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چکیده
روایتگری زنجیرهای از رخدادهای داستانی است که در زمان رخ میدهد و کن های
گوناگونی را دربر میگیرد .روایت در داستان تمثیلی «پادشاه و کنیزک» با ظرفیت شگفتانگیز،
در مثنوی معنوی موالنا ،به نقل حوادث گوناگونی میپردازد .در این داستان روایتها در برههای،
به صورت متوالی و پیوسته اتفاق میافتند و دارای ماهیت کالمیند .متن داستان م کور ،رسانهای
است که مفهوم و پیام را به مخاطب میرساند .موالنا درصدد گفتن داستان با شرایط و عناصر
داستانی نیست .هدف او فقط اطالعرسانی خبری انتزاعی است و در فکر پرداخت رمزگان و
نشانههایی تال

میکند تا از رهگ ر افرادی که رخداد را در زمان و مکان تجربه میکنند ،پیامی

بیافریند و هر کس بنابر میزان ادراک و تجربیات عرفانی خوی  ،یا به عبارتی« :هرکسی از ظن خود
شد یار من»  ،از دالی که با درهای گسترده در این روایت گشوده است ،به معارفی دست یابد .زمان
دوالیهای ،داستان را دربرمیگیرد؛ چنان که رار نت بین زمان روایت و زمان داستان تفاوتی قائل
است .اهمیت موضوع در حکایت «عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» دارای مفاهیم متعدد با
پیچیدگیهای خاصی است که میتواند با شیوههای مدرن از نظر رمزگان و روایت انطباقپ یر
باشدکه با شیوۀ توصیفی ا تحلیلی با بهرهگیری از منابع کتابخانهای به بررسی و تحلیل پرداخته
شده است.
کلیدواژه :پادشاه وکنیزک ،روایتشناسی ،رمزگان ،روالن بارت ،رار نت.
* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(nazari113@yahoo.com) .
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تاریخ پ یر 98/11/16 :

مقدمه
روایتشناسی یکی از شاخه های نقد ادبای و در اصال ،بررسای دساتور زباان حااکم بار
روایتها و بیشتر ،روایتهای داستانی است .این شاخه از دان

چارچوب و الگویی نظاری

ا کاربردی برای تجزیه و تحلیل گونههای روایت فراهم میکند.
حکایات پادشااه وکنیازک در مثناوی ،از سااختار معناایی چندگاناه ،رمازی و نماادین
برخوردار است .از زاویة دیگر ،شخصایتهاای ایان داساتان بیشاتر دارای درگیاری درونای
وکشمک های روانی ا عاطفی میباشاند .هامچناین مفااهیم چناد جانباة عرفاانی ،فلسافی،
اخالقی ،دینی ،روانشناسی و ...در جای جای این داستان خودنمایی میکند .زنجیرۀ گفتاار
وی معجونی از جوش

معانی ،چون معرفت ،لازوم پیار ،عشاق و شایدایی و ...اسات؛ زیارا

زمینة این داستان و دوری کنیزک از معشوق ،هجران ساوزناک موالناا از شامس را تاداعی
میکند ،به گونهای که خیال با واقعیت در هم میآمیزد .یهن نویسنده در روایات باه بحاث
دربارۀ مسایل بنیادی ارتباطات انسانی با فراسوی جهان مادی مایپاردازد .در نگااه نخساتین
هدف شاعر در این حکایت دیریاب است و خواننده اگر به روساخت جا ب گاردد ،یهان
وی به غیرمقصود گرای

مییابد؛ زیارا روایات در آغااز باا شاتابی مثبات شاروع مایشاود

(داستان به صورت موجز آغاز میشود) بدون آنکه معلوم شود کنیزک در آنجا بارای چاه
کاری آمده بود و...؛ اما موالنا برای جلوگیری از این ابهاام و کژتاابی باا آوردن ابیااتی کاه
وقفه (شتاب منفی) در حکایت ایجاد می کند تا فرصات یاباد کاه باه آرامای پارده از اسارار
بردارد .زمان در این روایات چندگاناه اسات ،اغلاب گ شاتهنگار اسات؛ اماا باا وقفاههاایی
آیندهنگر و حاالنگار را در برمای گیردکاه باا الگاوی روایات انات از ساویی و باا تحلیال
رمزگانی روالن بارت دارای تناسب است.
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 .8اهمیت موضوع و بیان مسأله
اهمیت موضوع این است که تمام فرهنگها به رو

روایتگری شکل گرفتهاند و هنر

روایت چیزی جز تحلیل تاریخ بشر نیست .دامنة نظریة روایت یا روایتشناختی در تمام
علوم گستر

یافته است و سرانجام این که امروزه علم روایت یکی از شاخههای اساسی

نقد و مطالعات ادبی و سینمایی است.
در این پژوه  ،ضمن تفسیر مدرن ،علمی و نظاممند در داستان «پادشاه و کنیزک» به
بررسی ویژگیهای خاص زبان موالنا در این روایت که آن را از دیگر روایتها متمایز
میکند ،پرداخته شده است؛ زیرا این داستان و متن کالسیک دارای قابلیت انطباق با روایت
رار انت و نظریه رمزگان روالن بارت است.
مسأله :الگوی روایت از دیدگاه روالن بارت تا چه حد با داستان «پادشاه و کنیازک» در
تولید معنا دارای تطبیق است؟ همچنین روایت در آن داستان تا چه اندازه در بازتولید معاانی
مختلف اثر دارد؟ این داستان دارای چه پیچیادگیهاایی اسات؟ نشاانه و رمزگاانهاای ایان
داستان کدامند؟
 .1پیشینۀ پژوهش
فتحاهلل بینیاز ( )1387کتاب درآمدی بر داستاننویسی و روایتشناسی را تألیف کرده

