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مثنوی مولوی به عنوان یکي از آثا ر مشهور عرفاني از دیرباز مرکز توجّه شاعران دیگر بوده است .بـه
همین دلیل ،بارها تقلیدهایي از آن صورت گرفته است .یکي از مثنویهایي که بـه تقلیـد از آن سـروده
شده است و از نظر صورت و محتوا شباهتهایي به مثنوی مولوی دارد ،مثنوی طاقدیس اثر مـالّ احمـد
نراقي است .این مقاله متضمّن مقایسة این دو مثنوی و نتایج مترتّب بر آن با رویکـرد انتقـادی اسـت .از
نظر عوامل صوری ،مقایسة این دو نشان ميدهد که یکي از عوامل مهـمّ تـداعي در مثنـوی ،تـداعي بـر
اساس تشابه است .این نوع تداعي زیرشاخههایي چون تداعي از طریق مضمون ،تداعي بر اسـاس صـفت
شخ صیّت ،گفتگوها ،خالصة داستان و نظایر اینها در مثنوی مولوی دارد که این مقاله ميکوشد تـا ایـن
موارد تشابه را در مثنوی طاقدیس نیز نشان دهد .از دیگر مواردی که بـرای وجـوه شـباهت دو مثنـوی
مي توان برشمرد ،وزن و قالب دو مثنوی است .همچنین از نحوۀ آغاز آنها باید یاد کرد که بدون تمهید و
در نخستین بیت ،با فعل «بشنو» آغاز مي شوند .از این نظر که آخرین داستان در دو مثنوی ناتمام مانده
است ،پایان آنها نیز همانند است .شیوۀ داستان در داستان طاقدیس نیز همانندیهایي با مثنوی معنوی
دارد .این بررسي نشان ميدهد که در قیاس داستانهای مشترک دو منظومـه و شـیوۀ داسـتانپـردازی
آشکارا ،مثنوی معنوی بر مثنوی طاقدیس برتری دارد .از نظر محتوا ،عالوه بر آنکـه موضـوعات مختلـف
عرفاني در این دو مثنوی مطرح شده ،برخي از داستانهای دو منظومـه مشـترک اسـت و مـالّی نراقـي
بیتها و مصرعهایي قابل توجّه از مثنوی را درج ،تضمین و اقتباس کرده است.
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در میان پژوهش های پُرشماری که در بان مثنوی مولوی منتشر شده ،6غیر از اشارتهایي پراکنـده
به ارتباط دو مثنوی ،تاکنون جستجویي مستقل صورت نگرفته است .ایـن جسـتار گـامي تـازه در ایـن
زمینه برداشته است و برای نخستین بار ،شباهتهای صوری و محتوایي مثنوی طاقـدیس را بـا مثنـوی
مولوی بررسي مي کند .پیش از این ،اصلِ ایـن تأثیرپـذیری را مولـویشناسـاني چـون شـادروان اسـتاد
عبدالحسین زرّینکون نیز تأیید کرده ،ولي تنها به اشارهای بسنده نمودهانـد (ر.ک زرّیـنکـون:6871 ،
.)863
مالّ احمد نراقي (6839ـ 6639ق ).فقیه ،عالم علم اخالق و شاعر سـدۀ سـیزدهم هجـری ،یکـي از
کساني است که مثنوی مولوی را پیش چشم داشته است و کوشیده تا مثنوی طاقدیس خود را به تقلید
از مثنوی مولوی بسراید .محمّد بن سلیمان تنکابني با آنکه خود از شاگردان نراقي بوده ،جـز مختصـری
از شرح حال ایشان ،به سال تولّد ،مرگ و خاکجای او اشارهای نکرده است .تنکابني تنهـا بـه تعـدادی از
استادان ایشان چون بحرالعلوم ،آقاسیّد علي و آقاباقر اشاره نمـوده اسـت (ر.ک تنکـابني.)613 :6831 ،
نراقي تحصیالت خود را ابتدا در نزد پدر و آنگاه در نجف اشرف پي گرفت .او صاحب آثـار چنـدی اسـت
که در اینجا به اقتضای موضوع به اختصار مثنوی طاقدیس معرّفي ميشود.
این مثنوی که به وزن و اقتفای مثنوی معنوی مولوی ،یعني در بحر رمل مسدّس محذوف (مقصور)
سروده شده است ،کمي بیش از ده هزار بیت ( )68639دارد که طرح کلّي آن بر چهار «صُفّه» (= بخش
یا کتان) بنا گردیده است .او تنها موفّق به سرودن دو «صفّة» آن ميشود .وی در «صفّة» دوم ،داسـتان
شهادت امام حسین(ع) را ناتمام رها ميکند و ميگوید آهنگ رفتن به گنجه و جنگیـدن بـا متجـاوزین
روس را دارد و پس از بازگشت آن را تمام خواهد کرد (ر.ک نراقي ،)386 :6836 ،ولي هرگز موفّـق بـه
اتمام آن نميشود .پس از او ،فرزندش مالّ محمّد جواد ،متخلّص به شفایي (م 6873 .ق ،).بنا بر وصـیّت
پدر ،به قصد اتمام طاقدیس صفّة سوم آن را انشا مينماید« .صفّة» سوم طاقدیس تاکنون منتشر نشـده
است و به صورت نسخة خطّي موجود است (ر.ک ر.ک نراقي« .)86 :6838 ،صُفّة» نخست دارای یـک
کالن پیرنگ است که در آن ،سفرِ روح از عالم علوی به عالم سفلي و چگونگي زندگي و گذران او در این
جهان ،در قالبِ داستانِ تمثیليِ «پادشاه و طوطي» به شرح بازگفته ميشود و در خالل آن داستانهـای
زیادی به مناسبت ،تداعي ،و به شیوۀ داسـتان در داسـتان نقـل مـيشـود .طـرح «صُـفّة» دوم شـباهت
بیشتری به مثنوی معنوی دارد مثالً کالنپیرنگي ندارد و مانند مثنوی مولوی با داسـتانهـای کوتـاه و
بلندی آغاز شده است.
در منابع نزدیک به روزگار نراقي به این شباهت تصری شده است .نویسندۀ کتان قصصالعلمـاء کـه
خود از شاگردان نراقي است ،مينویسد« :حاجي مالّ احمد ...نراقي کاشاني ،از مشاهیر علمای خطّة ایران
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[است] ...اصلش از نراق و مسکنش در کاشان و کُتُب مؤلّفة او بسیار است ...و کتـان مثنـوی مسـمّا بـه
طاقدیس که به طرز و اسلون مثنوی مالّی رومي است ،از حیث حکایات و تمثیالت و فيالحقیقه ،خون
ساخته است» (تنکابني611 :6831 ،ـ .)619در منابع محقّقان معاصر نیز اشاراتي گذرا به شباهت میـان
دو اثر شده است (ر.ک زرّینکون.)863 :6871 ،
شباهتهای این دو مثنوی را در دو بخش صوری و محتوایي به شرح ذیل بررسي ميکنیم:

 )2شباهتهای صوری

مهم ترین شیوۀ روایتگری مولوی ،تداعي اسـت .توجّـه بـه اینکـه چـه عـواملي سـبب شـکلگیـری
داستانهای مثنوی مي شود ،حائز اهمیّت است .عوامل تداعي در مثنوی معنوی سه گونه اسـت :تـداعي
بر اساس تشابه ،تداعي بر اساس تضادّ و تباین ،و تداعي بر اسـاس مجـاورت .ایـن سـه نحـوۀ تـداعي در
حقیقت منحصر به مولوی و مثنوی نیست و مربوط بـه کـارکرد ذهـن انسـان اسـت .تـداعي در دانـش
روانشناسي یک اصل شناخته شده است .در مثنوی طاقدیس دو گونه تداعي بـر اسـاس تضـادّ و تبـاین
دیده نميشود .بنابراین ،در اینجا تنها انواع تداعي بر اساس تشابه مطرح ميشود.
کارکردهای بیت تداعيکننده در تداعي یک داسـتان ،بسـیار متنوّع است و نقشهای گوناگوني دارد
و تنها به درونمایه منحصر نميشود .گاهي ممکن است کنشِ شخصیّت باشد گاهي صفتِ شخصـیّت و
گاهي نقل قولِ شخصیّت .همچنین ممکن است درونمایه یا یک تصویر باشـد یـا اینکـه رویـداد اصـليِ
داستـانِ تداعيشده ،سبب تداعـي آن شود (ر.ک بامشکي668 :6866 ،ـ .)666این گونهها به تنـوّع در
هر دو مثنوی دیده ميشود ،امّا برای دوری از اطنان به دو شاهد از هر دو مثنوی بسنده ميشود.
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شباهت های صوری خود به دو قسمت قابل تقسیم هستند:الف) نحـوۀ روایـت در دو مثنـوی شـامل
تداعي بر اساس تشابه که خود دارای زیرشاخههایي چون تداعي تشابه مضمون داسـتان ،تـداعي تشـابه
شخصیّت ،کُنش شخصیّت و صفت شخصیّت است .همچنین وزن و قالب دو مثنوی ،تشابه در نحوۀ آغاز
و پایان دو مثنوی  ،شیوۀ داستان در داستان و بازگشت به قصّه از دیگر موارد شباهت شکلي و صوری به
شمار ميروند .ن) عوامل محیطي و زمینة سرایش دو مثنوی شامل مواردی ماننـد اعتـراض بـه حضـور
نامحرم در مجلس ،اشاره به گذشتن زمان و دیرْهنگام شدن و اشاره بـه وجـود طلـبکـار یـا خواهشـگر
معنوی است.
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2ـ2ـ )2تداعی بر اساس تشابه
بسیاری از داستانهای مثنوی تمثیلي است و یکي از وجوه تمثیل ،همانندی و تشـابه یـک موضـوع
با یک داستان است .بنابراین ،تداعي بر اساس تشابه مهمترین و بیشترین نـوع تـداعي یـک داسـتان در
مثنوی است .اینکه چه نوع تشابههایي عامل تداعي داستان ميشود ،خود به انواعي تقسیم ميشـود کـه
در ادامه به تفصیل بررسي خواهد شد.
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1ـ2ـ )2تداعی تشابه مضمون یا درونمایه
یکي از مهمترین عوامل تداعي داستانها در مثنوی معنوی ،درونمایه و مضمون است .وقتي معنا یا
درونمایه عامل تداعي یک داستان گفته ميشود ،یعني هیچ یک از عوامل دیگری که سبب تداعي معنا
