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چکیده

در این مقاله تالش ش��ده اس��ت تا با مطالعه آثار پژوهش��گران برجس��ته ادبیات ایرانزمین ،تنها یک داس��تان از دفتر اول مثنوی
انتخاب ش��ود و عناصر داس��تانی آن ازمنظر ادبیات نمایش��ی ارزشیابی و تحلیل ش��ود تا با رمزگشایی از شخصیتهای نمادین و
نظام نشانهشناس��ی بعد دیگری از توانایی قصهگوی بلخ در اختیار اهل فهم و معنا قرار گیرد .توجه به تفس��یر و تحلیل پردههای
خیال حضرت موالنا نش��ان میدهد ،قصهها و افس��انهها و اس��طورههای ادبیات کهن ایران میتوانند به عنوان منبعی ارزش��مند
درگس��ترش و پش��توانه ادبیات نمایش��ی مورد مطالعه و توجه نمایشنامهنویس��ان قرار گیرند .تنوع وتکثر موضوعاتی که در شش
دفتر مثنوی معنوی در قالب حکایتهای تمثیلی و داس��تانهای اخالقی و عرفانی مطرح ش��ده اس��ت بیتردید اثر مولوی را به
یک��ی از پرخوانندهتری��ن کتابها در ایران و جهان تبدیل کرده اس��ت .این مقاله تالش کرده اس��ت برخ��ی از دالیل محبوبیت و
جذابیت داس��تانهای مثنوی را در چارچوب ارزشهای س��اختاری و مضمونی ادبیات نمایش��ی مورد نقد و بررس��ی قرار دهد.
تحلیل داس��تان عاش��ق ش��دن پادش��اه بر کنیزک به عنوان اولین قصه از دفتر اول مثنوی ،محور و مرکز بحث و گفتگو است .قبل
از شناس��ایی عناصر داس��تانی در پردههای خیال و معرفی نظام نشانهشناسی در ش��عر نمایشی موالنا نظری داشتهایم به سنت هنر
نمایش و نمادها و اجزاء تش��کیلدهنده آن در ادبیات ارزش��مند ایرانزمین .این پژوهش اگرچه داس��تانمحور اس��ت ولیکن بر
اهمیت بنیادین پیشقصه و پسزمینه در پیدایش و درک پیام داستان تاکید فراوان دارد .در همین مسیر با توجه به دستآوردهای
نویس��ندگان و منتقدین معاصر در تحلیل داس��تان پادش��اه و کنیزک روایت جامع و نقش کلیدی آن در فهم و پیدایش داس��تان
یادآوری و بررس��ی میش��ود .داستان در جهان قصهگوی بلخ بخش��ی از روایت جامع است که مضمونی دوگانه دارد .از یک سو
برس��اخته تخیل و تصور و تمثیل اس��ت و از طرف دیگر منعکسکننده واقعیات درونی و بیرونی نویس��نده یا ش��رح حال راوی.
مقص��ود موالنا از داس��تانگویی آفرین��ش موقعیتی جذاب برای تفکر و تعقل اس��ت .او از مخاط��ب میخواهد همچون صیادی
تیزبی��ن ب��رای یافتن گوهر مقصود از س��طح و ظاهر داس��تان بگذرد ،ظرف و پیمانه قصه رابش��کافد تا دانه معن��ی را صید کند.
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مقدمه
مولوی با محس��وس کردن مفاهیم دش��وار و ارائه
مضامین و محت��وای عرفان��ی در قالب تمثیالت،
مدعی است ش��یوه قصهگویی و درونمایه آثارش
نتیجه تابش قرآن در دل و جان راوی قصههاست.
در تاری��خ ادبی��ات داس��تانی ای��ران ،ش��اعران و
حکیم��ان فراوانی وج��ود دارند که ب��ا بهرهگیری
از دان��ش دیگ��ران و اقتب��اس از کت��ب مذهبی و
تاریخی ،موفق ش��دند افسانه ،حکایت ،اسطوره و
داس��تانهایی نوین و مان��دگار خلق کنند ،ولی در
ای��ن میان آنچه موالنا در تغییر حکایات و روایات
و تبدی��ل آن به داس��تانهای تمثیلی انجام میدهد
به گواهی بزرگان ادب فارس��ی کاری ش��گرف و
منحصربهفرد اس��ت که وی را در زمره بزرگترین
مش��ایخ تصوف و ش��عرای زبان پارسی درآورده
است(زرینکوب .)94 ،1363 ،شیوه داستانپردازی
موالنا عبارت از س��یر و سفر معنوی در عالم خیال
اس��ت .وی با تهذیب و تزکیه نفس از ش��هوات و
لذات دنیوی و آش��نایی با عال��م غیب ارزشهای
داس��تانی در عالم مثال را بازت��اب میدهد .موالنا
در خل��ق تمثی�لات و بی��ان افکار و اندیش��ههای
معنوی س��نت قصهگویی را با تعالیم دینی در هم
میآمیزد .هنگام برپا کردن داس��تان در گام نخست
در جستجوی شکار معنا و مفهوم است .سرگرمی
و تفنن در قصهگویی برایش عبث و باطل اس��ت.
مقایس��ه آثار موالنا با س��اختار حکایات سنایی و
عطار نشان میدهد مولوی میراثدار وفادار نیاکان
خویش است ولی سخنی تازه و شعری نوین دارد.
ش��خصیتها در شبکه داستانی ،روابط و مناسباتی
را پایهری��زی میکنند که دان��ه معنی را در ترازوی
صحن��ه نمای��ش در برابر خواننده و تماش��اگر در
س��نجش آورد .داس��تانهای موالنا برخ��وردار از
عناصر جذاب نمایشی است و خود آگاه و مسلط
بر ترکی��ب رویدادها در روایت اس��ت .ماجرایی
ک��ه خط داس��تانیاش را راوی مدیریت و هدایت
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میکند ،در خدمت انتقال مفاهیم عرفانی و انسانی،
نکات تعلیمی خالقانه و ساختاری نمایشواره دارد.
داس��تان پادش��اه و کنیزک هرچند که اقتباسی از
ادیبان گذش��ته اس��ت اما در پرداخ��ت روایت در
دس��تان موالنا وس��یلهای میش��ود که نقدحال او
را رقم میزن��د .موالنا تمامی عناصر داس��تانی از
قبیل :تعادل( ،)balanceآش��فتگی(،)disturbance
شخصیت اول( ،)protagonistنقش��ه( ،)plan
موانع( ،)obstaclesگره افکن��ی( )complicatio
داس��تان فرع��ی( ،)story-subبح��ران(،)crisis
اوج( ،)climaxح��ل و فص��ل( )resolutionرا
ب��ه خوب��ی میشناس��د و از هر یک ب��ه اقتضای
ح��ال و ه��وا و ضرورتهای داس��تانی به خوبی
اس��تفاده میکن��د ،اما هیچ��گاه خ��ود را متعهد به
اس��تفاده از هم��ه آنه��ا در یک داس��تان نمیبیند.
از عناصر مذکور در داس��تانهای مثنوی به ش��یوه
و طریق��ی یکس��ان اس��تفاده نمیش��ود .موالنا از
یکای��ک عناص��ر دهگان��ه ب��ه صورت��ی آگاهانه
براس��اس ضرورتهای داستانی اس��تفاده میکند.
تنوع موضوع��ات در حکایات و تمثیالت و نحوه
بهکارگیری عناصر با توزیع اطالعات نمایش��ی و
رنگآمی��زی صحنهه��ا و هدفگذاری نویس��نده
پیون��دی بنی��ادی دارد« .آنه��ا قواعدی دس��توری
نیس��تند .هر داس��تانی میتواند کامال یگانه باشد،
و هر نمایش��نامهای به داستان نیاز ندارد .اما وقتی
نمایشنامهنویس��ی میخواه��د عناصر داس��تانی را
ب��ا کنشه��ا ،موقعیته��ا ،ش��خصیتها و وقایع
بیامیزد ،تنوع داس��تانهای بالقوه بینهایت اس��ت.
در عین حال فهرس��ت این عناص��ر نیز به خودی
خ��ود داس��تانی ایجاد نمیکن��د .هر عنص��ر باید
بازنمایی خاصی داش��ته باشد ،و همه آن عناصری
ک��ه بازنمایی ش��دهاند باید به گونهای مناس��ب با
ه��م بیامیزند و آن گاه می��ان صحنهها و پردههای
گوناگون تقس��یم شوند»(اس��مایلی.)48 ،1377 ،
در تحلی��ل و تفس��یر اولین داس��تان دفت��ر اول با

نگاه��ی به ریختشناس��ی و س��بک قصهپردازی،
خواننده در مییابد ،عناصر داس��تانی برای موالنا،
دس��تورالعمل و الگویی نیست که خالقیتش را در
آفرینش تمثیالت تحت تاثیر قرار دهد و یا اس��یر
فرم و شکل قصه ش��ود .آنچه برای موالنا اهمیت
اساس��ی دارد درک مخاط��ب و فه��م خواننده از
ادبیات تعلیمی و پیام اخالقی داس��تان اس��ت که
پیشش��رطهای آن تحصیلِ دش��وار است .موالنا
برای رمزگش��ایی از داس��تانهایش ما را به معراج
تماشا فرا میخواند و میگوید جان داستان مثنوی
را با خواندن رایگان نمیتوان شنید و دید .کلمات
س��حرانگیز ش��عر نمایش��ی او در تصویرسازی و
مجس��م کردن وقایع و حوادث داس��تان ،پردههای
خیال را نورپ��ردازی و رنگآمیزی میکند .جهان
قصهگ��وی بل��خ همچ��ون صحنه نمایش اس��ت.
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بررس��ی تحقیقات پیش��ین و ضرورت و اهمیت
پژوهش
در ح��وزه ادبی��ات تمثیلی و رم��زی موالنا ،وجه
هنری ،س��یر پیدایش و کارکرده��ای روایی مورد
نقد و بررس��ی ق��رار گرفته اس��ت .پارسا نس��ب
میگوی��د موالنا با اس��تفاده از حکایات تمثیلی در
بیان دقای��ق صوفیانه و حقایق عرفان��ی با مطالعه
آث��ار پیش��ینیان و دخ��ل و تص��رف هنرمندان��ه،
روشهای حکیم س��نایی و عطار نیشابوری را در
داس��تانگویی به کمال و اوج اثرگذاری رس��انیده
است(داس��تانهای تمثیلی و رم��زی.)26 ،1390 ،
زرینکوب در کتابها و آثار متعددی ضمن بحث
در فنون ش��اعری و س��بک و نقد شعر فارسی در
تحلیل و تفسیر از قصهها و تمثیالت ،مثنوی را «قلعه
جادویی و کوزه قصهای که حقیقت را در پرده رمز
خویش پنهان میدارد» توصیف میکند .زرینکوب
س��خن گفتن در باب شعر و آفرینشهای شاعرانه
را ،خ��واه کلی و خواه جزئی نق��د ادبی مینامد و
ش��عر و ادب را بازتابی از متن زندگی میداند اما