است؛ دربارۀ کاربرد روایتشناسی در ادب پارسی هم الهام حدادی ( )1383درآمدی بر
دستور زبان روایت با گ ری بر ادبیات داستانی پارسی را نوشته است .از میان مقاالت هم به
این آثار میتوان اشاره کرد :ابوالفضل حری ( )1387در «احسن القصص :رویکرد
روایتشناختی به قصص قرآنی را از دیدگاه روایتشناختی تحلیل کرده است؛ قدرت
قاسمیپور ( )1387در «زمان و روایت» به رابطة زبان و روایت و چگونگی تبلور زمان در
روایت پرداخته و الهام حدادی ( )1388در «رویکرد روایتشناختی به داستان دو دنیای
گلی ترقی» این داستان را از دیدگاه روایتشناختی واکاوی کرده است.
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تا به حال تحلیل و شرمهایی بر این داستان مثنوی معنوی نوشته شده است به شرم زیر:
گولپینارلی ،محمدتقی جعفری ،جاللالدین همایی ،محمدجعفر مصفا ،رینولد الین
نیکلسون ،بدیعالزمان فروزانفر ،جعفر شهیدی ،محمد استعالمی ،کریم زمانی و...؛ اما تا به
حال داستانِ «عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را» از منظر
روایتشناسی رار نت و روالن بارت انجام نگرفته است.
 .9خالصۀ داستان «عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را»
پادشاهی با استیالی مادی و معنوی و داشتن دنیا و دین ،صورت و معنی را با هم یکجا
در دست داشت .روزی عزم شکار کرد ،در بین راه با کنیزکی برخورد کارد و بار او عاشاق
شد و او را خرید ،شاه با وی همنشین شد و از او کام گرفت؛ اماا کنیازک بیماار و هار روز
نحیف و پژمرده شد .شاه از طبیبان دعوت کرد و به آنها وعده گنج و جواهرهای گونااگون
داد .طبیبان به مقتضای خودنمایی بشر در برابر اصحاب قدرت و به خاطر غلباه طماع و مقاام
دنیایی ،اعالم آمادگی کردند .هر قدر طبیبان تال

کردند ،مفید واقع نشد .موالنا تأکیاد بار

عجز بشر در مقابل قدرت الهی دارد .به همین خاطر درمانده ماندند و معالجة آنان باه خااطر
غرور و غفلت از حق ،معکوس افتاد و به جای تساکین درد ،بیمااری کنیازک تشادید شاد.
شاه از وسایط مادی درمانده گردید .شاه بیداردل بعد از نومیدی ،روی باه عاالم غیاب و باه
درگاه الهی آورد و رو به مسجد نهاد و با زاری تمام و اضطراب به خواب رفت .مشکل شاه
نیز در خواب گشوده میشود و پیری در خواب به او وعاده مایدهاد کاه فاردا غریبای کاه
طبیبی حایق است ،فرا میرسد و بیمار را عالج میکند .فردا خواب شااه تحقاق ماییاباد و
پیری از دور به شکل خیال پدیدار میشود .شاه به استقبالِ مهمان غیبی میرود و او را پای
کنیزک بیمار میبرد .طبیب او را معاینه میکند و پی میبارد کاه درد او جسامانی نیسات و
عاطفی است و او عاشق پسر زرگری در سمرقند در محلة سرپل کوی غااتفر اسات .حکایم
دستور میدهد که زرگر را به وعدۀ جاه و مال به دربار شاه بیاورند .دختر را باه او مایدهناد
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در حالی که بهتدریح به او دارو میخورانند و زرگر هر روز زردچهاره و زشات مایشاود و
کنیزک از وی دلسرد کشته و طولی نمیکشد که زرگر میمیرد.
 .4روالن بارت ،نظریهپرداز روایت
روالن بارت ازجمله جسورترین نظریهپردازان فرانسوی دهه  1961و  1971بوده است.
طبق گفته رابرت اسکولز او نویسندهای است فاقد نظام که عاشق نظام است ،ساختارگرایی
است که ساختار را دوست ندارد و ادیبی که از «ادبیات» بیزار است .او نخست بهعنوان
یکی از اعضای گروه متفکران نوآوری که تحت نام ساختارگرایی گروهبندی شده بودند،
در میان مردم شناخته شد .ساختارگرایی که رو شناسی خود را عمدتاً از زبانشناسی
فردینان دو سوسور برگرفته بود( .اسکولز ،1379 ،ص 219ا )218
بعدها بارت از تحلیل سااختاری رویگاردان شاد و باه رویکاردی پرداخات کاه بیشاتر
نشاااانهشاااناختی و محتوامحاااور باااود .کتااااب اس .زد ( ،)1971چشااامگیرتااارین کاااار
پساساختارگرایی بارت اسات .وی ایان کاار را در پاساخ باه تاال

بیهاودۀ روایاتشناساان

ساختارگرا که میکوشیدند همه قصههای جهان را در یک ساختار واحد قارار دهناد ،آغااز
نمود»( .بارت ،1977 ،ص )146
از منظر او هر متنی بهگونهای متفاوت به دریایی از متنهای پیشین بازمیگردد؛ اما
برخی از نوشتارها سعی میکنند با تأکید بر معنایی خاص ،خواننده را از مرتبط ساختن
آزادانه متن با این نوشتارهای پیشین بازدارند .این متنها خواننده را در مقام مصرفکننده
صرف یک معنای ثابت در نظر میگیرد ،حالآنکه یک متن پیشرو از دیدگاه بارت
خواننده را به یک تولیدکننده تبدیل میکند .در ادبیات بارت متن نوع اول «خواندنی» و
متن نوع دوم «نوشتنی» نامیده میشود .بارت بعد از تقسیم داستان به تکههای خوانه «»lexia

۱

آنها را در پنج رمزگان طبقه بندی نمود .رمزگان ،یک مفهوم محوری در نظریات بارت
 .1یک واحد خوان

