی اسهههت
یافتنهههههد از عشهههههق او كهههههار و كیههههها
عشهههق آن بگهههزین كهههه جملهههه انبیههها
(مثنوی ،دفتر اول)218-220 ،
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چههون بههه عشههق آیههم خجِههل باشههم از آن
هرچهههه گهههویم عشهههق را شهههرح و بیهههان
چههون بههه عشههقآمههد قلههم بههر خههود شههکافت
چهههون قلهههم انهههدر نوشهههتن میشهههتافت
شهههرح عشهههق و عاشهههقیههههم عشهههق گفهههت
چو خر در گِلبخفت
عقل در شرح
گههههر دلیلههههت بایههههد ،از وی رو متههههاب
آفتههههههاب آمههههههد دلیههههههل آفتههههههاب
(همان ،بیت )112-116
درنتیجه دال عشق مجازی بعنوان نمونۀ تعلق دنیایی معرفی و بحاشهیه رانهده میشهود و دربرابهر عشهق حقیقهی
بركشیده و برجسته میگردد .بنا بر این توصیفات ،برای رسیدن بدین عشق ،باید از جوان زرگهر (دنیها و تعلّهق) و
كنیز (نفس و خودی سالک) گذر كرد.
دال یا تصویر نمادین شاه
شاه در روایت چهارمقاله و فردوس الحکمه بواسطۀ وصال عاشق و معشوق داللت دارد« .پس گفت :یا احّل اكمهل
افضل عاشق و معشوق هر دو خواهرزادگان منند و خالهزادگان یکدیگر؛ اختیهاری بکهن تها عقهد ایشهان بکنهیم»
(چهارمقاله :ص  .)80و در فردوسالحکمه نیز « شاه با خوشحالی به توصیۀ طبیب عمل كرد و جوان ایهن چنهین
سالمتی خود را بازیافت» (احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص  .)5ولی در حکایت مثنوی بطور ضهمنی ،نمهاد
انسان و عارف سالک است كه مو جب جدایی و دوری از معشهوق (مجهازی) میگهردد؛ بنهابراین بگونههای مثبهت،
بازنمایی و برجسته میگردد و هنگامی كه با همکاری حکیم الهی ،موجب قتل جوان زرگر میشود ،موالنا به توجیه
این كار میرردازد؛ زیرا براساس گفتمان عرفانی ،كشتن جوان زرگر در مثنوی ،نشانۀ اطاعت ،تسلیم و عشق مرید
(شاه) نسبت به پیر و مراد (حکیم الهی) برای كشتن نفس و بیانگر قطع تعلّقات دنیایی است .ازاینرو موالنا ،شاه را
بدینگونه توصیف میکند :شاه ،صاحب ملک دنیا و دین است؛ برای بدست آوردن كنیزک از مهال خهود میگهذرد؛
برخالف جوان زرگر ،عاشق واقعی كنیزک است؛ درمان خواستن از طبیبان ظاهری را كاری خطها میدانهد؛ بهرای
درمان كنیزک بسوی خدا و مسجد میرود و مورد لطف خداوند قرار میگیرد؛ در خواب ،مورد خطاب پیر الهی واقع
میشود؛ به ولی خدا تشبیه میگردد؛ غوّاص شناآموخته در دریای حق خوانده میشود و به عُمَر شبیه میگردد؛ شاه
بعنوان مریدی كه عاشق و تسلیم محض پیر (حکیم الهی) است ،به امر حکیم ،زر و سیم بسیاری به جوان زرگهر
میدهد؛ حتّی كنیزک را به وی تسلیم میکند و سرانجام با همکاری حکهیم ،جهوان زرگهر را میکشهد و هیچگونهه
پرس یا اعتراضی به حکیم نمیکند:
ملهههک دنیههها بهههودش و ههههم ملهههک دیهههن
بههههود شههههاهی در زمههههانی پههههی از ایههههن
دردمنههههد و خسههههتهام درمههههانم اوسههههت
جههان مههن سهههل اسههت جههان جههانم اوسههت
سههههجدهگههههاه از اشههههک او پُههههرآب شههههد...
رفهههت در مسهههجد ،سهههوی محهههراب شهههد
بههههار دیگههههر مهههها غلههههط كههههردیم راه...
ای همیشهههههه حاجهههههت مههههها را پنهههههاه