تاکید میکند در ادبیات نمایشی و داستانی برآمده
از ش��عر عرفانی نباید فقط تصویر زندگی عادی و
معمولی را جس��تجو کرد .در تمثیالت و حکایات
شاعرانه موالنا ،لفظ جامهای بیش نیست ،جان کالم
و جوهر واقعی درک معنای داستانی است که با زبان
شعر عرفانی روایت میشود(نقد ادبی254،1386 ،؛
بحردرکوزه .)17 ،1386 ،با اینحال باور ایش��ان بر
این است در خوانش پردههای خیال موالنا از همان
آغ��از کار از دفتر اول ،یعنی ش��کایت و حکایت
ن��ی ،تا پایان کار در دفتر شش��م تعادل بین لفظ و
معنا در داس��تانپردازی کامال مراعات ش��ده است.
از س��وی دیگر بررس��ی مطالعات مولویپژوهان
در آفرین��ش صور خیال و تجل��ی آن درعالم مثال
نش��ان میدهد س��بک قصهگویی موالنا در حوزه
ادبیات داس��تانی و نمایش��ی ،پیوندی عمیق میان
دین و عرفان بوجود آورده اس��ت .قصهگوی بلخ
ب��ا بیانی دراماتیک و جذاب ضمن اش��اعه مفاهیم
و مضامی��ن اعتق��ادی و الهی نقش��ی تعیینکننده
در ت��داوم ،گس��ترش و تاثی��ر تمثی�لات و نفوذ
داس��تانهای رم��زی ادب فارس��ی در جهان ادبی
داشته است .منتقدین و پژوهشگران ممتاز دیگری
نظیر شمیس��ا( ،)1389ش��فیعی کدکن��ی(،)1366
پورنامداریان(،)1388هاروی()1391وتوکلی()1384
با تحلیل س��اختاری و مضمونی بوطیقای روایت
در مثنوی با ط��رح نمونههایی از تمثیالت ،ضمن
س��تایش از جنب��ه هنری و آفرینشه��ای خالقانه
آثار جاویدان داس��تانی ،ساختارش��کنی در ش��عر
نمایش��ی ون��وآوری مول��وی را پیک��ر عری��ان و
خیال انگیز حقیقت ،قیامت و شکوه عشق توصیف
میکنن��د و در جمعبندی ،جملگ��ی بر این باورند
ک��ه یافتههای سبکشناس��ی در ش��کل و مضمون
داستانپردازیهای موالنا تنها اشارتهایی از دریای
بیحد و حصر هنر قدس��ی و درد اشتیاق او است.
آنچه اه��ل فض��ل و ادب ،از ترکی��ب صورت و
معنی در تفس��یر تمثیالت مثنوی و تاثیر متعالی آن
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در افزایش توانایی زبان پارس��ی نگاش��تهاند زمینه
مناس��ب و چش��مه فیاضی برای اه��ل تحقیق و
تعلیم پدید آورده اس��ت .از دیدگاه نشانهشناسی،
مه��دیزاده ( )1390در کت��اب «قصهگوی بلخ» و
بامشکی( )1391و دیگر پژوهشگران در خصوص
«روایت شناس��ی داس��تانهای مثنوی» تالشهای
عالمانه و ارزندهای در تحلیل ش��کلی و ساختاری
قصهه��ای مثنوی داش��تهاند .اما ظاه��را ً بعضی از
محقق��ان با ش��رح لغ��ات و تاویل ص��وری متن،
تمثیلهای حکمی و اقناعی مثنوی را از منظر عناصر
ادبیات نمایش��ی مورد مطالعه علمی قرار نداده اند.
نگارنده باور دارد موالنا با تس��لط بر زبان قصه ،و
آش��نایی با تکنیک داستانپردازی به مدد تمثیالت،
معرفت به حق ،خودشناس��ی ،خردورزی و سیر و
س��لوک و پرهی��ز از باطل را به تصویر و تجس��م
میکش��اند .پیش��ینه تحقیق نش��ان میدهد مطالعه
قابلیتهای ویژه در س��اختار روایتهای متعالی،
نقش سازنده عناصر ادبیات نمایشی ،صحنهسازی
داستان در داستان و تحلیل شخصیتهای نمادین،
گنجی اس��ت که ارزشهای نهفت��ه فراوانی دارد.
شایس��ته اس��ت یافتههای قدیم ب��ا نگاهی جدید
توسط محققین مورد بازنگری و بازشناسی مجدد
ق��رار گی��رد .ض��رورت و اهمیت تحقی��ق همین
اس��ت که مخاطب دریابد چگون��ه مفاهیم پیچیده
و دش��وار در قال��ب قص��ه میتواند محس��وس و
مأنوس ش��ود .تحلیل یافتههای پژوهش��گران در
ماهی��ت عال��م مث��ال و چگونگی کارب��رد عناصر
داس��تانی در «پردههای خی��ال» در آفرینش وابالغ
پیام ضرورت دیگری اس��ت که در تفسیر«داستان
عاشق شدن پادش��اه بر کنیزک» مورد توجه است.
ای ب����رادر ق��ص��ه خ���ود پ��ی��م��ان��های اس��ت
م��ع��ن��ی ان����در وی م��ث��ال دان�����های اس��ت
دان������ه م��ع��ن��ی ب���گ���ی���رد م�����رد ع��ق��ل
ن��ن��گ��رد پ��ی��م��ان��ه را گ���ر گ��ش��ت نقل
(بلخی ،1373 ،ج)251 ،4
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مفهوم نمایش و رابطه آن با جهان قصه گوی بلخ
مفهوم هنر نمایش و ادبیات منظوم و داس��تانی آن
در س��نت یونانی عمل یا رویدادی است مبتنی بر
متنی مکتوب که بر صحنه در برابر تماشاگران روی
میدهد .این نوع ادبیات داستانمحور با همه فرود
و فرازهای��ش با طرح پرس��ش در صحنه نمایش
برای رس��یدن به قلههای فرهنگ و تمدن انسانی
و دس��تیابی به دوران بلوغ خویش زنده و بالنده
از اندیشهی واالی شاعران بهره میگیرد .مکتوبات
نمایش��ی از مراسم مذهبی نش��ات گرفته و در هر
س��رزمینی با فرهنگ ،آیین و رس��وم ملتها پیوند
و خویش��اوندی خاصی دارد(مکی.)174 ،1390 ،
هن��ر نمایش گام به گام در ارتباطی پویا عناصری
نوین و بدیع از فرهنگ قدیم و جدید اقوام و ملل
مختلف را وام گرفت تا جوهر بیهمتای خویش را
چون خورشیدی از بدخواهی و ننگ کژاندیشی طی
هزاران سال بزداید .حجم عظیمی از مخالفتهای
بیاساس با هنر نمایش و تحقیرو بیارزش خواندن
آثار نمایش��ی در گذر تاریخ به تدریج رفع ش��د.
جریان ادبیات مکتوب نمایشی در یونان باستان با
عبور از س��د مخالفت افالطون در جایگاهی رفیع
قرارگرفت .کتاب ارس��طو و تجلیل عالمانه وی از
اعتبار هنر شاعری و جانبداری وی از مقام اجتماعی
نویس��ندگان ،زبان متعالی داستانس��رایی در شعر
نمایشی را رونقی دیگر بخشید( اولیایینیا.)1386 ،
نمای��ش در ایران نیز از مراس��م مذهبی و تعزیه و
ادبیات کهن مایه گرفت و گسترش یافت .این نوشته
در جستجوی معرفی و شناخت عناصر داستانی و
جلوههای نمایش��گری در می��راث مکتوب ادبی و
فرهنگی ایران است .ش��اعران و حکیمان ایران با
م��دد گرفتن از عوامل و عناصر نمایش ،هنرمندانه
رفتار و کردار و اندیشه آدمیان را در پردههای خیال
روایت میکنن��د .ارایه قابلیته��ا و ظرفیتهای
نمایشی در قالب صورخیال ،تصویرگری و تحلیل
روایته��ای نمایشواره در مثن��وی معنوی هدف
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اصلی این مقاله است .تحلیل و بررسی میزان ارتباط
و بهرهمندی نمایش ایرانی از گنجینه ادبیات کهن و
ارزشمند ایران و کوششهای بهفرجام و نافرجام در
چگونگی استفاده از این میراث شاعران نامدار در
نمایشنامهنویسی ایران موضوع مستقل دیگری است
که میبایست در جای خود مورد داوری قرار گیرد.
قصهپرداز بلخ در قالب ش��عر نمایشی در توصیف
جه��ان و آفرینش ،ادبیات نوش��تاری خویش را به
لطف ماهیت نمایش گونهاش به ابزاری موثر برای
انتقال افکار و احساس��ات انسان مبدل میکند .در
میراث مکتوب موالنا و فردوس��ی عوامل و عناصر
ادبیات نمایشی ،قوام ،پایداری وگسترش مییابند.
داستانهای ارایه شده دراین آثار مخاطب را جذب
و موضوع را در ذهن وی مجس��م میسازد .شیوه
قصهگویی و زبان مورد استفاده در این آثار شباهت
و قرابت قاب��ل توجهی با تکنیکها و ش��یوههای
نمایشنامهنویس��ی و اص��ول نمایش��گری دارد.
اجزا و عناصر تش��کیلدهنده داس��تانهای مثنوی
به دلیل داش��تن قابلیتها و ظرفیتهای نمایش��ی
توانس��تند ب��ا ترجم��ه ب��ه زبانه��ای مختل��ف،
طی��ف وس��یعی از مخاطب��ان را ج��ذب نماین��د.
زب��ان موالنا ب��ا برخ��ورداری از تصویرس��ازی،
صورته��ای خیالانگی��زی در داس��تانهایش
آفری��ده اس��ت .ای��ن صورخی��ال در قالبه��ا و
ش��کلهای متن��وع بیان��یاش وس��یلهای موث��ر
اس��ت ب��رای بازآفرین��ی دغدغهه��ای پنه��ان و
پیدای انس��ان و آیینهای درخش��ان ب��رای نمایش
سایهروش��نهای عوالم خیال که طالبان حقیقت را
به قدر و میزان معرفتی که دارند س��یراب میکند.
ش��اعران ای��ران زمی��ن همص��دا ب��ا ب��زرگان و
متفک��ران جه��ان در ب��اوری مش��ترک زندگی را
در آثارش��ان صحن��ه نمایش��ی تصوی��ر کردند که
م��ا هم��ه بازیگ��ران آن هس��تیم .موالن��ا نمایش
«زندگی» را به اقیانوس��ی تشبیه میکند که ژرفا و
گستردگیاش در دیده نمیگنجد اما خود میگوید:

آب ج��ی��ح��ون را اگ���ر ن���ت���وان کشید
ه���م ب���ه ق����در ت��ش��ن��گ��ی ب��ای��د چشید
(بلخی ،1373 ،ج)381 ،2
گاه م��راد از زندگ��ی مجموعه وقای��ع ،رویدادها،
احوال ،افکار ،گفتار و کرداری اس��ت که در زمان
و م��کان خاص��ی برای ف��رد مش��خصی صورت
میپذی��رد .گاه نیز مراد از زندگ��ی پارهای از امور
و مقطع��ی در طول حی��ات در مح��دوده تولد تا
مرگ است .در برخی ازداستانهای مثنوی تصویر
انس��ان کامل و نمایش معن��ای زندگی به صورت
مطل��ق در بیزمانی صحنهپردازی میش��ود(تمثیل
رمزی پادش��اه وکنیزک) .موالنا با ارائه داس��تان و
طرحه��ای تمثیل��ی وآفرینش کنشهای نمایش��ی
وخلق ش��خصیتها و موقعیته��ای مختلف در
مقام روایتگ��ری آگاه ،در برابر چش��مان خواننده
در قال��ب حکای��ت ،قصه و افس��انه ،حقایق عالم
غی��ب را در پردهه��ای خیال به تصویر میکش��د.
بررس��ی س��اختاری و مضمون��ی داس��تانهای
نمایشواره مثنویمعنوی نشان میدهد جاللالدین
بلخی از عناصر تشکیلدهنده طرح و رابطه علت و
معلولی زنجیرهای و چینش رویدادها در شکلگیری
قصه نمایشگونه در انتقال مفاهیم عرفانی استفاده
میکند .موالنا در مقام راوی بخوبی میداند طرح
و داستان در ادبیات نمایشی کامال با یکدیگر ارتباط
ارگانیک دارند .در حکایت پادشاه و کنیزک کنش
داس��تان بگونهای نظم و سامان یافته که داستان را
ب��ه عنوان موثرترین ش��یوه در خدمت تبلور طرح
قرار داده است .گر چه داستان همان طرح نیست،
ولی به طور قط��ع این دو با هم مرتبطاند .در یک
اثر نمایش��ی طرح عبارت اس��ت از سازمانبخشی
فراگیر یک کن��ش( )actionدر ی��ک طرح به هم
پیوس��ته ممکن است عوامل متعددی از قبیل رنج،
کش��ف و واژگونی سهیم باش��د .از آنجا که کنش
مستلزم کنشگریهای فردی بسیاری است که باید
توسط شخصیتهای متعدد به اجرا درآید ،بنابراین
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داس��تان معموال یکی از موثرترین شیوههای از کار
درآوردن ی��ک طرح است(اس��مایلی.)39،1377،
نمادها و نشانهها در داستانگویی تمثیلی و نمایشی
نمادها و نشانههای نمایش��گری در مفهوم کلی و
عمومی در داس��تانهای تمثیلی و رمزی فارس��ی
حض��وری برجس��ته و پررن��گ دارد .منابع اصلی
نمایشنامهنویسی ،هستی خویش را در طول تاریخ
به ش��کل و صورتی که مقبول س�لایق مختلف و
مورد پذیرش مخاطبان عام وخاص باش��د مدیون
ش��اعران و حکیمان فرهیخته است .گسترش فنون
نمایشگری و روشهای داس��تانپردازی به عنوان
هنری پویا و گرانقدر در شعر عامیانه سینه به سینه از
نسلی به نسلی دیگر منتقل شد تا در گردش روزگار
با گذر از پیچوخمها ش��عر نمایشی پویا و سرافراز
پدیدار شود و ماندگار بماند .سنت استفاده از فنون
نقالی و بازیگری به هنگام روایت مکتوب داستان
در مثنویمعنوی و آثار سایر شاعران حکیم ایرانی،
مطلبی نیس��ت که از چشم محققان و پژوهشگران
دور مانده باش��د .آش��نایی با آیی��ن و قراردادهای
روای��ی و اصول درام و نمایشگری را میتوان در
اشاراتی که در اشعار زیر آمده است جستجو کرد:
م��ا «ل��ع��ب��ت��ک��ان��ی��م» و ف��ل��ک «ل��ع��ب��تب��از»
از روی حقیقتی ن��ه از روی مجاز
ی��ک چند در ای��ن بساط «ب���ازی» کردیم
اف��ت��ی��م ب��ه ص��ن��دوق ع���دم ی��ک ی��ک ب��از
(خیام)94 ،1380 ،
ب��ه «بازیگ��ری» مان��د ای��ن چ��رخ مس��ت
ک��ه ب��ازی ب��رآرد ب��ه هفت��اد دس��ت
(فردوسی)821 ،1374 ،
ب���ه پ���ی���روزی ان����در «ن��م��ای��ش» کنید
ج���ه���ان آف���ری���ن را ن��ی��ای��ش کنید
(همان)549 ،
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م��پ��ن��دار ک��ه از ب��ح��ر «ب��ازی��گ��ری��س��ت»
س����راپ����رده ی ای��ن چ��ن��ی��ن س��رس��ری��س��ت
(نظامی)447 ،1367 ،
زان ک��ن��ی��زک ب���ر «ط���ری���ق داس���ت���ان»
ب�����از م���ی پ���رس���ی���د ح�����ال دوس���ت���ان
س��وی «ق��ص��ه» گفتنش م��یداش��ت گوش
س��وی نبض و جستنش م��یداش��ت هوش
(بلخی،1373 ،ج)76 ،1
هیچکس جرات نمیکند تح��ول و تکامل ادبیات
نمایش��ی و داس��تانی را منس��وب به ملت ،کشور،
تمدن ،فرهنگ و ی��ا زمان خاصی بداند .پویایی و
ماندگاری آثار ممتاز و جاویدان ادبیات داستانی و
نمایشی و گسترش فنون نمایشگری و روایتگری
صورته��ای خیال با مش��ارکت همهی ملتهای
دارای تم��دن و فرهن��گ صورت پذیرفته اس��ت.
تعریف��ی جامع و مانع از مفه��وم نمایش که بتواند
مجموعه فعالیتهای گس��ترده هنرهای نمایش��ی
را فراگیرد کاری دش��وار و پیچیده است ،هرکس
بخواهد ادبیات نمایشی و تنوع و تکثر فعالیتهای
هن��ری این حوزه را ب��ه معنایی خاص محصور و
محدود کند آن را نش��ناخته است .هر متن مکتوب
داس��تانی و نمایش��ی که بتواند طیف وس��یعی از
مخاطبان را جذب و به اندیشه فرا خواند و با گذر
زمان کهنه و فرسوده نشود ،و نیز ماندگاریاش در
همه فصلها و برقراری ارتباطش با همه نس��لها
اثب��ات میکند که اجزا و عناصر تش��کیلدهنده و
شیوه بیان و تصویرسازیاش خصلت نمایشگری
دارد (ملکپور7 ،1363 ،؛ زرینکوب.)147 ،1363 ،
پردههای خیال ،رسانهای ایرانی و عرفانی
واژه پ��رده و خی��ال در حوزه هنرهای نمایش��ی،
عرفان و ادب فارس��ی هرکدام به صورت مستقل
تعریف ش��ده ،هریک جداگانه بر اساس جایگاهی

ک��ه در مت��ن دارن��د معن��ی و کاربرد وی��ژه خود
را تبیی��ن میکنن��د .دراصطالح موس��یقی پرده به
معنای دس��تان ،دس��ت ،نوا و در اصطالح خاص،
نام دوازده آهنگ اس��ت که هندوشاه نخجوانی نام
آنه��ا را در ابیاتی آورده اس��ت .در صحنه نمایش
هر یک از قس��متهای بازی پرده نامیده میشود.
در نمایشگ��ری لعبتبازان پ��رده فروآویزند و از
پ��س آن هرگونه لع��ب و ش��عبده و صورتهای
عجیبه نش��ان دهن��د تا م��ردم تماش��ا نمایند .در
اصطالح صوفیه ،مرحله طریقت ،قصد و عزیمت
اس��ت و به عالم غی��ب و امور پوش��یده و نهانی
تعبیر میش��ود .در اصطالح نقاش��ی پرده به معنی
موضع ،جای ،محل یک لوح و تابلو بزرگ نقاشی
ب��ه کار میرود .م��راد و منظور ما ب��رای ارزیابی
قص��ه و تمثی��ل در ش��عر نمایش��ی از واژه پرده،
مجموع��ه معانی و مفاهیمی اس��ت که ذکر ش��د.