مي شود ،جز معنا در بیت تداعي کننده وجود ندارد .موالنا در دفتر سوم مثنوی از اینکه صحبت نـااهالن
برای مردان حق زیاني ندارد و گریز عیسي(ع) از احمق نه از بیم ،بلکه برای تعلیم دادن بود ،ميگوید:
«زمهریــر اَر پُــر کنــــد آفـــاق را،

چه غــم آن خورشید با اشـراق را؟!»
(مولوی ،6879 ،د .)8963 :8

درونمایة این بیت ،داستان «اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت ( »...همـان )8966 :را
تداعي ميکند .در داستان «درآمدن حمزه ،رضي اهلل عنه ،در جنگ بيزِرِه» (ر.ک همان ،)8366 :آنچه
عامل تداعي این داستان گردیده ،تشابه درونمایه است .اساسيترین سخني کـه در ایـن داسـتان بیـان
مي گردد ،آن است که انسان دارای مغزی است که از قشـر خود به مراتب ارزندهتر است و ایـن نکتـه را
در دو بیت پیش از آغاز داستان ميخوانیم:
پوست دان تن را و مغـز آن دوسـتش
«مغــزِ هر میوه بِه اسـت از پوسـتش
یک دمي آن را طلب ،گـر زان دمـي»
مغــز نغـــزی دارد آخِـــــر آدمــي
(همان63 :ـ.)8367
دیگر نمونههایي که مي توان نـام بـرد ،عبارتنـد از :مصـحف خوانـدن ضـریر (ر.ک همـان،)6386 :
داستان زنده شدن خَرِ عُزَیْـر (ر.ک همـان ،)6797 :داسـتان خرگـوش و پـیالن (ر.ک همـان،)8788 :
استدعای آن مرد از موسي(ع) زبان بهـایم و طیـور (ر.ک همـان )8811 :و مسـجدِ مهمـانکُـش (ر.ک
همان.)8688 :
به اقتضای بافت اثر ،تداعي تشابه مضمون و درونمایه در طاقدیس هم مانند مثنـوی معنـوی دارای
بیشترین نوع تشابه است .سبب تداعي بسیاری از داستان های این مثنوی ،تشابهِ مضمون یـا درونمایـه
است مثالً هنگامي که در همان صفحات آغازین طاقدیس ،از این نکته سخن ميگویـد کـه هـیچ کـس
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نباید پا را از حدّ خود فراتر نهد و هر که چنین کند ،به زیان دچار خواهد آمد ،به این نتیجه ميرسد که
هر کس در این جهان برای کاری آمده است و شغل پاالنگر ،پاالنگری است و دوختن جامة زربفـت از
عهدۀ او خارج است .توجّه به این نکات ناگهان داسـتانِ «گـرگ و خـر» (نراقـي )81 :6836 ،را تـداعي
مي کند که در آن گرگي با دیدن خَرِ ناتواني آهنگ خوردن او را ميکند .خر گرگ را فریـب مـيدهـد و
ميگوید تکّه ای زر بر پایش بسته است و به جای خوردن خَر ،آن را بردارد و با آن بـرای خـود اندوختـة
فراواني گوشت تهیّه کند .هنگاميکه گرگ برای برداشتن زر ،آهنگ پای خَر ميکند ،خَر با لگدی دندان
گرگ را مي شکند .گرگ خود را نکوهش مي کند که چرا از پیشة اجدادی خود که قصّابي اسـت ،دسـت
کشیده است و به زرگری که پیشة او نیست ،روی آورده است .بیتهـای زیــر داسـتان را تـداعي کـرده
است:

«بـا رقیبـان بینـدت گــر در سـخن،

بـــرزند مشــتي زِ غیــرت بــر دهــن»
(همان.)63 :

داستان «مجنون و فصّاد» (همان )633 :را این مضمون که «عشق تمامیّـتخـواه اسـت و سـرزمین
جسم و جان را تسخیر ميکند» تداعي کرده است .پیش از آغـاز داسـتان ،راوی از ایـن موضـوع سـخن
ميگوید و ميسراید:
«کــرد تسخیـر دیــار جسم و جـان

پــس ســارد آن را بــه یــار مهربــان»
(همان.)638 :

9ـ2ـ )2تداعی بر اساس تشابه شخصیّت
عامل تداعي یک داستان مي تواند شخصیّت باشد بدین معنا که وجـود یـک اسـم عـام در سـخنان
راوی ميتواند تداعيکنندۀ داستاني باشد که آن اسم در نقش شخصیّت آن قرار گیرد .این شخصـیّتهـا
را به دو نوع مي توان تقسیم نمود :شخصیّتهای انسـاني و شخصـیّتهـای غیرانسـاني (ر.ک بامشـکي،
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پیش از آغاز داستانِ «آن عارفي که شب به گدایي و دریوزه رفت» (همـان )63 :سـخن از آن اسـت
که حضرت حق تعالي غیور است و اگر سالک راه حـق  ،دسـت خـود را بـه سـوی غیـر حـق دراز کنـد،
مجازات ميشود و جزای آن قطع دست است .بیت زیر تداعيکنندۀ داستان مذکور است:

متنژپوهی ادبی،

«هــر کـه پـا از حدّ خود برتـر نهـاد،
آری آری هر کسي را پیشـهای اسـت
شغــل پاالنگــــر بـُــوَد پاالنگـــری

سـرنگون آخـــر بــه چـاهي درفتـاد
هر دلـي انـدر خـور اندیشـهای اسـت
کــي تــواند دوخـت دیبـــا و زری»
(همان.)81 :

حسین حیدری و عبدالمجید یوسفي نکو
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 .)663 :6866در داستان شگفت انگیز دقـوقي و کرامـاتش (ر.ک مولـوی ،6879 ،د  )6683 :8قبـل از
آغاز داستان ،زمینه با آوردن بیتي که آشکارا نام دقوقي را ميبَرَد ،فراهم ميشود:
«هر طَـرُوقي این فَروقي کَـي شناخت
آن دَقُوقـي داشت خـوش دیباچـه ای

جز دَقُـوقي تا در ایـن دولـت بتاخـت
عاشق و صاحب کــرامت خواجـهای»
(همان83 :ـ .)6688

متنژپوهی ادبی
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از دیگر موارد قابل یادآوری که در داستانهای مثنوی از نامهای خاص استفاده شـده اسـت ،بایـد از
داستان قرآني هاروت و ماروت (البقره )688/نام بُرد .هنگاميکه موالنا از امتحان الهي یاد ميکند ،اذعان
ميدارد که به ناگهان ،داستان «هاروت و ماروت» به خاطر او آمده است:
«چــون حدیث امتحان رویـي نمـود،

یـــادم آمــــد قـــصّة هـــاروت زود»
(همان.)761 :

در داستان مشهور رومیان و چینیان (ر.ک همان ،ج )8378 :6بیت پیش از نقل داستان ،با یـادکرد
مستقیم از آنان موجب تداعي داستان ميشود:
«وَر مثالــي خواهــي از علـــم نهـــان،

قصّه گــــو از رومیـــان و چینیــــان»
(همان.)8378:

در میان داستانهایي که تشابه شخصیّت عامل تداعي آنها شده است ،شخصیّتهای حیواني بیش از
شخصیّت های انساني هستند .چهارْپایاني ماننـد شـتر ،گـاو ،خَـر و پرنـدگاني ماننـد طـاووس و طـوطي
شخصیّت های حیواني هستند کـه در ایـن داسـتانهـا نقـش دارنـد (ر.ک بامشـکي .)669 :6866 ،در
داستان موسي(ع) هنگاميکه سخن از عصای او ميرود که تبدیل به اژدهایي مهیب ميشود ،واژۀ اژدها،
نَفْس را به یاد او ميآورد که بیان مي دارد ،همانگونه که ایـن اژدهـا در درون فرعـون وجـود داشـت ،در
درون تو نیز وجود دارد ،ولي در عمق وجودت پنهان است که به سختي ميتـوان وجـودش را احسـاس
کرد .اگر تحریککنندهای او را تحریک کند ،کمتر از فرعون نیست .سخن که بدینجا ميرسـد ،داسـتان
«مارگیر که اژدهای افسرده را مرده پنداشـت و در ریسـمانهـاش پیچیـد و بـه بغـداد آورد» (مولـوی،
 ،6879ج )91 :8تداعي ميگردد.
در طاقدیس نیز همچون مثنوی معنوی تداعي تشابه شخصیّت دیده ميشود .در داسـتان پادشـاه و
طوطي ،هنگامي که از خطرات و دامهایي که صیّادان در راه طوطیان گسـتردهانـد ،یـاد مـيکنـد (ر.ک
نراقي ،)88 : 6836 ،به یاد داستان قرآني «امر الهي به مالئکه به سجدۀ حضرت آدم(ع) و معني حقیقت
عبودیّت» (ر.ک همان )88 :مي افتد و بـه طـور مستقیم از آدم و شیطان نـام ميبَـــرَد و آنگاه داستان
را بیان مينماید:

مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی
«کـرده در هــر گوشـه صـیّادی کمـین
همچنــان کـــه کـــردۀ شــیطان رجیـــم
چــــون کـــه آدم را خداونـــد مجیــد،
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دامهـــا گســــترده بــــــر روی زمـــین
عـــزم بـــر کیــــدِ بنـــيآدم صــمیم
در زمـــین بهــــــرِ خالفـــت آفــــرید»
(همان.)88 :

«ای بــــرادر آن زن و فرزنــــد بیــــن

هیــچ دشــمن باشـــد آیـا ایــن چنــین»
(همان.)96 :

«دوســتي بــا ایــن گــروه اســتي فــالن

دوســـــتي پــــادشه بــــا زنگـــــیان»
(همان).

در این مثنوی تعداد کمي نیـز شخصـیّتهـای حیـواني دیـده مـيشـود کـه همـین شخصـیّتهـا
داستانهایي را تداعي کرده اند .در داستان به آتش افکندن حضرت ابراهیم(ع) هنگامي که آن حضرت با
اشتیاق به سوی آتشي که نمرودیان برایش افروختهاند ،ميرود ،ميفرماید چون در آتش رفتن به خـاطر
اطاعت و اجرای فرمان الهي است ،بنابراین ،من با سَر به سوی آن ميروم مانند سمندری که با شوق به
درون آتش ميرود:
نیست آتــش بلکـه آن زنـــدگي اسـت
«چون که این آتش به راه بنـدگي اسـت
ســوی آتـش چـــون ســمندر مـيروم
تــو بـه پـا گـویي ،مـن از ســر مـيروم
پیش من از آن حیـوان خوشـتر اسـت»
ایــن نـه آتش ،بلکـه آن کوثـــر اسـت
(همان.)881 :
آوردن نام «سمندر» در این بخش ،داستان «در بیان آتش انداختن زاغان سمندر را» (ر.ک همـان)
تداعي مينماید که بيدرنگ به عنوان داسـتاني درونـه ای در ادامـة داسـتان حضـرت ابـراهیم(ع) بیـان
ميشود.
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پس از این داستان به بیان ادامة داستان پادشاه و گرفتاری او به دست زنگیان که ناتمـام رهـا شـده
بود ،مي پردازد .در واقع ،از نظر نراقي میان زنگیان و زن و فرزند همسانيهایي وجود دارد .او با بیت زیـر
به داستان یاد شده باز ميگردد و آن را ادمه ميدهد:

متنژپوهی ادبی،

سخن از «زن» و «فرزند» به عنوان دو اسـم عـام ،داستانــي را تداعــي نمــوده اسـت کــه در آن
فرزنـدی بیان مي دارد که دوست دارد پدرش بمیرد ،ولي دیگری ميگوید نـه ،مـن دوسـت دارم کسـي
پدرم را ابتدا مُثله کند تا من دیهای بابت هر یک از اعضای بدن او بسـتانم و سـاس او را بکُشـد .نراقـي
نتیجه ميگیرد بدتر از این دو ،دشمني برای آدمـي وجـود نـدارد (ر.ک نراقـي .)93 :6836 ،بیـت زیـر
تداعيکنندۀ داستان مزبور است:

حسین حیدری و عبدالمجید یوسفي نکو
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متنژپوهی ادبی
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7ـ2ـ )2تداعی تشابه کُنش شخصیّت
از دیگر انواع تداعي که بسامد باالیي در مثنوی دارد ،تداعي تشابه کُـنش شخصـیّت اسـت .معمـوالً
راوی در توضیحات خود دربارۀ یک اندیشه و مضمون به سخني ميرسد که داسـتان جدیـدی را سـبب
مي شود .این قسمت بیانگر کنشي است که از شخصیّت داستان جدید بروز ميکند .کـنشهـایي کـه در
بیتهای تداعي کننده سبب روایت یک داستان خاص مـيشـوند ،بـه دو دسـتة کـنشهـای فیزیکـي و
کنشهای غیرفیزیکي تقسیم ميشوند (ر.ک بامشکي.)663 :6866 ،کـنشهـای فیزیکـي آن دسـته از
اعمالي هستند که به وسیلة اعضای بدن انجام مي شوند .شخص عامل یا کنشگر نیروی انجام کاری را به
یکي از اعضای بدن (دست ،پا ،دهان و  )...منتقل ميکند و این ابزار همان نیرو را به کـنشپـذیر انتقـال
ميدهد و سبب تغییر در وضعیّت کنشپذیر ميشـود .کـنش «گفتـار» ،داسـتان حضـرت مـریم(س) را
تداعي نموده است .هنگاميکه از آن وجود پاک ،دربارۀ فرزند در آغوشش پرسش ميشود ،او بـه کـودک
حواله مي کند و آن نیاز مریم (س) کودک را به اذن الهي به گفتار و سخن ميآورد .بیتي که داسـتان را
تداعي کرده است ،دقیقاً بر همین کنش «گفتار» تکیه و تأکید دارد:
«مستحق شـــــرح را سـنگ و کلـــو

ناطقــي گــردد مشـرح بـــا رســـو »
(مولوی ،6879 ،د .)8888 :8

داستان بعد نیز در ادامه و تأیید همین کنش آمده است .این داستان با داستان حضـرت مـریم(س)
حالتي زنجیـروار دارد .وحدت موضـوعي آن ،از تأکیـد خـود مولــوی بـا واژۀ «هـم» در آغــاز مصــرع
نخست« :هم از آن دِه یک زني از کافران» روشن ميشود .در این داستان زني کافر برای آزمودن پیـامبر
بزرگ اسالم(ص) به نزد ایشان مي رود .کودکي دوماهه به همراه زن بود .کودک به مح دیدن حضرت
رسول اکرم(ص) بر ایشان سالم مي کند که بهرۀ مادر کودک از این سالم ،روسیاهي است (ر.ک همـان:
.)8888
در طاقدیس سخن از کنش فیزیکي «گریز» در بیتي ،داستان «مکالمة حضرت موسي(ع) با آن پیـر
گبر و ایمـان آوردن گبـر» (ر.ک نراقـي )896 :6836 ،را تـداعي نمـوده اسـت .گبـری پیـامي سراسـر
گستاخانه به حق ميدهد که من رزق و روزی تو را نميخواهم .حضرت حق در پاسخ ميفرماید اگـر تـو
نميخواهي ،در هر حال ما روزیت را ميدهیم و بدین وسیله گبر متنبّه ميشود ،توبه مـيکنـد و بـه راه
ميآید:
مــا تـــو را از هــر طــرف در جستجـــو»
«مي گریـزی گــر تـو از مـا ،کـو بـه کـو
(همان :ن .)9317
نَفْس کنش «گدایي» خود سبب تداعي داستان «آن گدا که هـر چـه بـه او دادنـد نگرفـت» (ر.ک
همان )889 :شده است .این داستان را بیت زیر تداعي کرده است:

مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی
«از گدایــي مــن گدایـــي خواستـــم
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نـــــي گــدای گـــــرده و حلواستـــــم»
(همان :ن .)7367