اختیاری نه الزامی.
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است .از منظر او نکتة اصلی در رمزگان است؛ نه پیام و متن ،حاصل تعامل رمزگانهاست.
رمزگانها به هنجارها و ناهنجارهای جامعه مرتبطند و نظام ارز گ اری محسوب
میشوند؛ همچنین رمزگانها اکتسابیند و در بستر زندگی اجتماع میتوان آنها را کسب
کرد( .تلخیص از :بارت ،1977 ،ص  151ا )149
 .0مبانی تحقیق
روایتگری زنجیرهای از رخدادهای داستانی اسات .وا ۀ روایاتگاری اشااره دارد باه:
« .1فرایند ارتباط که در آن فرستنده ،روایت را در قالب پیام برای گیرنده ارسال مایکناد و
 .2ماهیت کالمی رسانه که پیام را انتقال میدهد؛ هماین ماهیات کالمای اسات کاه روایات
داستانی را از روایت در دیگر رسانهها مثل فیلم ،رقص یا پانتومیم متمایز میکناد .هامچناین
این تعریف نشان میدهد چگونه روایت داستانی از دیگر متون ادبی مثال شاعر و نثار تماایز
داده میشاود .بارخالف ایان دو ،روایات داساتانی بیاانگر زنجیارههاایی از رخدادهاسات و
رخداد ،یعنی چیزی که اتفاق میافتاد؛ چیازی کاه مایتاوان آن را در یاک فعال یاا کان
خالصه کرد»( .همان ،1977 ،ص)151
در روایتشناسی کالسیک ،میاان «آنچاه باه واقاع اتفااق افتااده» (محتاوای روایات) و
چگونگی نقل «آنچه اتفاق افتاده» تمایز وجود دارد .منشأ این تمایز به تماایز سوساور میاان
الناگ (زباان) و پاارول (گفتاار) و باه تماایز فرمالیساتهاای روسای میاان " 1"Fabulaو

" 2"Sjuzetبرمیگردد .در روایتشناسی وا گان زیاد و گاه مشابهی بار ایان تماایز تأکیاد
میکنند؛ اما همة روایتشناسان در به کارگیری این اصطالحات با هم اتفااق نظار ندارناد و

برخی از آنها دو مؤلفه را به سه مؤلفه با عناوین مختلف تعمیم میدهند .ماده خاام (پیرناگ)
موردنظر فرمالیستها ،معادل داستان (متن) و عمل روایت در نظر ریمون ا کنان و تاوالن ،و
 .1مادۀ خام داستان.
 .2پیرنگ.
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یا معادل قصه (روایت) روایت کنندۀ نت ( )1981است« .متن و عمل روایت» ریمون ا کنان
هر یک معادل جنبهای جداگانه از «گفتمان» سیمور چتمن است .وا ۀ «قصة» نات و میکای
بل نیز معادل «داستان» ریمن ا کنان و " "Recitآن دو ،معادل «عمل روایت» ریمون ا کناان
و توالن است( .حری ،1387 ،ص  )88پرس

دیگر این اسات کاه داساتان اول مایآیاد یاا

متنروایی؟ کالر تأکید میکند آنچه خوانندگان عمالً با آن روبه رو میشوند ،گفتمان متن
است و طرم ،آن چیزی است که خوانندگان از متن اساتنتاج مایکنناد .ایادۀ رخادادهای
اولیه که این طرم از دل آن شکل گرفته نیز اساتنباط یاا برسااختة خوانناده اسات( .کاالر،
 ،1382ص )115
ازاین نظر ،داستان عبارت است از رخدادهای روایت شاده و شارکتکننادگان در ایان
رخدادها که از طرز قرارگیری در متن منتزع و بر اساس نظم گاهشمارانه برساخته میشوند؛
اما «متن» ،کالمی شفاهی و مکتوب است که نقال رخادادها را برعهاده دارد؛ هماان چیازی
اساات کااه پاای

رو داریاام «و رخاادادها لزوم ااً نظاام گاهشاامارانه ندارنااد و ویژگاایهااای

شرکت کنندگان در سرتاسر آن پراکنده اسات و کال روایات از میاان منشاور یاا پرساپکتیو
(کانونیگر) بازتاب مییابد .و این جنبه یعنی «روایتگری» ،کن

یا فرایند خلق اثر اسات.

بنابراین ،روایت داستانی مستلزم شکلگیری رخداد در توالی زمانی اسات و ماتن ،رساانهای
است که مفهوم و پیام را به مخاطب میرساند« .رابطة میان به اصطالم زمان داساتان و زماان
متن ،غیرواقعی و به غایت قراردادی است؛ چارا کاه در هار دو ماورد ناه باا گساتر

زماان

واقعی ،بلکه با نمود کالمی و خطی زمان روبه روییم»( .تاوالن ،1383 ،ص  )55یعنای زماان
داستان چند خطی است؛ ولی زماان ماتن و ساخن تاک سااحتی اسات« .در زنجیارۀ عناصار
زبانی ،هر جمله را پس از جملة دیگر میخوانیم .ترتیاب عناصار در ماتن ا کاه بناابر قاعادۀ
زمان متن است ،منحصر به ترتیبی یکسویه و برگشتناپ یر اسات؛ زیارا نظاام زباان باعاث
صورتبندی تک خطی نشانهها و بنابراین تعیینکنندۀ روند بازنماایی خطای اطالعاات ماثالً
داستان روایت میشود»( .قاسمیپور ،1387 ،ص  )128پس مایتاوان باا وام گارفتن از نظار
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نت ،رابطة میان زمان نقل کردن (زمان داستان) و زمان نقل شده (زمان متن) در خاودِ ماتن
را «بازی با زمان» نامید .این بازی هدفی دارد که همان امر زیساتة زماانی اسات کاه مقصاود
حکایت است.
 .1تحلیل روایت در حکایت پادشاه و کنیزک
در روایت« ،عاشق شدن پادشاه بر کنیزک» موالنا از مجموعة شگفتانگیزِ شگردهای
نقلی و روایتی استفاده کرده است و از انرهایی که خود بر حسب مواد مختلف طبقهبندی
شدهاند؛ گویی تک تک مواد به گونهای قالبریزی شده که بتوانند داستانها وآرمانهای
انسان را در خود جای دهد .به طوری که واقعیت گفتمان قدرت و پاد قدرت از سویی،
معارف دینی ا اخالقی از سوی دیگر ،نمادپردازی و سیر به فرازمین در روایت این داستان
به خوبی جلوهگری مینمایند.
بارت پنج رمزگان اصلی را در متن تشخیص میدهد که تحت عنوان آنها میتوان
تمامی جنبههای مهم متن را بررسی کرد .از نظر بارت ،خود وا ۀ «رمزگان» را نباید به
معنای دقیق و علمی آن در نظر گرفت .رمزگان صرفاً حوزههای تداعیگر هستند ،یعنی
سازمانی فوق متنی متشکل از مفاهیمی که تصور خاصی از ساختار را به یهن متبادر
میکند .این رمزگان هم جنبة همنشینی متن و هم جنبة معنایی آن را دربردارند؛ یعنی نحوۀ
ارتباط یافتن اجزای آن با هم و نحوۀ ارتباط آنها با جهان بیرون .در اینجا ،تأکید بارت بر
رمزگ اری کلیة جنبههای فرهنگ ،او را قادر میسازد تا بهراحتی از ساختار داستانی به
ساختارهای فکری گوناگونی که داستان را فرامیخواند ،حرکت کند .در واقع این
واحدهای خواندنی از طریق پنج رمزگان کنشی ،هرمنوتیکی ،فرهنگی ،نمادین و
نشانهشناختی بهتوالی تفسیر میشوند .که دو رمزگان اولی یعنی کنشی و هرمنوتیکی
رمزگانهایی هستند که روایت از طریق آنها آفریده میشود و داستان را پی