آفرینش خیال در عالم مثال
خیال از حس آغاز میشود .قوهی خیال با وجود
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ت��و ب��ر آن��ی ک��ه دل م��ن بب��ری دل نده��ی
م��ن بدی��ن پ��رده نیم گ��ر ت��و بدین پ��رده دری
(فرخی)
م���ا م��ن��ت��ظ��ران روزگ�����اری�����م ه��ن��وز
ت��ا خ��ود فلک از پ���رده چ��ه آرد بیرون
(عمادی شهریاری)
ن��ا امی��دم مک��ن از س��ابقه لط��ف ازل
تو چه دانی که پس پرده که خوبس��ت و که زشت
(حافظ)
ب��ا ع���وام ای���ن جمله بسته و م���رده ای
زی���ن ع��ج��ب ت��ر م���ن ن���دی���دم پ����رده ای
(بلخی،1373 ،ج)618 ،3
در پ���رده ن���وروز ب��دی��ن وزن غ��زل گفت
وزن���ی ک��ه همه مطلع فتح و ظفر آمد
(سوزنی)
ه��ر چ��ه در ای���ن پ���رده ن��ش��ان��ت دهند
گ���ر ن��س��ت��ان��ی ب���ه از آن����ت ده��ن��د
(نظامی)

ازی����ن پ����رده ب��رت��ر س��خ��ن گ��اه نیست
ب��ه��س��ت��ی��ش ان��دی��ش��ه را راه نیست
(فردوسی)1 ،1374 ،
پردههای خیال در ش��عر شاعران همچون آینههای
خی��ال پرت��و ذهن حکیم��ان را مصور و مجس��م
میکند .به عبارت دیگر ،از منظر هنرهای تصویری
پرده آمیزهای اس��ت از ن��ور ،رنگ ،صدا ،حرکت،
داس��تان و شعر که به واسطه آن شاعران مخاطب
را به تماش��ای روایت و خویشتن و خوانش صور
خیال دعوت میکنند .آنچه در این پردههای خیال
روای��ت میش��ود ،از واقعی��ت داس��تانی گرفته تا
رنگآمیزی افس��انههای رمزی و تمثیل و حکایت
و ش��کایت محص��ول و مولود عالم مثال اس��ت.
عالم مثال بنابر اصل«الواحد الیصدر عنه االالواحد»،
عالمی است که از نظر مقدار و شکل به موجودات
عال��م حس میماند و از جه��ت دور بودن از ماده
و حرک��ت و م��کان و زمان به مجردات ش��باهت
دارد.اما برای آنکه پردههای خیال موالنا به مرحله
نقد و تفس��یر برس��د و حاصل جمع��ی از ترکیب
پ��رده و خی��ال در این مقاله ارائه ش��ود نگاهی به
معنا و مفهوم خیال ضرورت دارد ،چون زیبایی در
تصویرسازی و گزارش نمایش واره در داستانهای
تمثیلیبا ش��ناخت صحی��ح از خیال فعال و عالم
ح��س و ادراک ارتب��اط دارد .در واقع زمانی که ما
ع میکنیم ،خیا ل فرا
رابطهمان را با عال�� م حس قط 
میرسد .توجه و تدبر در عالم خیال در فرهنگ و
تمدن ایران سابقهای کهن دارد .عالم خیال مرتبهای
از سلسله مراتب وجود است ،پس هرچه در عالم
حس ظاهر ميگردد صورت معنايي است غيبي كه
به تعبير محتاج اس��ت و اهل ذوق و شهود از اين
ظواهر ميگذرند و به آن معاني و حقايق ميرسند،
و از خيالي به خيالي ميروند ،تا به مبدأ واصل شوند.
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اینک ه جهانی پوش��یده و درون��ی دار د معطوف ب ه
ت اس��ت .جهان هس��تی همانند
عالم محسوس��ا 
عکسی از روی اوست که در آیینه هستی انعکاس
یافته اس��ت و آنچه را که مشاهده میکنیم ،تجلی
الهی محسوب شده ،هر کجا را که نگاه کنیم ،پرتو
روی اوس��ت .اینما تولوا فثم وجه اهلل (بقره .)۱۱۵
ی و معرفتشناسی انسان آنچه
از باب وجودشناس 
را که در دنیای عینی برابر دیدگانش حاضر اس��ت
ت حس��ی
س و لمس میکن��د .آنگاه از صور 
ح�� 
س��خن میگوی��د .از مرحلهای که چش��مانمان را
میبندیم و رابطهی حس��ی خود را با دنیای خارج
ع میکنیم ،وارد عالم خیا ل میشویم .یعنی خیال
قط 
ی حس��ی است که اصلش غایب شده است.
صورت 
ن اش��یا را مس��تقیم ًا حس نمیکنیم .خیال
دیگر ای 
موجب میش��ود انسا ن از عالم حس بریده شود و
ق پیدا کند که ن ه مادی
به عال م جامع و واسطی تع ّل 
محض است و ن ه مجرد محض،چراکه آثار ماده را
ندارد .تصویر منعک��س در آب یا تصویری که بر
ن معادلهای لفظ خیال
روی چشم میافتد ،سادهتری 
است(مددپور71 ،1390 ،؛ جمیل صبا.)212 ،1393 ،
در تمثیالت ش��اعرانه و تجل��ی روایات حکیمانه،
ی و ایدهآل محسوسات که زاده قوه
ی مثال 
زیباییها 
واره دارند .از نظر مالصدرا
خیالا ند وجهی نمایش 
قوه خیال در عالم مثال جلوهگری میکند و زیبایی
را محس��وس و مجسم به نمایش میگذارد .حکیم
مالصدرا معتقد است عالم مثال ،عالمی واقعی بوده
و عالمی است که شهر ،بازار ،خانه ،رود و درخت
و مانن��د آنها را دارد .س��اکنان ای��ن عالم ،ارواح
مجسمی هس��تند که شکل ،رنگ ،صورت ،امتداد،
حرکت و وجود آگاه دارند ،اما ماده طبیعی ندارند.
مالصدرا بیان میکند این عالمی است که فیلسوفان
و حکیمان باس��تان ،مانند امپدوکلس ،فیثاغورث،
س��قراط ،افالطون و دیگران ،ب��ه وجود آن اذعان
داش��تهاند .وسیله مناس��ب برای رؤیت این عوالم،
«خیال فعال» اس��ت ،اگر در خدمت عقل باش��د.
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آن��گاه تصاویری از این عوالم بدان هجوم میآورد
و خیال فعال این تصاویر را بر حس مش��ترک که
مانن��د آیینه اس��ت تصویر ک��رده و نفس در مرتبه
خیالی خود ،آنها را درک میکند .آنها نه محاکات
حس��ی است و نه خیالبافی ،بلکه تصاویر معرفتی
از عوالم فرامحسوس است .این شهودات و صور
ف��وق طبیعی یا در حالت بیداری ،یا در حالت بین
خواب و بیداری ،یا درحالت رؤیا ادراک میشود.
مالص��درا در عینیت ادراکات ش��هودی ،خیالی و
وجودات خیالی در عالم مث��ال تردید نمیکند .به
ای��ن دلیل ک��ه وی آنها را حقای��ق عینی متفاوت
از حقای��ق عینی تجربی میدان��د .مالصدرا درباره
ادراک ش��هودات معرفت��ی معتق��د اس��ت که این
ش��هودات ،هنگامی که خیال فعال تحت س��یطره
ادراکات حس��ی ظاه��ری و خیاله��ای باطن��ی
نیست ،ناگهان ش��هودها و صور هجوم میآورد و
متجلی میش��ود و نفس آنها را در مییابد .برای
تجلی ادراکات و وجودات خیالی ش��رطی وجود
ندارد ،اما تعداد کس��انی که آنها را درک میکنند،
فراوان نیس��ت .علت این امر ،اشتغال قوه خیال به
ادراکات حسی و خیالهای باطنی است .بنابراین،
ش��کل خیالبافی هدر نمیرود و به شکل ابداع و
خالقیت تجلی یابد .این نظم ش��امل روی گردانی
از ام��ور عرض��ی دنی��وی و ل��ذات و خی��االت
بیه��وده آن اس��ت .در این مورد موالن��ا میگوید:
ک��ف ب��ه ح��س بین��ی و دری��ا از دلی��ل
فک��ر پنه��ان آش��کارا ق��ال و قی��ل
(بلخی،1373 ،ج)353 ،4
الج��رم سرگش��ته گش��تم در ض�لال
چ��ون حقیق��ت ش��د نه��ان پی��دا خی��ال
(همان)369 ،
آن نیس��ت ک��ه هس��ت می نمای��د بگ��ذار
آن هس��ت ک��ه نیس��ت می نمای��د بطل��ب
(همان)380 ،
عوام��ل مجازی خود را به م��ا تحمیل نموده و به

شکل «هست» ظاهر شده و جای هست حقیقی را
گرفته لذا اگر این هست مجازی را کنار بگذاریم ،به
دنبال آن هست حقیقی پدیدار میگردد (سجادی،
 .)94 ،1379موالن��ا ب��اور دارد ک��ه در دل جهان
هستی ،به غیر از هوشمندی الهی ،چیز دیگری برای
تصور و تجس��م در پردههای خی��ال وجود ندارد.
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زیبایی عالم مثال فراتر از ادراک حسی و ادراک
عقلی
هنردر قرب به عالم مثال با كشف مخيل سر و كار
دارد و كشف مخيل به اعتباري آغاز عرفان و پايان
«هنر» اس��ت .شیخ اشراق ،معتقد است خیال در ما
اس��ت و ما منشأ آ ن هس��تیم .گذر و عبور از عالم
محسوس به عالم معقول ،بدون واسطه امکانپذیر
نیست .پس باید عالمی میان این دو عالم باشد که
هم از خواص محسوسات بهرهای برده باشد و هم
از خواص معق��والت .او این عالم میانی را «مثال»
ی��ا «خیال» مینامد که در مرات��ب معرفتی ،منطبق
ب��ر ادراک خیال��ی ،مابین ادراک حس��ی و ادراک
عقلی است ،یعنی ش��یخ اشراق ،سهروردی ،صور
خیالی را صور قائم به ذات دانسته و آنها را از نوع
صور منطبعه و دارای مکان و محل نمیداند ،بلکه
ای��ن صور را در جهان خ��ارج از نفس موجود به
ش��مار میآورد .به زعم او ،صور خیالی نه در عالم
ذهنان��د و نه در عالم عی��ن ،بلکه در عالم مثال یا
خیال منفصل جای دارن��د .به عبارت دیگر ،صور
خیالیه موجود و محققاند ا ّما نه در عالم عینی و نه
در عالم ذهن .این صور در عالم عقول نیز هس��تی
ندارن��د؛ چ��ون در عالم عقول بُع��د و کم و کیف
راه ن��دارد .پس باید گفت ص��ور خیالیه در موطن
و عالم دیگری ج��ای دارند که همان عالم مثال یا
خیال منفصل است(کربن1382 ،؛ سجادی.)1379 ،
ی است ،این خیا ل همان
ی از حواس باطن 
خیا ل یک 
ی اس��ت .این
ی و تصاویر تخیّل 
صورته��ای خیال 
صورتها در نزد قوهی خیالی ما حاضر میش��وند