انهههدر آمهههد بحهههر بخشهههای بهههه جهههوش
چهههون بهههرآورد از میهههان جهههان خهههروش
دیهههد در خهههواب او كهههه پیهههری رو نمهههود...
درربود
در میان گریه خواب
عکهههس مههههرویهههان بسهههتان خداسهههت
آن خیههههههاالتی كههههههه دام اولیاسههههههت
در رخ مهمههههان همههههی آمههههد پدیههههد
آن خیهههاالتی كهههه شهههه در خهههواب دیهههد
(مثنوی ،دفتر اول ،بیت  36-74با تلخیص)
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از سوی دی گر ،هنگامی كه شاه با همدستی حکیم الهی ،جوان زرگر را میکشد ،موالنا بر مبنای نگرش عرفانی ،به
توجیه این امر میرردازد؛ لذا شاه را پاک از شهوت و حرص و هوا میخوانَد؛ كار او را الهام الهی میشمارد؛ وی را به
حضرت خضر (ع) تشبیه میکند و آگاه و خاصه اهلل و ...مینامد:
او سههگی بههودی دراننههده نههه شههاه
گهههر نبهههودی كهههارش الههههام الهههه
نیهههک كهههرد او لیهههک نیهههک بهههدنما
پهههاک بهههود از شههههوت و حهههرص و ههههوا
صهههد درسهههتی در شکسهههت خضهههر هسهههت...
گهههر خِضِهههر در بحهههر كشهههتی را شکسهههت
خههاص بههود و خاصههۀ اهلل بههود
شههاه بههود و شههاه بههس آگههاه بههود
(همان ،بیت )235-241
چنانکه میبینیم ،دالها و عناصر گفتمانی در این حکایت ،بگونهای مطلقِ مثبت یا مطلقِ منفی ،بازنمایی شدهانهد؛
لذا دالهای گفتمان رقیب ،همواره جنبۀ كامالً منفی دارند و دالهای گفتمان خودی كامالً مثبت ارزیابی میشهوند.
میتوان گفت در مثنوی « بیشتر شخصیتها ازلحاظ ویژگیها و صفات ،درحدّ مطلق و آرمانی قرار دارند؛ بعبارتی حدّ
میانه و متوسط برای آنها كمتر وجود دارد؛ پس اگر شخصیتی زشت یا زیبا ،دیندار یا بیدین ،عالِم یها جاههل و...
باشد ،در حدّ اعالی خود ،از آن صفتِ خوب یا بد برخوردار خواهد بود» (داستانرردازی و شخصیتپردازی مولوی،
شوهانی :ص  .)100درنتیجۀ تصرّف در دالهای مآخذ این حکایت بویژه فردوسالحکمهه و چهارمقالهه ،فالسهفه و
دانشمندان در قالب دال طبیب مورد بازنمایی منفی قرار گرفته و به حاشیه رانده شهدهانهد .در قالهب دال جهوان
زرگر ،معشوق انسانی و عشق طبیعی بعنوان تعلّقات دنیوی و مادی بگونهای منفی بازنمایی شهدهانهد .از آن سهو،
پیران عرفانی و شیوخ صوفیه در پوش حکیم الهی و بطور مثبت ،بازنمایی و برجسته گشته و بها لقهب راهبهر و
معشوق سالک ،معرّفی شده اند؛ همچنین عشق عرفانی ،جایگزین عشق انسانی ،معرّفی شده و راه رسیدن به ایهن
عشق ،گذر از هرگونه تعلّقات دنیایی دانسته شده است .تصویر نمادین شاه نیز بعنوان نمونۀ یهک عهارف سهالک،
توصیف شده كه با اطاعت محض از پیر خود ،عشق انسانی و دنیا و تعلّقات مادی را ترک نموده اسهت .بدینگونهه
روایتی ایدئولوژیک در گفتمان عرفانی سامان یافته كه در تقابل با روایت مآخذ خود قرار دارد و بررسهی گهزین
خاص و چگونگی كاربرد عناصر بالغی در الیۀ ایدئولوژیک این حکایت ،جنبۀ مهمهی از سهبک مثنهوی را روشهن
میسازد.
سطح تفسیر حکایت
در این سطح ،روابط موجود در میان فرآیندهایی كه موجب تولیهد و درک گفتمهان میگردنهد ،بررسهی میشهوند