میبرند و سه

رمزگان دیگر یعنی رمزگانهای نشانه شناختی ،نمادین و فرهنگی ما را از مجموعه حوادث
و منطق روایی داستان فراتر میبرند؛ پس بنا بر نظر بارت هرچه تعداد این رمزگانها بیشتر
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باشد ،متن به سوی بیشتر نوشتنی بودن و تکثر پی
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میرود .این سه دستگاه رمزگان،

ارجاعی ،دالی و نمادین ،اطالعات اساسی متن را فراهم میآورند؛ در واقع آن معماهایی را
شامل می شوند که برای تکمیل قابلیت فهم متن ضروری هستند .به همین خاطر،
قطعیتناپ یری ضعف نیست؛ بلکه یکی از ساختارهای روایتگری است .هیچ صدای
واحدی نیست که بهتنهایی بیان را بسازد .در یک پارهگفتار ،چندین رمزگان و چندین
صدا حضور دارند ،بیآنکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد( .تلخیص از :بارت،1977 ،
ص )146
 .1بسامد
بسامد جز زمانی مهمی از داستانروایای اسات .از نظار نات« :بساامد عباارت اسات از
رابطة بین یک یک رخدادها که چند بار در داستان تکرار میشود و تعداد روایت شادن آن
در متن؛ بنابراین بسامد به تکرار ربط دارد که مفهوم مهمی در روایت است»( .لوتاه،1386 ،
ص  )81پس بسامد مشمول تکرار میشود و تکرار بار سااختی یهنای اسات کاه باا حا ف
کیفیات خاصِ هر اتفاق و ح ف کیفیاتِ مشترک آن اتفاق با سایر اتفاقات پدیاد مایآیاد.
تکرار روابط میان رخدادهای داستان و روایت آنها در متن در مقام برساختهای یهنای ،باه
یکی از شکلهای زیر ظاهر میشود:
 .8 .1بسامد مفرد یا تک محور:

«یک بار گفتنِ آنچه یک بار در داستان اتفاق افتاده است .بسامد مفارد یاا تاک محاور
مرسااومتاارین نااوع روایاات اساات( .ریمااون ا کنااان ،1387 ،ص  )79در داسااتان «پادشاااه و
کنیزک» بسامدهای تک محور مانند:
در حکایت عاشق شدن پادشااه ،بعضای از وا ههاا از اهمیات کمتاری برخوردارناد ،باه
همین دلیل گاهی موالنا برای اثبات نظر خوی

به طور گا را ایان ناوع کلماات را باه کاار

گرفته است تا از رهگ ر تمثیل ،پرده از نیّت خوی

بگشااید و از دغدغاة ایان دلمشاغولی
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رها گردد ،مانند « :قفس ،پاالن ،گرگ ،گاوزه ،روغان باادام ،سابو ،طااووس ،سارکنگبین،
هلیله و.»...
 .1 .1بسامد مکرر:

نقل مکرر چیزی است که یک بار اتفااق افتااده اسات .ایان رو  ،یکای از شایوههاای
روایی مهم در ادبیات مدرن است « .یکای از اساتادا ِن بساامد مکارر در عهاد حاضار ،ویلیاام
فاکنر است؛ بهویژه در رمانهایی چون خشم و هیاهو ( )1929و آبشالوم! ( ،)1936در ایان
رمان آخری ،روایت بارها به یک رخداد داستانی خاص رجعت مایکناد»( .لوتاه،1386 ،
ص )81
«بیمار شدن کنیزک ،عجز اطبا ،پیر یا مرد خدا ،آمدن زرگر و»...
در حکایت «پادشاه و کنیزک» تأکید موالنا بر این موضوعها است:
 خوشی کامل در این دنیای فناپ یر حاصل نمیگاردد و نبایاد باه لحظاههاای کوتااه وزودگ ر شاد بود؛
 در هر کاری نیاز به رهبر و مرشد است؛ نباید بر حول و قوۀ بشری اعتماد کرد ،توکل به خداوند ،کلید تمام مشکالت است؛ از تأثیر دعا توأم با زاری و دلشکسته نباید غافل گردید؛ -ارز

واالی خواب در نزد صوفیه و یافتن راه حل گرههاای روحای در هام تنیاده در

خواب؛
 تفاوت اولیا و مشکلگشایی آنان از کار بندگان در تقابل علم مکتسب (علم طبیبان)؛ تأثیر اعمال خارجی در احوال باطنی؛ آثار دیدار معشوق و ولّی حق؛ عشق صفت حق است و مورث معرفت ،که در سرلوحة مثنوی شروع مای شاود و باهصورت بسامدی مکرر تا پایان ش

دفتر مورد تأکید قرار میگیرد؛

 منتهی شدن عشق مجازی به عشق حقیقی ،از بسامدهای فراوانی در کل مثنوی معناویاست .یعنی «المجازٌ قنطرۀ الحقیقه» پایداری عشق و ناپداری هوس و عشق شهوانی؛
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 تقابل عقل و عشق ،عقل از ادراک عشق عاجز اسات ،عشاق را باه عشاق و خادا را باهخدا میتوان شناخت؛
 دشواری عالج بیماری دل. .9 .1بسامد بازگو:

«نقل یک بارِ آنچه  nبار اتفااق افتااده اسات»( .ریماون ا کناان ،1387 ،ص  )81یعنای

آنچه چندینبار رخ داده است ،یک بار بازگو مایشاود .از نظار نات« :در جساتوجاوی
زمان از دست رفته ( )1927-1913اثر مارسل پروسات ،یکای از نموناههاای بازرگ بساامد
بازگو است»( .لوته ،1386 ،ص )81
برای تحلیل آنچه در شرم بسامد بیان شد ،از داستان «پادشاه و کنیزک» نموناهای یکار
میشود .بسامد در مجموعه داستان از چند موتیف یا بنمایه تشکیل شده است:
 .1بسامد تکرار عدد :یکی خر ،هر یک مسیح عالم ،هر دو بحری ،جان هار دو ،هار دو
جان ،شمس چارم ،صد رضاا ،صاد درساتی ،صاد اشاباه ،شا

مااه ،ساه روز و ساه شاب،

هفتادساله ،دوگون زنبور ،دوگون آهوگیا ،هزاران لقمه و ...؛
 .2بسامد تکرار نام شخصیت :تکرار نام پادشاه ،کنیزک ،حکیم ،زرگر ،شمس؛
 .3بسامد تکرار بنمایة داستان اول در دیگار داساتانهاا :تکارار بانمایاة مارگ ،عشاق،
معرفت ،تقابل عقل و عشق ،حسادت ،نفرت و ...در حکایت.
 .1رمزگان کنشی ()Action codes

در این رمزگان هر کنشی را در یک داساتان مایتاوان بررسای کارد ،از گ اشاتن یاک
کتاب روی میز تا برپا کردن یک جشن مجلل؛ زیرا کن ها در محور هامنشاینی در تاداوم
هستند ،در نقطهای آغاز میشوند و در نقطهای به پایان میرساند« .ایان رمزگاان باا زنجیاره
رویدادها سروکار دارد که در جریان خوانادن یاا گاردآوری اطالعاات کاه روایات باه ماا
میدهد ،ثبت میشود و نامی به خود میگیرد .ماثالً ماا مایگاوییم صاحنة مرباوط باه قتال،
صحنة دستگیری و غیره»( .سجودی ،1387 ،ص )156
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کنشگری در حکایات مثنوی بسیار پر رنگ است .از این لحاظ« ،شخصیت ،فاعال

یا نهادی است که یا کاری را انجام میدهد و یا گزارهای را به او نسبت میدهند»( .اخاوت،
 ،1371ص  )131کن های در حکایت شاه و کنیزک ،یک زمانه و پویا هستند یا عاادتی و
پایدار« .کن های یک زمانه ،اغلب در نقطة عطف روایت نقشی بر عهده میگیرند و جنباة
پویای شخصیت را آشکار مایکنناد .کان هاای عاادتی یاا پایادار هام عملای هساتند کاه
شخصیت همیشه انجام میدهد و جنبة پایدار یا نامتغیر شخصیت را باروز مایدهناد و اغلاب
تأثیری مضحک یا کنایی برجای میگ ارند»( .ریمون ا کنان ،1387 ،ص )86
کن های عادتی ،مثل اعمالی که طبیبان انجام دادند ،مانند :معاینه کردن و تجاویز دارو
برای کنیزک:
هاااااارد کردنااااااد از عااااااالج و از دوا
گشااات رناااج افااازون و حاجااات نااااروا
(مولوی ،بی تا ،د ،1ب )51
کنیزک :در طی حکایت واکن های گوناگونی دارد .در آغاز داستان شخصایتی اسات
منفعل؛ زیرا در برابر نظامِ قدرتی حاکم قرار دارد که همه چیاز و هماه کاس در یاد قادرت
اوست و امر پادشاه بیچون و چرا الزماالجرا میباشد ،همه از آن اویند و وی مالاک مطلاق
است.
 .8 .1کنشگر فرا واقعیت :پیر شخصیتی اسات نماادین کاه دارای قادرت هماه جانباهای از
سوی خداوند صاحب قدرت و دانای به اسرار نهفته میباشد .ظهور پیر در خاواب ،نشاانگر،
هادی و شخصیت یاریگری است که سالک را از گرفتاریهای مادی و گرهخاوردگیهاای
عاطفی و معنوی نجات میدهد .چنانکه موالنا میگوید:
در عالجااا ا

سِاااااحر مُطلاااااق را ببااا این
در مااااازاج

قااااادرتِ حاااااق را بباااااین

(همان ،ب )65
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جاییکه طبق گفته بارت ،رمزگان کنشی چیزی بیشتر از نتیجة مهارت خواندن نیساتند و
در قالب فهرستی از کن ها صرفاً بهتوالی خواندن دامن میزنند ،تحت عناوانهاایی کنشای
مانند :شکار رفتن ،دل باختن ،بیمار شدن ،آمادن حکایم ،فریاب دادن ،آوردن زرگار ،دارو
خوراندن ،کشتن و غیره ،دستهبندی شده و به ترتیب وقوع در جریان خوان

روایت شااه و

کنیزک ،مشخص شدند .شخصیتها «شاه ،حکیم ،کنیزک و پسرک زرگر» در این داساتان
با چهار نوع کن

متفاوت روبرو هستیم .روایت ایان داساتان دارای طارم اولیاه پیچیادهای

است:
الف :اتفاق :میتوان در یک فعل ،کنشی را خالصه کرد؛ یعنی هرآنچه داستان را
بازگو میکند:
صحنهپردازی و خلق فضای داستان با به شکار رفتن پادشاه با همراهان

آغاز میشود،

به ظاهر طبق یک روال عادی و سپری کردن یک روز تفریحی و سرگرمکننده ،ولی بدون
مقدمه با برخورد شاه بر حسب تصادف با کنیزک ،وضعیت زندگی وآرام

درونی یکی

از کنشگرهای اصلی یعنی پادشاه ،به هم میریزد .زندگی وی در مسیر پردغدغه و
اضطرابی وافر قرار میگیرد:
بااااود شاااااهی در زمااااانی پاااای

از ایاااان

مُلاااک دنیاااا باااود

و هااام مُلاااک دیااان

اتفاقااااااااً شااااااااه روزی شاااااااد ساااااااوار
باااااا خاااااواصّ خاااااوی

از بهااااار شاااااکار

یاا اک کنیاا ازک دیاا اد شااااه باااار شاااااهراه
شاااااد غاااااالم آن کنیاااازک جاااااان شااااااه
(همان ،ب )36-38
ب :در مرحلة بعدی عدم آرام
نیازمند همسری کنیزک میبیند.