کنشهای غیرفیزیکي کنشهایي است که کنشگر به طور فیزیکي انجـام نمـيدهـد ،بلکـه اعمـالي
ذهني ،مانند قیاس کردن انجام ميدهد یا پذیرندۀ احوال نفساني است .از جمله نمونـههـای ایـن مـورد
داستان مشهور «اختالف کردن در چگونگي و شکل پیل» است (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  )6893 :8کـه
بر اساس همین کنش تداعي شده است .موالنا پیش از آغاز داستان از اختالف دیدگاه سـخن مـيگویـد
که بیت زیر تداعيکنندۀ داستان شده است:

«کارگــاه خشــــم گشـت و کـینْ وری

کینـه دان اصـل ضـــالل و کــــافری»
(همان.)668 :

در مثنوی طاقدیس تنوّع کنشهای غیرفیزیکي بسیار بیشتر از کنشهای فیزیکي است .شاید دلیـل
این امر آن است که کارکرد ذهن و نهاد انسان به مراتب بیشتر از نمود کارکردها و کنشهای دیـداری و
فیزیکي است .در تمثیـل ضریـری کــه نــور شمــع را مـيبینــد و آن را نــور خورشـید عالــمتــان
ميپنـدارد (ر.ک نراقي ،)19 :6836 ،کنش «تصوّر و پندار» این تمثیل را تداعي نموده اسـت .راوی در
بیتي درست پیش از آغاز آن ميگوید:
«هســـتي خـــــود را همــان پنـــداشته

بـــودِ خـــود را آن وجـــود انگاشــته»
(همان :ن .)6886

متنژپوهی ادبی،

امتحـان همچــو مــن یــاری کنـــي»
«کي رسد همچون تـویي را کـــز منـي،
(همان.)898 :
آنچه داستان پرسندهای را که از عیسي(ع) پرسید در وجود از همة صعبها ،صعبتر چیسـت (ر.ک
همان ،)668 :تداعي نموده است ،کنش «خشم» است که در بیتي پـیش از آغـاز داسـتان از آن سـخن
رفته است:
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اخــتالف مؤمـــن و گبـــر و جهــــود»
«از نظــــرگاه اســـتي مغــــز وجـــــود
(همان).
سخن از کنش «امتحان» سبب تداعي داستان درونهای «گفـتن آن جهـود علـي را کـرّم اهلل وجهـه
کي( »...ر.ک همان ،ج )898 :3شده است .در این داستان جهودی امام علي(ع) را خطان قرار ميدهـد
و ميگوید اگر به حفظ و نگهداشتِ حق ایمان داری ،خود را از این بام درانـداز .امام (ع) پاسـخ ميدهند
خاموش شو زیرا بنده را نسزد که حق را امتحان کند .بیت پیش از داستان که تداعيکننـدۀ آن اسـت،
بیت زیر است:

حسین حیدری و عبدالمجید یوسفي نکو
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پس از پایان این تمثیـلِ دوبیتـي ،در تمثیـل زنجیـرهواری دقیقـا پـس از آن بـه تمثیـل «پنـدار و
خودبیني مور که پَر در آورده» (ر.ک همان )19 :اشاره ميکند .در واقع ،بیت باال عالوه بر تداعي تمثیل
ضریر ،برای تأکید بیشتر ،تمثیل مور را نیز تداعي کرده است .در این تمثیل ،مور مذکور خود را عقـان،
طاووس بهشتي و شاهین مي پندارد .این القان و عناوین ناشي از حسّ خودبیني اوست که پیش از نقـل
آن با بیتي که آمد ،تداعي شده بود.

متنژپوهی ادبی
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8ـ2ـ )2تداعی تشابه صفت شخصیّت
از دیگـر موارد مربوط به شخصیّت ،صفت شخصیّت است کـه خـود عامـل مهـم در فراینـد تـداعي
داستان ها برای مولوی است .یکي از زیباترین تداعيهای تشابه صفت ،تشـابهي اسـت کـه موالنـا میـان
شغال و فرعون دیده است .آن دو به صفت دورویي و نفاق متّصف هستند .شغال دعوی طاووسي ميکند
و فرعون دعوی الوهیّت (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  .)777 :8جالب آنکه موالنا حتّي بین این دو اینهماني
قایل شده است و فرعون را از نژاد شغال دانسته است:
«همچــو فرعونـــي مرصّــع کــرده ریــش
او هــــم از نســــل شغــــال مــــاده زاد

برتـــر از عیســـي پریـــده از خَـــریش
در خُـــم مالــــي و جاهــــي در فتـــاد»
(همان :ن 73ـ .)777