ل از ما وجود دارند .ما اشیا و امور 
ی
و ذات ًا مس��تق 
ل صورتهای
را خی��ال میکنیم و ب ه مح��ض تخیّ 
حس��ی موج��ود در برابر ما ،ش��هود و احس��اس
ی خیال این است که
میش��وند .یکی از ویژگیها 
با محسوس��ات و عالم حس ارتب��اط پیدا میکند،
س جدا کرد.
یعنی خیال را نمیش��ود از عال��م ح 
ی خیال نا م ح��س را نیز
ب��ه همین دلیل ،به ق��وه 
س باطنی گفته ش��ده است.
اطالق کردهاند ،ولی ح 
ق به حس ظاهری اس��ت مانند امور
ا ّما آنچه متع ّل 
س و غیره به خیا ل تعبیر
مسموع و مشهود و ملمو 
ی زمانی
نمیگردد و امور مخیّل تلقی نمیشود .ول 
که ما رابطهمان را با عالم حس قطع میکنیم ،خیال
فرا میرسد ،یعنی خیال از عال م حس کنده میشود
(دینانی85 ،1379 ،؛ ابراهیمی ،1369 ،ج.)117 ،2
از منظ��ر نمایش تصاویر پردههای خیال در ش��ش
دفتر مثنوی مظهر عش��ق و زیبایی است .دانههای
پ��ر ثمر و زیبای معنی که با مدد صورخیال اصیل
در داس��تانهای ناب مثنوی کاش��ته شده بازتاب
چیستی و هس��تی اخالق انسانی اس��ت .دریافت
خالقان��ه و نمایش ش��هودات و صور فوق طبیعی
عالم مث��ال چه در ح��ال بیداری ،ی��ا بین خواب
و بی��داری ،ی��ا در رویا حاصل ترک ش��هوات و
ل��ذات نفس��انی و رویگردان��ی از ام��ور عرضی
دنی��وی و حذف خی��االت بیهوده از ذهن اس��ت.
ن��ی��س��ت را ب��ن��م��ود ه��س��ت و محتشم
ه��س��ت را ب��ن��م��ود ب���ر ش��ک��ل ع��دم
ب��ح��ر را پ��وش��ی��د و ک��ف ک���رد آش��ک��ار
ب����اد را پ��وش��ی��د و ب��ن��م��ودت غ��ب��ار
(بلخی،1373 ،ج)371 ،4
شیوه پردازش صورخیال در شعر نمایشی و تبدیل
آنه��ا به حکایات تمثیلیو ماندگاری زیبایی مثالی
ت معقول و
داس��تانها در ذهن مخاط��ب از صور 
باطنی و ملکوتی عالم مثالنشأت میگیرد .زمانی
که راجع به حقیقت س��خن میگوییم ،باید روشن
شود که منظور ما از حقیقت ،در کدام سطح است.
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مث�لا زمانی که من در جلوی آیینه ایس��تادهام ،در
مقابل تصویر در آیینه ،من حقیقت دارم و آنچه که
در آیینه وجود دارد ،مجاز اس��ت .اما من و آیینه و
تمام جهان هس��تی در مقابل شعور کیهانی مجاز و
ش��عور کیهانی «حقیقت» است و زمانی که شعور
کیهانی را با س��طح باالتر یعنی با خداوند مقایس��ه
کنیم ،شعور کیهانی مجاز و خداوند حقیقت محض
اس��ت(مددپور70،1390،؛ شمس��یا.)200 ،1389 ،
از رابطه باال متوجه میشویم که در پردههای خیال
حکیم��ان و در باط��ن صور داس��تانی و تمثیالت
عرفان��ی فقط ی��ک حقیقت مطلق وج��ود دارد و
غیر از آن همه چیز مجازی اس��ت .آن ُص َور ک ه در
ت نه زیبایی زمینی زیرا این زیبایی
آس��مانها اس�� 
ق زمینی میشود ،در حالی که عشق
زمینی منشأ عش 
ش زیبایی آسمانی است.
آس��مانی ،منش��أ و مبدأ 
ی منش��أ
ت داریم .زیبای 
ی را دوس�� 
ی ما زیبای 
همه 
ق زاده نمیشد.
ق اس��ت .اگر زیبایی نبود ،عش 
عش 
ق فرزند زیبایی است .هرقدر زیباییخالصتر
عش 
ق برآم��ده از آ ن نی��ز اصیلتر،
ومحضت��ر ،عش�� 
خالصتر ،نابتر و در یک معنا ماندگار و جاویدان
اس��ت .کل ش��ی هالک اال وجه��ه (قصص)۸۸ ،
ن��ی��س��ت وش ب��اش��د خ��ی��ال ان����در روان
ت���و ج��ه��ان��ی ب���ر خ��ی��ال��ی ب��ی��ن روان
(بلخی ،1373 ،ج)58 ،1
آن خ���ی���االت���ی ک���ه دام اول��ی��اس��ت
ع��ک��س م���ه روی�����ان ب��س��ت��ان خ��داس��ت
(همان)58 ،
پیشقصه و ترتیب رویدادها در پردههای خیال موالنا
خالقیت و آفرینش واقعیت داس��تانی در پردههای
خیال با دانش و آش��نایی نویسنده و مهارت راوی
در چین��ش و آرایش وقایع ،ترکی��ب رویدادهای
قصه و ساماندهی عناصر داستانی پیوندی اساسی
و بنیادی��ن دارد .عناص��ر داس��تانی ب��رای جذب
مخاط��ب و قاب��ل درک کردن مفاهی��م پیچیده در
همه داستانها نقش کلیدی برعهده دارند .اصالت
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و جذابیت داس��تان عاشق ش��دن پادشاه بر کنیزک
ارتب��اط مس��تقیمی با ش��یوه بکارگی��ری عناصر
قص��ه در متن داس��تان دارد .پیشقصه و پسزمینه
حکایات و روایات مثنوی معنوی نش��ان میدهد
رنگآمیزیهای عالم مثال و نمایش آس��مان جان
در قال��ب حرف و گفت و صوت ،متاثر از تجارب
و مش��اهدات عارف��ان و حکیم��ان الهی اس��ت.
عط��ار روح ب��ود و س��نایی دو چش��م او
م��ا از پ��ی س��نایی و عط��ار آمدی��م
(غزلیات شمس).
داس��تان پادشاه و کنیزک با وجود استفاده از منابع
قدی��م ،س��اخته و پرداخته پردهه��ای خیال موالنا
اس��ت .وقایع داستان شرح و تحلیل مفاهیم لطیف
و دقیق عارفانه اس��ت .موالنا میکوشد قصههای
مدرسه عشق را خالقانه با نمایش عناصر داستانی
ملموس و محس��وس نماید .آرای��ش صور خیال
و تصویرس��ازی ج��ذاب موقعیتها و رخدادهای
داس��تانی عاشق ش��دن پادش��اه بر کنیزک ،دعوت
مخاطب است به تماشای بهشت خیال و پردهنشینی
در کنار قصهگوی بلخ تا شاید مخاطب با خواندن،
ش��نیدن و دیدن تمثیالت معنوی به معراج تماشا
درآید و رخ یار را ببیند .داس��تانهای نمایش��ی و
تمثیالت مثنوی از خیاالتی سر چشمه میگیرد که
ناشی از مشاهده «عکس مهرویان بستان خداست».
در واق��ع موضوع این حکای��ت فاخر« ،لقمهای از
خوان و سفره اولیاست» لذا جایگاه عالم خیال که
منشاء آفرینش داستان است در اینجا جهانی است
که زیبایی ص��ورت و معنی را با خود همراه دارد.
مطالع��ه و ارزیاب��ی فهرس��ت رویداده��ای ذیل
براساس طرح داس��تانی ،تسلط موالنا را در ایجاد
ش��بکه رواب��ط عل��ت و معلولی وقای��ع در قصه
نش��ان میده��د .1 :رفتن پادش��اه برای ش��کار.2
دی��دن کنیزک .3خری��دن کنیزک  .4مجالس��ت و
همنشینی با کنیزک و خوشحالی  .5بیماری کنیزک
 .6مراجع��ه ب��ه طبیبان  .7ت�لاش بینتیجه طبیبان

سال اول /شماره اول /زمستان 94

 .8یاس و ناامیدی پادش��اه  .9رفتن به مسجد .10
مناج��ات عارفانه و از بن ج��ان  .11دیدن حکیم
اله��ی در خواب  .12بازگش��ت ب��ه کاخ و انتظار
 .13آمدن حکیم الهی به کاخ ش��اه  .14تش��خیص
بیماری کنی��زک  .15مالقات حکیم الهی و کنیزک
 .16قصهگوی��ی کنیزک و معاینه او توس��ط حکیم
اله��ی  .17پیدا ش��دن علت بیم��اری کنیزک .18
ارائ��ه راه ح��ل ب��رای رفع بیم��اری به پادش��اه و
پیش��نهاد آوردن زرگ��ر به قصر  .19ارس��ال هدیه
به زرگ��ر و آوردن او به ش��هر  .20مالقات زرگر
ب��ا حکی��م اله��ی و پادش��اه  .21ازدواج کنیزک و
زرگر  .22خوراندن ش��ربت زهرن��اک به زرگر و
ش��روع بیماری او  .23سرد ش��دن روابط زرگر و
کنیزک .24مرگ زرگر و ازدواج پادش��اه و کنیزک.
با خوانش رویدادهای فهرس��ت ش��ده و مطالعه
ص��وری وقایع ،درک و فه��م معنای ظاهر و باطن
داس��تان پادش��اه و کنیزک آسان بدس��ت نمیآید.
موالن��ا میگوی��د نقد حکم��ت ،رای��گان به کس
ندهند .خواننده زمانی میتواند حقیقت داس��تان را
از مجاز باز شناسد که سرمه عنایت الهی چشمش
را باز کند لذا ش��نیدن س��ر دلب��ران گوش جان و
چشم دل میخواهد تا وسیلهای شود برای کشف
حقیقت و تلطیف روح مخاطب و سالکان طریقت.
ی���ا ت���و پ���ن���داری ک���ه ح����رف م��ث��ن��وی
چ����ون ب��خ��وان��ی رای���گ���ان���ش ب��ش��ن��وی
ف���رق آن��گ��ه ب��اش��د از ح���ق و م��ج��از
ک���ه ک��ن��د ک��ح��ل ع��ن��ای��ت چ��ش��م ب��از
(بلخی ،1373 ،ج)291 ،3
در داس��تانهای اصیل و درخش��ان مثنوی معنوی
بکارگیری مصالح و مواد داس��تانی نسخه واحد و
الگوی معینی ندارد .در داس��تان پادش��اه و کنیزک
آرایش عناصر نمایش��ی و انعکاس «روایت جامع»
به طریقی خالقانه طرح و گسترش می یابد .کمیت
و کیفیت عناصر قصه ،بس��ته به نیاز جهان داستان
با ذوق و سلیقه قصهگوی بلخ رنگآمیزی میشود