همیشگی پادشاه و ایجاد فقدانی است که خود را
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ج :تالش :تال

وافری صورت نمیگیرد ،چون شاه ،از قدرت مال و جایگاه

برخوردار است ،او را خریداری میکند:
ماااارغ جااااان

در قفااااس چااااون ماا ایطپیاا اد
داد ماااااااااال و آن کنیااااااا ازک را خریااااااا اد
(همان ،د ،1ب )39

د :کامروایی :کارکرد چهارم ،کامروایی پادشاه است که کنیزک را تصاحب کرد:
چاااااون خریاااااد او را و برخاااااوردار شااااااد
آن کنیااااااازک از قضاااااااا بیماااااااار شاااااااد
(همان ،ب )41
هـ :وقفه؛ یا شتاب منفی :در این قسمت موالنا با آوردن مطالبی که در زنجیرۀ گفتار واقعه
نیست ،وقفهای میآفریند و خواننده را در انتظار میگ ارد:
آن یکاااای خاااار داشاااات و پاااااالن

نبااااود

یافااااات پااااااالن،گرگ خااااار را دررباااااود
کااااوزه بااااود

آب ماااینامااااد بااااه دساااات
آب را چاااون یافااات خاااود کاااوزه شکسااات
(همان ،د ،1ب  42ا )41

این تعلیق زمانی ،به ظاهر بازدارندۀ روند داستان است؛ اما موالنا با یک براعت استهاللی
هوشیارانه ماجرا را میشکافد و زمینه را برای عدم تعادل و ناامنی در این دنیای فانی مهیا
میکند تا در پایان بتواند القاهای انتزاعی و ضمیر ناخودآگاه خوی
دخیل) را به مخاطبان خوی

(به عنوان راوی

منتقل کند.

گاه با آوردن نکات اخالقی یا زمانهای اخالقی ،وقفه ایجاد میکند و عدم موفقیت
طبیبان را بیان مینماید:

840

تحلیل روایی حکایت «پادشاه وکنیزک» بر اساس نظریه مدرن

گااااار خااااادا خواهاااااد نگفتناااااد از بطااااار
پاااااس خااااادا بنمودشاااااان عجاااااز بشااااار
(همان ،ب )8
و :دعوت طبیبان؛ کارکرد طلب :بیمار شدن کنیزک و دعوت از طبیبان ،وعده دادن به
مال و جاه به آنان برای درمان معشوق.
ز :اظهار عجز؛ درماندگی طبیبان :از درمان کنیزک درمانده شدن و نومیدی پادشاه از
بازتاب و نتایج مأیوسکننده پزشکان و ناتوانی آنان:
هاااااااااارد کردنااااااااااد از عااااااااااالج و از دوا
گشااااات رناااااج افااااازون و حاجااااات نااااااروا
آن کنیاااازک از مااااارض چاااااون ماااااوی شاااااد
چشااام شاااه از اشاااک خاااون چاااون جاااوی شاااد
(همان ،ب )51-52
 .3رابطۀ ترتیب در داستان
سادهترین رابطهای کاه مشااهده مایشاود ،رابطاة ترتیاب اسات« .ترتیاب زماان روایات
(سخن) با ترتیب زمان روایت شده (داساتان) متاوازن نیسات و باه نااگزیر در ترتیاب وقاایع
پیشین و پسین تغییر به وجود میآورد .دلیل تغییر ایان ترتیاب در تفااوت میاان ایان دو ناوع
زمان نهفته است .زمانمندی سخن ،تکساحتی و زمانمندی داستان ،چند ساحتی اسات .در
نتیجه ،ناممکن بودگی زمانمنادی باه زماانپریشای مایانجاماد»( .قاسامی ،1382 ،ص )59
گرچه در آغاز داستان وضعیت زمان روایت را مشخص میکند و یکر زمان رخداد داساتان
را حتمی و ضروری میداند .او بدون هایچ مقدماهای ،ابتادا زماان روایات را بارای روایات
شنونده شرم میدهد و حکایت با فعل ماضی «بود پادشااهی در زماانهاای پای » در جاان
راوی میجوشد و روند خطی را شروع میکند؛ اما دیری نمایگا رد کاه از زماان گ شاته
برمیگردد .در داستانهای مثنوی اغلب به زماانپریشای برمایخاوریم؛ زیارا غلیاان روحای
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موالنااا از سااویی و معااانی رف و یهناای ناخودآگاااهِ او ،کنتاارل زمااان را از وی ماایرُبایااد.
بههمین خاطر بازگشت زمانی در روایت کنیزک همراه با آینادهنگار (پیشاواز زماانی) و در
حالنگر (زماان حاال) در هام آمیختاه اسات تاا در معرفای شخصایتهاا و بیاان اتفاقاات و
پیشگوییها قادر گردد و روند خطی زبان داستان را پی

ببرد ،مانند:

جااااان ماااان سهلساااات جااااان ِجااااانم اوساااات
دردمنااااااد و خسااااااتهام درمااااااانم اوساااااات
هاااار کااااه درمااااان کاااارد ماااار جااااان ماااارا
بُاااااااارد گاااااااانج و دُرّ و مرجااااااااان ماااااااارا
جملااااه گفتنااااد

کااااه جااااانبااااازی کناا ایم
فهاااااام گاااااارد آریاااا ام و انبااااااازی کناااا ایم