(تحلیل انتقادی گفتمان ،فركالف :ص  .)11لذا همۀ رویکردهای تحلیل گفتمان برآنند كه در هر عمهل گفتمهانی
برای فهماندن منظور خود ،باید از تولیدات معنایی پیشین كمک گرفت ،امّا درعینحال میتوان برخی از عناصهر را
بشکلی در كنار یکدیگر قرار داد تا در ساختار گفتمانی ،تغییری بوجهود آیهد (تحلیهل انتقهادی گفتمهان مشهایخ
صوفیه ،سجودی و اكبری :ص  .) 78این امر موجب ایجاد روابط بینامتنی و درنتیجه ،روابط بیناگفتمانی میگهردد
كه در بررسی نشانه شناسی تصرّفات مولوی در مآخذ حکایت شاه و كنیزک نیز دیده میشهود .ازآنجاكهه گفتمهان
روایت فردوس الحکمه و چهارمقاله با گفتمان مثنوی ،متفاوت است ،موالنا برای وارد كهردن روایهت ایهن آثهار در
گفتمان عرفانی مثنوی ،ابتدا به كمک ساختارهای گفتمان مدار زبانی ،دالهای آنها را ساختارشکنی میکند و پهس
از ساختارشکنی دالهای روایات ،آنها را بازتعریف مینماید و با روایتی تازه دربرابر تعریف پیشینشان قهرار میدههد.
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در واقع مهمترین عامل دگرگونی روایات مآخذ این حکایت و تبدیل آنها به روایت مثنهوی ،ایهن اسهت كهه راوی
مثنوی ،حکایت مذكور را از بافت اصلی خارج ساخته و در بافت دیگری به بازتعریف نشانههای حکایت پرداخته
است تا آن را در ر استای گفتمان عرفانی مورد نظر خود بازسازی كنهد ،بهه اسهتخدام گفتمهان عرفهانی درآورد و
برداشت خاص خوی را از آن به مخاطب ،منتقل نماید.
سطح تبیین حکایت
تبیین ،به بنیان اجتماعی و تغییرات دان ِ زمینه ای و البتّه بازتولید آن در جریهان عمهلِ گفتمهانی ،توجّهه دارد؛
بنابراین هدف از مرحلۀ تبیین ،توصیف گفتمان بمنزلۀ بخشی از فرآیند اجتماعی است (تحلیل انتقادی گفتمهان،
فركالف :ص  .) 11ازآنجاكه گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان اهل دنیا ،فالسفه ،دانشمندان ،علمای قشهری و...
شکل گرفته است ،شاعران و نویسندگان عارف نیز در آثار خود ،این تقابل را به مخاطبان و مریدان خوی منتقل
میکنند .از سویی ،عرفا كه با ادب و هنر ،بی از اسهتدالل و عقهل ،پیونهد و نزدیکهی دارنهد ،همهواره بها كمهک
داستان پردازی و تمثیل به اِقناع ذهن مخاطب اقدام میکنند و آموزههای عرفانی را به آنان انتقال میدهند؛ چنانکه
در ضمن حکایتگویی و داستان پردازی ،نمادههای گفتمهان عرفهانی را دربرابهر سهایر گفتمانهها قهرار میدهنهد و
برمیکشند و عناصر گفتمانهای رقیب را بحاشیه میرانند .در واقهع شهعر و ادبیهات كهه بها احساسهات ،عواطهف و
تخیّالت انسان در ارتباط است ،ابزار اندیشگی مهمّی در دست عرفا است كه بها آن ،عواطهف مخاطهب را برمهی-
انگیزانند و بسوی هدف خاصی هدایت میکنند .بر این اساس ،كهاركرد حکایهت شهاه و كنیهزک نیهز در گفتمهان
عرفانی ،شکل دادن به ذهنیت سوژهها (مخاطبان و سالکان) درجههت پهذیرش آمهوزهههای عرفهانی و رد و نفهی
گفتمانهای فالسفه ،دانشمندان و اهل دنیا است و ذهنیت سالک و مخاطب را بسوی ترک تعلّقات دنیهایی ،دوری
از علوم ظاهری و پیروی محض از پیر و مراد ،شکل میدهند.
جدول -1نشانهشناسی حکایت شاه و كنیزک با توجّه به گفتمان تصوّف
دال/تصههههههویر جوان زرگر
نمادین
داللت نمادین