و ب��ه نمای��ش درمیآید(مه��دی زاده43 ،1390 ،؛
وزین پور .)120 ،1388 ،در داستان تمثیلی مذکور
ترتی��ب وقایع و توال��ی منطقی رویداد ها نش��ان
میدهد راوی با ترکیب هوشمندانه عناصر داستانی
و اطالع دقیق از اجزاء متشکله و کاربرد آگاهانه آنها
روایتی جامع ،ماندگار و ممتاز پدید آورده است.
روای��ت جام��ع و راوی برون  داس��تانی در ای��ن
داس��تان ،درک مضم��ون و محت��وای روای��ت
جامع( )totalnarrativeبیش از هر عنصر دیگری
اهمی��ت دارد ،ش��ناخت خصلتهای اش��خاص
داستان و ش��یوه خالق قصهپردازی بر چگونگی
جلب توجه خواننده به ش��کلگیری روایت جامع
و اجزاء بیرونی و درونی آن اس��توار است .روایت
جامع عبارت اس��ت از همه وقای��ع و رویدادهای
مقدم بر شروع داستان به عالوه تمامی موقعیتها
و حوادث��ی که در متن داس��تان از طریق نش��انهها
و نمادها به روایت و حکایت ش��کل و س��اختار
میدهد .در حقیقت اولین عنصر داستانی ،پیشقصه
و مقدمهای اس��ت که بخش��ی از روایت جامع را
تشکیل میدهد .زندگی شخصیتها پیش از شروع
داستان در متن از طریق نشانههای آغازین به نمایش
در میآید .آگاهی از گذشته اشخاص داستان برای
درک ابع��اد وجودی ش��ان یک ضرورت اس��ت.
از منظر روایت ش��عر عرفانی و تمثیالت نمایشی
برخی از داس��تانها درونمایه یکس��ان دارند ولی
دارای س��اختار همالگو نیستند .ما در فهم سلسله
داستانهای زنجیرهای مثنوی ،بدون شناخت بافت
و زمینه اجتماع��ی پیدایش قصه نمیتوانیم از پیام
داس��تان و منظور راوی در نظام نشانهها و نمادها
درک کاملی داشته باشیم .داستانهای نمایشواره،
فاخ��ر و ماندگار مثنوی ترکی��ب منحصر به فردی
از زم��ان ح��ال و گذش��ته با وح��دت موضوعی
اس��ت ،یعنی معنا به تنهایی میتواند عامل تداعی
چندین داس��تان متوالی در مثنوی باشد(بامشکی،
155 ،1391؛ اعوان��ی .)81 ،1386 ،موالن��ا ب��رای
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محسوس کردن مقصود داستان ،در نخستین کنش
کالمی مخاطب را به خوانش پیشداستان روایتش
در بیرون از قالب قصه دعوت میکند ،هر چند که
در جریان روایت نش��انههای متعددی از مقصد و
مقصودش از گذش��ته و پیش��ینه داستان در متن به
نمایش میگذارد تا خواننده از نقد حال غافل نشود.
ب��ش��ن��وی��د ای دوس���ت���ان ای���ن داس��ت��ان
خ���ود ح��ق��ی��ق��ت ن��ق��د ح���ال م��اس��ت آن
(بلخی ،1373 ،ج)57 ،1
ه��ر چن��د موالن��ا در مق��ام راوی به عن��وان یک
بازیگ��ر در داس��تان پادش��اه و کنی��زک نقش��ی
ن��دارد اما نمیت��وان وی را راوی برون داس��تانی
( )extra-diegeticنامید .دلیلش این است که پیام
روایت در س��طحی باالتر از اشخاص داستان قرار
دارد ،لذا راوی مجاز است از طریق گفتمان کالمی
در سرتاسر حکایت با گریز از خط روایی ،داستان
را به گونه و ش��یوهای هدایت کند که هر جا الزم
باش��د ادبیات تعلیمی عرفان��ی خویش را با قوت
و ب��ه نمایش گذارد .چنی��ن راویانی در آغاز و در
حین داس��تان تجربه ها و دریافتهای خود را نقل
میکنند و در اس��اس قصه پیمانه و ظرفی است که
برای بیان مقصود و منظور راوی س��اخته میشود.
تحلیل قصه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک
ابت��دا خالصهای از داس��تان را تعریف میکنیم تا
بتوانیم ب��ه طور کلی قصه پس زمین��ه را به عنوان
«روایتی جامع» برای درک گذش��ته و حال داستان
مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم :پادشاهی دلباخته
کنیزکی میش��ود ،او را میخرد ،اما کنیرک که دل
در گرو عش��ق زرگری س��مرقندی دارد ،بیمار و
روزبه روز افسردهتر میشود .طبیبان از درمان عاجز
میمانند ،شاه از حضرت حق گریان و ناالن در مسجد
مدد میطلبد دست غیب در کار میشود و در عالم
خواب به او میگویند دعایت مس��تجاب شد ،فردا
پیر دانایی برای عالج کنیزک به شهر میآید .حکیم
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الهی از راه میرس��د تا درمان کنیزک آعاز ش��ود.
ما در مسیر بیان این قصه با پنج شخصیت نمایشی
آشنا میشویم ،نقشآفرینان عبارتند از .1:پادشاه.2،
کنی��زک .3 ،پزش��کان .4 ،حکیم اله��ی و  .5زرگر
س��مرقندی که هر یک بصورت نمادین و تمثیلی
منظور و مفهوم خاصی را القاء میکنند .هر یک از
اشخاص داستان نظر به اهمیتی که در پیشبرد داستان
دارند الزم است جداگانه بر اساس نظام نشانهشناسی
تمثیلی به تفصیل معرفی ش��وند ولی در این مقاله
فقط عناصر داستانی پیشقصه و شخصیت محوری
پادش��اه و حکیم الهی ارزیابی و تحلیل میشوند.
داس��تان پادش��اه و کنیزک بر اس��اس قول کسانی
که در ح��وزه طریقت و تص��وف تحقیق کردهاند
گزارش زندگی شخصی و سیر تحول مولوی فقیه
به مولوی عارف اس��ت .موالنا ت��ا قبل از مالقات
ش��مسالدینتبریزی ب��ه آنچ��ه حقیق��ت مینامد
دس��ت نیافت��ه ب��ود .او در خلوتی که با ش��مس
داشت عش��ق واقعی را میشناس��د ،عزت موهوم
را رها میکند و با ارش��ادات ش��مس از صورت
به معنی و از علم به عرفان میرس��د .پادش��اه در
این داس��تان حضرت موالنا اس��ت و حکیم الهی
ک��ه راز و رمزه��ای عال��م نه��ان را در خلوت به
جان موالنا مینوشاند ش��مسالدین تبریزی است.
قصه پسزمینه در آغاز داس��تان پادشاه و کنیزک از
طریق مقدمهچینی به ش��کلی هنرمندانه ،مختصر و
مفید مطرح میشود« .ای دوستان بشنوید حکایتی
را ،که به راس��تی احوال درونی ما را بیان میکند».
راوی از خواننده به عنوان دوست دعوت میکند
که بش��نود و به تماش��ا درآید ام��ا از نقد حال هم
صحب��ت میش��ود تا مخاطب مش��تاق ش��ود بی
کم و کاس��ت بر جمیع زوایای نمادین اش��خاص
داستان آگاه ش��ود .در حقیقت پسزمینه و مقدمه
در آغاز میگوید درک معانی تمثیلی کاش��ته شده
در دل داس��تان رابطه تنگاتنگی با زندگی شخصی
و آگاه��ی از اح��واالت ف��ردی نویس��نده دارد.
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از نگاه موالنا داس��تان به عنوان محصولی از جهان
تصور و تخیل میتواند بازتابی باشد از واقعیت بیرونی
و انعکاس زبان و نقد احوال درون ،لذا رمزگشایی
از راز و رمز ش��خصیتهای دنیای نمایش در گام
اول مستلزم کش��ف شبکه ارتباطات بین اشخاص
داس��تان و تحلیل عناصر بنیادین در قصه پسزمینه
است .راوی در آغاز سخن پیش از آنکه رویدادی
را به نمایش بگذارد برای آشکارسازی قسمتهای
پنه��ان داس��تان از مقدمهچین��ی( )expositionبه
معن��ای شناس��اندن و معرفی اطالع��ات مقدماتی
داس��تان ،به ش��یوهای خالقان��ه اس��تفاده میکند.
با آمدن حکیم الهی ،عشق آتشین پادشاه بر کنیزک
رنگ میبازد و سرد میشود چرا که شاه میگوید:
مقصود غایی و منظ��ور عالی من تو بودهای نه آن
کنیزک .ب��ا درک عناصر پیشقص��ه درمییابیم که
مالقات پادش��اه با حکیم الهی اوج داس��تان است.
حکیم الهی پزش��ک نیس��ت بلکه مردی دانا ،امین
و صادق و داننده س��حر مطلق اس��ت( سحر نه به
معن��ای جادو بلکه به معن��ای آگاهی به تمامی راز
و رمزه��ای حاکم بر جهان آفرین��ش چه مادی و
چه معنوی) .با پیدا ش��دن این حکیم الهی و دیدار
ش��ورانگیز او با پادش��اه ،موالنا ب��ا ارائه تصویری
پوی��ا از آم��دن ش��مسالدین تبریزی ب��ه قونیه و
مالقاتش با ش��مس خبر میدهد ،ترسیم چهرهای
معنوی و توصیف حکیم به عنوان شمس آسمان،
پیام داس��تان را برجس��ته و گویا میکند ،حکایت
با گری��ز از زمان حال ،به واقعی��ت بیرون از قصه
کش��انده میش��ود بدون آنکه پرش و یا آشفتگی
در روایت جامع ایجاد ش��ود ،حکیم الهی تا پایان
بیت 143دفتر اول ش��خصیت محوری است و در
نهایت ش��مسالدین تبریزی در نام واقعی خود به
صورت آش��کار در متن داس��تان معرفی میشود.
چ��ون ح��دی��ث روی ش��م��سال��دی��ن رسید
ش��م��س چ����ارم آس��م��ان در س��ر کشید
(همان)69 ،