هاااااار یکاااا ای از مااااااا مساااا ایح عالمیساااا ات
هااااار الااااام را در کاااااف ماااااا مرهمیسااااات
(مولوی ،بی تا ،د ،1ب  47ا )44
نمونة پیشواز زمانی کمیابتر از برگشت زمانی است ،چنان که در ابیات باال باه وضاوم
دیده میشود .به نظر نت و ریمون ا کنان« ،چنین زمان پریشایای مخصاوص روایاتهاای
کتب مقدس ،حماسههای ایلیاد و ادیسه و روایتهای «پیشگویانه» اسات .چناین پیشاوازهای
زمانی را پیرنگ تقدیرساز میخوانند»( .لوته ،1386 ،ص )76
گفاااات ای شااااه مااااژده حاجاتاااات رواساااات
گااااار غریبااااای آیااااادت فاااااردا ز ماسااااات
چوناااااااک آیااااااد او حکاااااایم حایقسااااااات
صااااااادق

دان کااااااو اماااا این و صادقساااااات
(مولوی ،بیتا ،د ،1ب  64ا)63
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از نظر نت« :روایات اصالی کاه تاا حادی چرخاهای اسات ،ساطحی زماانی اسات کاه
برحسب آن ،زمانپریشی به معنای دقیق کلمه تعریف میشود .نت زماان پریشایای را کاه
اطالعاتی در باب شخصیتها ،رخدادها و حوادث یک خط داستانی همسان فاراهم بیااورد،
بازگشت زمانی روایت همگوی مینامد .اگر بازگشت زمانی به رخادادها ،شخصایتهاا یاا
خط داستانی دیگری اشاره کند ،نت آن را بازگشت زمانی روایت دیگرگوی میخواناد».
(لوته ،1386 ،ص )76
در روایاات «دیگرگااوی» در حااین داسااتان اصاالی شاااه و کنیاازک ماایتااوان بااه آوردن
«وخامت ضررهای بیادبی» و آوردن ابیاتی در توجیه اعمال و رفتار پیر اشاره کرد.
زمانپریشی در حکایات مثنوی ،اغلب با شتاب منفی برای بیان نکااتِ عرفاانی ،اخالقای
و ...با اهداف گوناگونی چون اعتراض ،هشدار ،تحری

ایجاد همدلی ،تبعیت و ...در اهال

سلوک یا زاهدان و عالمان با وقفه در داستان صورت میگیرد .اگر این بر ها از حکایاات
مثنوی ح ف گردد ،زمان غالب ،گ شتهنگر خواهد بود.
 .81رمزگان هرمنوتیکی ()hermeneutic code

این رمزگان هم چون رمزگان کنشی یکی از وجوه نحوه روایت است که به
پرس های خواننده جواب میدهد ،مانند :کنیزک از کجا آمده بود؟ (در طی داستان
متوجه میشویم که اهل سمرقند و در غاتفر زندگی میکرده است) ،چرا طبیب تصمیم به
کشتن زرگر میگیرد؟ از طریق کن های پیر متوجه رمزگان معنایی میشویم .پیر بر عالج
دل توانا است و در اثر تربیت و ریاضت نفس دو عالم درون و برون سالک را رقم میزند؛
زیرا خود از قید شادی وغم رسته است:
نااارم نرماااک گفااات شاااهرِ تاااو کجاسااات
کااااه عااااالج اهاااال هاااار شااااهری جداساااات
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خااااار در دل گاااار بدیاااادی هاااار خَساااای
دسااات کااای باااودی غماااان را بااار کسااای
(مولوی ،بیتا ،د ،1ب )153
بسیاری از رمزهای این حکایت در طی داستان رمزگشایی میشوند ،مانند:
مااااارد زرگااااار را بخاااااوان ز آن شاااااهر دور
باااااا زر و خلعااااات باااااده او را غااااارور...
ماااااارد مااااااال و خلعاااااات بساااااایار دیااااااد
غِااااارّه شاااااد از شاااااهر و فرزنااااادان بُریاااااد
(همان ،ب  191ا )181
این روایت در مثنوی چون اغلب حکایتها ،دارای روایت چندالیه و پایچدرپایچ اسات
که هریک از این الیهها با وجود ناتماامی ،دیگاری را کامال مایکناد و خوانناده از تاوالی
داستانهای تو در تو به معارفی که مد نظر موالنا است ،اغلب پای مایبارد و گااه در رواباط
پیچیدۀ مسائل زمینی و فرازمینی حیرتزده و سر درگم ره باه پایاان و نتیجاه نماییاباد و باه
تعارض و تناق
پرس

هایی برمیخورد.

بعدی که در روایت صورت میگیرد ،چارا حکایم بعاد از شا

مااه شاروع باه

مسموم کردن زرگر کرد ،یا برای شاه مثل کنیازک فاراوان باود و ...تنهاا مشاکل از طریاق
سلوک عرفانی و مراتب نفس ،سرکشیهای نفسانی و گوناگونی هواجس جسمانی ره باه
جااایی ماایباارد وگرنااه در دنیااای مااادی و عااالم محسوسااات نماایتااوان جااواب قاااطع و
قانعکنندهای یافت:
شاااااااااه بااااااااادو بخشااااااا اید آن ماااااااااهرو را
جفاااات کاااارد آن هاااار دو صااااحبتجااااوی را
مااااادت شااااا

مااااااه مااااایراندناااااد کاااااام
تاااااا باااااه صاااااحت آماااااد آن دختااااار تماااااام
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بعااااااد از آن از بهاااااار او شااااااربت بساااااااخت
تاااا بخاااورد و پااای
چوناااااک زشااااات و نااااااخو

دختااار مااایگاااداخت...