طبیب

كنیزک

حکیم الهی

شاه

معشوق انسانی  -علمهههههههههای معشههوق مجههازی سههههههالکِ پیههر و شههیخ
طریقت
ناموجّهههه ،ابهههزار گفتمانههههههای موجّهههه ،نفهههس و طریقت
خود
رقیب
تعلّق به دنیا

داللت ضهمنی و دوری از خدا
معنایی

گمراهكنندگی

گذر به عشق پیهر نمونهههههههۀ هدایتكننده،
تسههههلیم و پههل گههذر بههه
طریقت
عشق به پیر عشق خدا

جدول -2بسامد واژگان (اسم و صفت) در الیۀ ایدئولوژیک سبکشناسی
اسم و صفت

ایدئولوژیک (نشاندار)

درصد

توضیح

در كل متن

 59واژه

%17

 331واژۀ غیرتکراری در
كل متن
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در توصهههیف گفتمهههان  37واژه
عرفانی

%11

حبیهب ،حههاذق ،پرمایههه،
بحههری ،معشههوق ،الهههام،
خضر ،ثواب ،مؤمن ،جان
و...

در توصهههیف گفتمهههان  22واژه
رقیب

%6

بطههر ،قسههوتی ،بیخبههر،
خس ،شنگ ،غره ،وبهال،
ننگ ،ظلمت و...

از مجموع  331واژۀ غیرتکراری( ،اسم و صفت) در ابیات ذكرشده 59 ،واژه دارای بار ایدئولوژیک هستند 37 ،واژه
مربوط به توصیف گفتمان عرفانی و  22واژه مربوط به گفتمان رقیب است.
نتیجهگیری
از بررسی و تحلیل الیۀ ایدئولوژیک تصرّفات نشانه شناختی موالنا در مآخذ حکایت شاه و كنیزک كهه بها كمهک
ابزارهای تحلیل انتقادی گفتمان انجام یافته ،درمییابیم كه در قالب این حکایت ،تقابل دوقطبی میان اهل عرفهان
و فالسفه و دانشمندان شکل گرفته است؛ لذا فالسفه و دانشمندان در قالب دال طبیب مورد بازنمایی منفی قهرار
گرفته و بعنوان اهل دنیا و موجب گمراهی ،بحاشیه رانده و طرد شدهاند .در قالب دال جوان زرگر ،معشوق انسانی
و عشق طبیعی بعنوان تعلّقات دنیوی و مادی بگونهای منفی بازنمایی شدهاند .از آن سو ،پیران عرفهانی و شهیوخ
صوفیه در پوش حکیم الهی و بطور مثبت ،بازنمایی و برجسته گشته و با لقب راهبر و معشوق سهالک ،معرّفهی
شده اند؛ سرس عشق عرفانی جایگزین عشق انسانی معرّفی شده و راه رسهیدن بهه ایهن عشهق ،گهذر از هرگونهه
تعلّقات دنیایی دانسته شده است .تصویر نمادین شاه نیز بعنوان نمونۀ یک عهارف سهالک ،توصهیف شهده كهه بها
اطاعت محض از پیر خود ،عشق انسانی و دنیا و تعلّقات مادی را ترک نموده است .از سوی دیگهر تهأثیر و نتیجهۀ
تصرّفات نشانهشناختی موالنا در مآخذ حکایت ،این است كه حکایات چهارمقالهه و فهردوسالحکمهه كهه نشهانگر
مهارت طبیبان و دانشمندان و بیانگر فواید علم و دان ظاهری هستند و عشق انسانی را امری طبیعی میداننهد،
پس از وارد شدن به بافت مثنوی ،تأثیری وارونه یافتهاند؛ چنانکه دانشهمندان ،فالسهفه ،علهوم ظهاهری ،عشهق و
تعلّقات دنیایی بگونهای منفی ،بازنمایی شدهاند؛ و بدینگونه روایتی ایدئولوژیک در گفتمان عرفانی سهامان یافتهه
است كه در تقابل با روایت مآخذ خود قرار دارد .درنتیجه كاركرد این حکایت در گفتمان عرفانی ،شهکلدادن بهه
ذهنیت سوژهها (مخاطبان و سالکان) و هدایت آنان درجههت تهرک تعلّقهات دنیهایی و دوری از علهوم ظهاهری و
پیروی محض از پیر و مراد عرفانی است و این موضوع یکی از جنبههای مهم سبک مثنوی میباشد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشهگاه شههید
چمران اهواز استخراج شده است .آقای دكتر منوچهر تشکری راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و در تصحیح
مقاله و كمک در نگارش نق داشتهاند .آقای مجتبی قیصری به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری دادههها
و تنظیم متن نهایی و دستیابی به نتیجه تحقیق ایفای نق كردند .سركار خانم پروین گلیزاده نیز بها كمهک در
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 در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشهاركت.را برعهده داشتند

 نق مشاور این پژوه،نگارش آن
.هر سه پژوهشگر بوده است
تشکر و قدردانی

 مدیریت ارجمند كتابخانهۀ دانشهکدۀ ادبیهات و علهوم انسهانی و،از معاونت محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
 نگارندگان،همکاران گرامی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز كه در بثمر رساندن این مقاله
. قدردانی میگردد،را یاری نمودهاند
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خهارجی بهه چهاپ نرسهیده و حاصهل
 ایهن تحقیهق. و ایشان نسبت به انتشار آن آگهاهی و رضهایت دارنهد،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسهئولیت گهزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبهی صهورت نگرفتهه اسهت
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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