ف��ت��ن��ه و آش����وب و خ��ون��ری��زی مجوی
بیش از ای��ن از شمس ت��ب��ری��زی مگوی
(همان)71 ،
معرف��ی پیشداس��تان و پسزمین��ه آفرینش قصه
س��بک موالنا در پرورش و پردازش قصه پادش��اه
و کنی��زک ترکیب��ی ازواقعگرای��ی و واقعگریزی
اس��ت .داس��تان برآمده از تخیل و تصور راوی و
مولود عالم خیال اس��ت اما بازس��ازی بخشی مهم
از سرگذش��ت واقعی و زبان حال شاعر است .به
عبارت روشنتر این داس��تان تمثیلی و سمبولیک
در واقع ش��رح زندگی و بیانگر تولد شخصیت و
تحول روحی عرفانی خود مولوی است .با معرفی
و مطالعه دقیق پیشداس��تان و روای��ات مرتبط با
پیدای��ش عناصر پیشقص��ه درمییابیم که مالقات
پادشاه(مولوی) با حکیم الهی(شمستبریزی) نقشی
کلیدی در ش��ناخت س��اختاری و ش��کلی داستان
دارد .در مس��یر رویش و گویش داس��تان ،پس از
واقعه مالقات« ،روایت جام��ع» تبلور یافته «نقطه
اوج» پدیدار میش��ود و قصه وارد مرحله «حل و
فصل» و عبور از «بحران» میش��ود و در نهایت با
معالجه کنیزک توسط حکیم الهی «تعادل» آغازین
قصه مجددا برقرار میش��ود .از منظر معناشناختی
هم ،پیام اصلی داس��تان و هس��ته آموزشی ادبیات
تعلیم��ی قص��ه در تحلیل چگونگ��ی مالقات این
دو ش��خصیت چیده شده اس��ت .مطالعه گفتگوها
و توصیف��ات راوی از ش��خصیت ول��ی الهی که
پادشاه در خواب دید و مالقات او با کنیزک و شاه
اهمی��ت درک و مطالعه پیشداس��تان را به خوبی
نش��ان میدهد .واقعیت داستانی مالقات پادشاه و
حکی��م الهی در حقیقت بازتابی از دیدار و خلوت
حضرت موالنا با شمسالدین محمدتبریزی است.
گ��ف��ت م��ع��ش��وق��م ت���و ب��ودس��ت��ی ن���ه آن
ل��ی��ک ک���ار از ک���ار خ��ی��زد در ج��ه��ان
(همان)49 ،
درباره نحوه دیدار این دو ش��خصیت روایتهایی
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ذکر ش��ده اس��ت که ظاهرا دالیل متقنی دراثبات
آن در دسترس نمیباشد .آنچه قطعیت دارد چنین
اس��ت که موالنا شش ماه در خلوت با شمس همه
راز و رمزها را آموخت و به روش��نایی ،بیداری و
حقیقت رس��ید و به یمن تربی��ت او علم معرفت
بر س��ر عالم افروخ��ت .علیرغم تع��دد حکایات
مورخ��ان و اغ��راق و خیالپردازی آن��ان در این
خصوص ،همه مولویپژوه��ان باور دارند با آنکه
قصهگ��وی بلخ دارای صدها ش��اگرد و مرید و از
علمای برجسته زمان خود بود با زیارت پیر تبریز
حلقه ش��اگردی به گوش آویخت .در مقام پادشاه
دی��ن و دنیا در اولین داس��تان مثنوی فریاد برآورد
همه ما برای رس��یدن به کمال باید از شمسالدین
تبری��زی م��رام و آیی��ن پادش��اهی بیاموزی��م .در
خصوص پیشداستان و زمینههای پیدایش داستان
پادش��اه و کنیزک سه روایت وجود دارد که ارتباط
مس��تقیم با زندگی خصوصی حضرت موالنا دارد.
درکتاب «بستان الس��یاحه» (نق��ل از کتاب مثنوی
معنوی کالله خاور) ،دو روایت نقل ش��ده اس��ت:
 .1روزی در ب��ازار ،موالنا جاللالدین بر اس��تری
سوار ،به کوکبه تمام عبور مینمود و شمسالدین او
را دید ،به فراست مطلوب را شناخت و در رکابش
روان ش��ده ،پرسید که غرض از مجاهده و دانستن
علوم چیس��ت؟ موالنا گفت :روش سنت و آداب
شریعت است .شمس الدین فرمود :این خود ،ظاهر
است .مولوی گفت :ورای آن چیست؟ شمس الدین
گفت که علم آن است که تو را به معلوم رساند و به
شاهراه حقیقت کشاند و این بیت سنائی را برخواند:
ع��ل��م ک���ز ت����و ،ت���و را ن���ه ب��س��ت��ان��د
ج��ه��ل از آن ع��ل��م ب���ه ب����ود ب��س��ی��ار
 .2چون شمسالدین به قونیه رسید ،موالنا را مالقات
نمود ،در حالیکه موالنا کنار حوض نشس��ته بود و
کتابی چند پیش روی خود نهاده ،ش��مسالدین از
موالنا پرسید که این چه مصاحف(کتابها) است؟
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موالنا جواب داد که این را قیل و قال گویند ،تو را
به آن چه کار است .شمسالدین فیالحال کتابها
را در آب انداخ��ت و موالن��ا را متحیر س��اخت.
موالنا از روی تاسف فرمود که ای درویش بعضی
فواید واال بود که دیگر یافت نمیش��ود .دیوانگی
کردی و ضایع س��اختی .شمس دست دراز کرد و
ی��کان یکان همه کتابها را بیرون آورد که آب بر
آنها اثر نکرده بود .موالنا پرس��ید که این چه س��ر
بود که به ظهور پیوس��ت؟ شمسالدین فرمود که
ای��ن از ذوق و حال اس��ت ،تو را از آن چه خبر و
بعد از آن صحبت بس��یار داشتند و موالنا دستاری
مش��ابه او س��اخت و طریقه س��ماع آموخت و به
یمن تربیت او علم معرفت بر س��ر عالم افروخت.
عل��م رس��می س��ر ب��ه س��ر قی��ل اس��ت و قال
ن��ه از او کیفیت��ی حاص��ل ،ن��ه ح��ال
 .3موالنا ،ش��مس تبریزی را ب��ه خانهاش دعوت
ک��رد ش��مس گفت :آیا ب��رای من ش��راب فراهم
نم��ودهای؟ موالن��ا حی��رت زده پرس��ید :مگر تو
شرابخوارهستی؟! شمس پاسخ داد :بلی ،اگر به
من ارادت داری باید وس��یله راحتی مرا هم فراهم
کنی چون من ش��بها بدون ش��راب ن��ه میتوانم
غذا بخورم ،نه صحب��ت کنم و نه بخوابم ،مولوی
به دلیل ارادتی که به ش��مس داش��ت خرقهای به
دوش میاندازد ،و به س��مت محله نصارینش��ین
راه میافت��د تا این که مولوی به جلوی مس��جدی
ک��ه خود امام جماعت آن ب��ود و مردم همه روزه
در آن ب��ه او اقت��دا میکردند رس��ید .در این حال
یک��ی از رقیبان مول��وی ک��ه در جمعیت حضور
داش��ت فری��اد زد« :ای م��ردم! ش��یخ جاللالدین
ک��ه ه��ر روز هنگام نماز ب��ه او اقت��دا میکنید به
محل��ه نصارینش��ین رفت��ه و ش��راب خریداری
نموده اس��ت» .آن مرد ای��ن را گفت و خرقه را از
دوش مولوی کشید .س��پس بر صورت جالالدین
روم��ی آب دهان انداخت و طوری بر س��رش زد
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که دس��تار از س��رش باز ش��د و بر گردنش افتاد.
مردم مولوی را در حال انفعال و س��کوت مشاهده
نمودند یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را
با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده اس��ت.
در این هنگام ش��مس از راه رسید و فریاد زد :ای
مردم بیحیا! ش��رم نمیکنید که به مردی متدین و
فقیه تهمت ش��رابخواری میزنید ،این شیشه که
میبینید حاوی سرکه است زیرا که هرروز با غذای
خود تن��اول میکند .رقیب مول��وی فریاد زد :این
سرکه نیست بلکه ش��راب است .شمس در شیشه
را باز کرد و در کف دس��ت همهی مردم از جمله
آن رقی��ب قدری از محتویات شیش��ه ریخت و بر
همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه
نیس��ت .رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را
به پای مولوی انداخت ،دیگران هم دس��تهای او
را بوسیدند و متفرق شدند .آنگاه مولوی از شمس
پرس��ید :ب��رای چه امش��ب مرا دچار ای��ن فاجعه
نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب
حراج بزنم .شمس گفت :برای این که بدانی آنچه
که به آن مینازی جز یک س��راب نیست ،تو فکر
میک��ردی که احترام یک مش��ت ع��وام برای تو
سرمایهای س��ت ابدی ،در حالی که خود دیدی ،با
تصور یک شیش��ه ش��راب همهی آن از بین رفت.
پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر
اوضاع از بی��ن نرود(کرب��ن.)336-333 ،1382 ،
ما با بازشناسی زمینههای پیدایش داستان پادشاه و
کنیزک و طرح روایت جامع در مییابیم که معرفی
خوی و خصال شخصیتهای نمایشی وآشنایی با
زوای��ای پیدا و پنهان روح حاکم بر داس��تان وقتی
آسان میش��ود که پیش قصه فهم نشانههای رمزی
و شناخت نمادهای پیچیده قصه را برای مخاطب
هم��وار و قاب��ل درک کن��د .البته در متن داس��تان
ه��م راوی ب��ا عب��ور از خط فرضی قصه ،عش��ق
پادش��اه به کنیزک را مجازی و ص��وری مینامد:
عشق هاییکزپیرنگیبود /عشقنبودعاقبتننگیبود