و رخ زرد شاااااد

انااااااادک انااااااادک در دل او سااااااارد شاااااااد
(همان ،ب  214ا )211
موالنا به عنوان راوی دخیل ،پا به صحنه میگ ارد تا شاید از حیرت و خشم خواننده
بکاهد و با مجادلهای درونی و تکگویی ،مویهکنان میگوید:
دشاااااااامن طاااااااااووس آمااااااااد پااااااارّ او
ای بسااااااااا شااااااااه را بکشااااااااته فاااااا ارّ او
گفاااات ماااان آن آهااااوم کااااز ناااااف ماااان
ریخاااات آن صاااایاد خااااون صاااااف ماااان
ای مااااان روبااااااه صاااااحرا کاااااز کماااااین
ساااااار بریدناااااادم از باااااارای پوسسااااااتین
(همان ،ب  211ا )218
یکی از مشخصههای بارز کالم موالنا همین تقابلها و تضادهای معنایی است که در
نقطهبهنقطة مثنوی رمزگ اری شدهاند؛ گویی او به عمد یا بهطور ناخودآگاه خواننده را به
برزخی شناور در میان دریای دالها دعوت میکند .جبر یا اختیار ،تبعیت از پیر و مرشد
(حتی اگر اعمال او خالف عرف ،شرع ،سنت و ...باشد ،چنان که پیر به زرگر زهر
خوراند) ،یعنی تفوی

امور خوی

به ولی سپردن ،سلب اختیار از خود کردن ،راضی به

رضای مقدرات الهی شدن ،خود را صاحب حق ندانستن (چنان که پیر دختر را به زرگر داد
و پادشاه اعتراضی نکرد) و ...همه این امور دربردارنده رمزگانهای دالی و فرهنگی اهل
تصوف است.
چنان که حافظ میفرماید:
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بااه مای سااجاده رنگاین کاان گاارت پیاار مغااان گویااد
کااه سااالک باایخباار نبااود ز راه و رساام مناازلهااا
(حافظ ،1381 ،ص )1
موالنا با همه این دیدگاهها به خوبی و تقریباً به یک اندازه همدلی میکند و این ویژگی
شگفتآور زبان اوست که ما را به نوشتن داستان خود از این جبر و اختیار حل نشدنی
وامیدارد .حتی اگر در جایی از مثنوی بهطور ویژه با یکی از این دیدگاهها همدلی میکند،
در نقطها ی دیگر با دیدگاه دیگر به همدلی میپردازد .او به خوبی از عهدۀ طرم گره
فلسفی ناگشوده برمیآید و این خواننده است که نهایتاً معنا را بر مبنای همه این تقابلها با
هم در یهن خود میسازد( .رمزگان نمادین)
تعدادی از تقابلها در روایت «پادشاه وکنیزک»:

پادشاه ↔ زرگر

پادشاه ↔ کنیزک

عشق ↔ عقل

عشق حقیقی ↔ عشق مجازی

عقل ↔ رضایت و تسلیم

پیر ↔ طبیبان

اختیار ↔ جبر

نیرنگ ↔ وفاداری

جهد ↔ توکل

کنیزک ↔ زرگر(در مرحله )2

سلوک و عرفان ↔ تدابیر مادی

علم مکتسب ↔ علم لدنی

خوشیهای زودگ ر ↔ یوق و شهود

فنا ↔

بقا
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نتیجه
روایت داستانی مستلزم شکلگیری رخداد در توالی زمانی است و متن ،رساانهای اسات
که مفهوم و پیام را به مخاطب مایرسااند .فرایناد ارتبااط کاه در آن فرساتنده ،روایات را در
قالب پیام برای گیرنده ارسال میکند و همچنین ماهیت کالمی رسانه ،پیام را انتقال میدهد.
در داستان «پادشاه و کنیزک» زمینة داستان با دالهایی با در گشوده به روی خواننده بااز
میشود و خواننده میتواند با آزادی عمل داستان را به نقد بکشاند ،به شارطی کاه باا یهنای
باز و دور از تفسیرهای اصلی عرفانی در روایت به تجزیه و تحلیل اعمال شخصیتها یا بهتر
است بگوییم ،قهرمانان بپردازد.
در این حال پرس های گوناگونی که دارای تناق

میباشد افکار مخاطبان را به خود

مشغول میکند:
 .1چرا موالنا درباره چگونگی زندگی کنیزک و علت قرار گرفتن او بار سار راه شاکار
مطلبی را بیان نکرده است؛
 .2پادشاهان معموالً به خاطر موقعیتی که دارند ،وابساته باه کنیاز خاوی

نمایگردناد و

دیدار آنان با فرودستان لحظهای گ را و تفریحی است؛
 .3چرا پیر که مرد خداست ،کمر به قتل زرگار مایبنادد؟ آیاا راه حال دیگاری وجاود
نداشت؟
و چندین پرس

دیگر؛ ولی موالنا مسیر داستان را به گونهای هدایت میکند که فقط باا

معارف عرفانی رمزگشایی شود و معمای درهمتنیده ،بتواند پاسخگوی طالب باشد.
جادوی روایت پر از ابهاام و برگشاتپا یر خوانناده را شاگفتزده مایکناد .دادههاای
بهدستآمده فرضیة تکثر معنا را تائید میکنند؛ چراکه بهراحتی نمیتوان آنها را به مضامینی
قطعی تقلیل داد.
از جایی که ماتن از تحکام و انساجام محکمای پیاروی مایکناد ،سااختمنادی ماتن و
استفاده راوی از گازارههاای متنااق

در ماتن باعاث مایشاود کاه تمثیالهاای روایات باه

رو های متفاوتی بازگشایی شوند .تأویلهاایی کاه هایچکادام از آنهاا نسابت باه دیگاری
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ارجحیت ندارند ،در یهن مخاطبان چون شعلة آت
خوی

بر افروخته شود و هر کس باا آییناة دل

بنگرد و جواب معما را آشکار کند.

راوی به مانند یک صدای مسلط همه گرهها را به ترتیاب بااز مایکناد و خوانناده را باه
ل ت رسیدن به پاسخ معماهای مطرم شده در متن میرساند.
در روایت و خوانشی که از داستان پادشاه وکنیزک به عمل آماد ،تعاداد رمزگاانهاای
دالی ،فرهنگی و نمادین از مجماوع رمزگاانهاای کنشای و هرمناوتیکی بیشاتر اسات .ایان
رمزگانها برخالف رمزگانهای کنشی و هرمنوتیکی از قیود توالی روایت تبعیت نمیکنناد
و تا جایی که این رمزگانها برگشتپ یر ،شناور و فاقد مرجعیت تعیینکنناده هساتند ،ماتن
متکثر است.
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