(بلخی ،1373 ،ج)96 ،1
در نهای��ت قصهگ��وی بل��خ با گریز از ش��بکه
درونی اش��خاص داس��تان ما را در س��یر و س��فر
داس��تانی به معراج و تماش��ای عالم مثال دعوت
میکند .داستان س��را ب��ا روایتی خالقان��ه و بیانی
سرش��ار از رم��ز و راز ،پردهه��ای خی��ال ناب را
نورپردازی میکند تا با ارائه تصاویری ش��فاف از
واقعیتی که حجاب دل ش��ده است رونمایی کند.
دش����م����ن ط��������اووس آم�����د پ����ر او
ای ب��س��ا ش���ه را ب��ک��ش��ت��ه ف���ر او
(همان)96 ،
ب��ا گری��ز از واقعیت داس��تانی و مراجع��ه به نقد
احوال خوی��ش آش��کار و بیپ��روا ،رابطه عمیق
پادش��اه(مولوی) با حکیم الهی(شمس تبریزی) را
عش��ق حقیقی و حضورانس��ان در آسمان جان و
همنش��ینی با کریمان مینامد .اینکه چرا مولوی در
شروع داستان برای معشوق چنین پادشاهی کنیزک
را انتخاب میکند کس��انی کنیزک را نفس اماره و
برخی نماد عقل توجیه کرده اند که در مسیر تکامل
در انته��ای قصه به دس��ت حکیم اله��ی به آگاهی
میرس��د و در حقیقت همیار و همگام با پادش��اه
میش��ود .این یگانگی بین پادش��اه (سمبل و نماد
انسانی که در جستجوی هویت حقیقی و ازلیاش
در حرکت است) با کنیزک(سمبل و نمادی از حوا
که س��بب هبوط آدم گردید) با مس��اعدت و مدد
حکیم الهی (رس��ول خدا) امکانپذیر میش��ود .به
همین پادشاه با وجود عزت و مقام خاص ابهت و
شکوه خویش را نادیده میگیرد و دست و پیشانی
حکیم الهی را میبوسد(س��یاح زاده181 ،1391 ،؛
زرینکوب .)222 ،1386 ،حکایت ش��مسالدین
به لحاظ نتیجهگیری اخالقی داس��تان راستان است
جن��اب موالنا وی را طبیب دل و صاحب گلش��ن
راز میداند .ش��مس در فرهن��گ صوفیه به عنوان
ولی خدا ،به اذن قادر یکتا منبع درد (گرفتار شدن
در عش��ق مج��ازی) را در کنیزک (نماد اندیش��ه

29

انسانی)تش��خیص میده��د لذا کلی��د همه دردها
و داروی هم��ه غمها در دس��ت ولی الهی اس��ت.
موالنا میگوید اگر حکیم الهی در کنارمان باش��د
ی��ا به دیدنمان بیاید برطرف ش��دن جراحات و بر
چی��دن خارهایی ک��ه در طول عمرم��ان بر دلمان
نشسته آسان میشود .قصهگوی بلخ در جمعبندی
نهاییاش تماشاگران پرده خیال را بصیرت و بشارت
میده��د ،ک��ه نگویید ما را در ای��ن مقام ومنزلت
جایگاهی نیست ،راوی حکایت در مسیر حوادث
و وقایع خودساخته ،خوشبینی ،نیکاندیشی ،امید
و کم��ال میآفریند ت��ا به ما پر پ��رواز دهد .آنگاه
در مقام س��الک طریقت و در جس��تجوی حقیقت
عالم وجود باید مرید راوی شویم تا با ارشاد او به
بارگاه کریمان مهمان شویم و به چشم جان ببینیم
در جوار حضرت دوست هیج کاری دشوار نیست.
ع��ش��ق آن زن����ده گ��زی��ن ک��و ب��اق��ی س��ت
ک���ز ش����راب ج���ان ف���زای���ت س��اق��ی س��ت
ع��ش��ق آن ب��گ��زی��ن ک���ه ج��م��ل��ه ان��ب��ی��ا
ی��اف��ت��ن��د از ع��ش��ق او ک����ار و کیا
ت��و م��گ��و م��ا را ب���دان ش��ه راه نیست
ب���ا ک��ری��م��ان ک���اره���ا دش�����وار نیست
(بلخی ،1373 ،ج)95 ،1
نتیجهگیری
بررس��ی منابع مکتوب در خصوص سبکشناسی
و ش��یوه قصهگویی موالنا در مثنوی معنوی نشان
میده��د بس��یاری از حکایته��ا و داس��تانهای
جاللالدی��ن روم��ی درب��اره پیامب��ران و اولیاءاهلل
برخالف قصههای ساختگی و خیالی به نظر واقعی
میآیند .داس��تان عاش��ق شدن پادش��اه بر کنیزک
هرچن��د خودس��اخته و برگرفت��ه از منابع دیگری
اس��ت اما تمثیل و آینهای اس��ت که احوال درونی
نگارنده را ب��ا زبانی نمادین بازآفرینی میکند« .در
مثنوی داستانی که قهرمان آن یکی از شخصیتهای
30

قرآنی یا مردان و زنان معروف و برجسته تاریخی
باش��ند ،دعوی ص��دق و درس��تی و واقعی بودن
نهفته اس��ت .گوینده داس��تان میخواه��د به طور
ضمنی بگوید داس��تان من ب��ه دلیل حضور چنین
ش��خصیتی واقعی است»(پورجوادی.)47 ،1393 ،
آنچه واقعنمایی را در داس��تان تمثیلی و نمادین،
برجسته و چشمگیر میکند توصیفات و گریزهایی
است که راوی به واس��طه آن واقعیتهای بیرونی
را از خ��ارج به داخل داس��تان میکش��اند .راوی
همچ��ون س��وزنبان ،قطار قص��ه را از خط اصلی
خارج میکند تا در ایستگاه ادبیات تعلیمی داستان
دوس��تان خدا ،ابدال و اولیاء اهلل را برایمان تعریف
کند .در این نوع داس��تانها ش��یوه چیدن حوادث
هر چند در قالب روایت جامع ساماندهی میشود
اما شخصیتپردازی براساس باورهای دینی شکل
میگی��رد یعنی ه��رگاه قهرمان اصلی به بنبس��ت
برس��د و نتواند بر مش��کالت فک��ری ،عاطفی و
روان��ی خود غلب��ه کند راوی مجاز اس��ت نیروی
اسرارآمیز و رهاییبخش را وارد میدان داستان کند.
رفتن پادش��اه به مس��جد و دیدن حکی��م الهی در
خواب و م��ژده آمدن طبیب الهی به کاخ پادش��اه
نمونهای از تکنیک خالقانه داستانگویی در مثنوی
برای گرهگشایی( )denouementو رفع موانع برای
پیشبرد قصه است .اشخاص اصلی داستان پادشاه و
کنیزک در تعامل موثر با یکدیگر برای پیشبرد خط
داستانی به درستی واقعیات عینی و ذهنی خویش
را در موقعیتهایی که راوی خلق میکند در مواجه
با چالشها به گونهای تصویری و نمایش��ی آشکار
میکنند .هرگاه چنین امکانی فراهم نباشد توصیفات
داس��تانی راوی جایگزین کنش نمایش��ی میشود.
جالل الدین رومی براساس ضرورتهای داستانی
در روای��ت جامع از مقدمهچینی به نحوی خالقانه
برای گسترش اطالعات و مشارکت خواننده بهره
میگیرد .قصه پسزمینه در آغاز داس��تان پادشاه و
کنیزک از طری��ق مقدمهچینی به نمایش درمیآید.

قصهگ��وی بلخ برای آش��کار کردن قس��متهای
پنهان داس��تان با دعوت از خواننده برای ش��نیدن
نقد حال خویش ،قصه پسزمینه را محور و معیار
فهم پیام داس��تان قرار میدهد .تمثیالت مثنوی با
عناص��ر داس��تانی ادبیات نمایش��ی پیوندی عمیق
و ارتباط��ی تنگاتن��گ دارن��د .در حقیقت مثنوی
ب��اغ پربار گوهرهای ربانی از عالم مثال اس��ت که
باران داس��تان با بارش��ش طراوت و شادابی آن را
دوچندان میکند .داستان در دستان موالنا وسیلهای
برای محس��وس کردن معق��والت ذهنی و نمایش
باوره��ا و آموزههای دینی و عرفانی اس��ت .تنوع
موضوعات و رنگارنگی میوههای اندیشه قصهگوی
بلخ در پردههای خیال شرایطی فراهم میآورد که
خوانن��ده با هر دانش و س��لیقهای بتوان��د از دانه
معنی کاش��ته ش��ده در دل داس��تان بهرهمند شود.
موالنا ب��ا آن که در داس��تان پادش��اه و کنیزک بر
عناصر و اجراء متشکله و شبکه روابط و مناسبات
اش��خاص داستان تسلط کامل دارد هرگز اسیر فرم
و س��اختار و شکل داستان نمیشود .آنچه برای او
اهمیت اساس��ی و نقش کلی��دی دارد تبلور پیام و
تابش معنا از ظرف و پیمانه داس��تان است .مثنوی
بیش از دویست داستان را در سینه خود جای داده
است .هر داستان رازی در دل دارد ،رمزگشایی از
ظاهر و پوس��ته تمثی�لات و درک باطن وحقیقت
حکای��ات از دیدگاه موالنا نیازمن��د عبور از خود
شیفتگی و اتصال به عقل کل و عنایت الهی است.
جه��د ک��ن ت��ا پی��ر عق��ل و دی��ن ش��وی
ت��ا چ��و عق��ل کل ت��و باط��ن بی��ن ش��وی
(بلخی ،1373 ،ج)858 ،2
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