در داستان «عاشق دراز هجران» (ر.ک همان :ن  )3736که در اواخر دفتر سوم آغاز ميشـود و تـا
دفتر چهارم ادامه دارد ،آنچه سبب تداعي این داستان شده ،نکتهای است که ربطي به این داستان ندارد
و تنها سبب شکلگیری آن ،همین عامل تداعي است .موالنا ميگوید:
«بــي تفکّر پیـش هـــر داننــده هست،

آنــک بــــا شـــوریده شـــوراننده هســت»
(همان :ن .)3733

مصرع دوم این بیت تداعيکنندۀ داستان است .عاشـق بيادن به بهانة خلوت بـودن محـیط و نبـود
هیچ کسي جز باد ،قصد دستدرازی بـه معشوق ميکند که معشوق او را نهیب ميزند و ميگوید بـاد را
ميبیني ،ولي شورانندۀ باد را نميبیني .دقیقاً همین صفت ،تداعي داستان را فراهم کرده است.
تداعي تشابه صفت شخصیّت در مثنوی طاقدیس بسیار کم و در تمام این مثنـوی تنهـا سـه مـورد
است .یک نمونة آن که در پي ميآید ،سخن از صفت «طمع» است .پس از بیت زیر:
«مــاده گردنـــد از طمـــع شیـــران نـــر

از طمــــع چیــــزی نمـــيبیـــنم بَتَـــر»
(نراقي.)88 :6836 ،
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داستاني تداعي مي شود که در آن کودکي فقیر از کودکي ثروتمند تقاضا ميکنـد انـدکي از حلـوای
خود را به او بدهد .کـودک ثروتمنـد درخواسـت او را بـه شـرطي کـه او بـرایش صـدای سـگ درآورد،
ميپذیرد .کودک فقیر نیز در ازای پارهای حلوا ،سـگ او مـيشـود (ر.ک همـان) .پـیش از نراقـي ،ایـن
داستان در قابوسنامه (ر.ک وُشمگیر8 :6873 ،ـ )816آمده اسـت و راوی داسـتان شِـبلي اسـت کـه از
دیدن این صحنه به گریه مـيافتـد .همچنـین عـالوه بـر قابوسـنامه ،در الهـينامـة عطّـار (ر.ک عطّـار
نیشابوری )863 :6837 ،نیز داستان یاد شده را ميتوان دید.

9ـ2ـ )2تداعی تشابه گفتار شخصیّت

این گفتارِ عطّار پیش از آغاز داستان در بیتي آمده است و سبب تداعي این داستان نیز همین بیـت
است:
پــس بــداني کـــــز تــو مــن غافــل نِـیَم»
«چــون کشــیدت آن نظــــر انــدر پِــیَم
(همان :ن .)183
در داستان درویشي که روزی کسي به او ميگوید اینجا کسي تو را نميشناسد ،او پاسخ ميدهد که
اگر کسي مرا نميشناسد ،من خود خودم را خون ميشناسم ،وای از آن روزی که این موضوع دگرگونـه
بود:
او بُــدی بینــای مــن ،مــن کــورِ خــویش»
«وای اگــر بــرعکس بــودی درد و ریــش
(همان ،ج :1ن .)3886
چند بیت پیش از این بیت ،راوی گفتاری این چنین دارد که در واقع ،همین گفتار شخصیّت است:

متنژپوهی ادبی،

«چـــون ببینـــي مـــر شـــکر را زآزمـــود

پــس بــداني احمــق و غافــل کــه بــود»
(همان :ن .)138
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گفتار شخصیّت از دیگر مؤلّفههایي است که به شخصیّت داستان مربوط ميشود .این مؤلّفه خـود از
عوامل تداعي داستان جدید هم هست .همانگونه که کنش شخصیّت ،هسـتة اصـلي داسـتان را تشـکیل
مي دهد ،گفتار شخصیّت نیز از اهمیّت بسیار زیادی در داستان برخوردار است چرا که گفتار خـود یـک
نوع کنش است .نکتة مهمّي که نیاز به یادآوری دارد ،آنکه تمـام گفتارهـای شخصـیّت ،قابلیّـت تـداعي
ندارند ،بلکه یک جملة مهمّ و کلیدی داستان (در موقعیّتي خاص) عامل تداعي یک داستان اسـت(ر.ک
بامشکي .)681 :6866 ،مثالً آنچه داستان «عطّاری که سنگ تـرازوی او گِـلِ سرشـوی بـود و دزدیـدن
مشتری( »...ر.ک مولوی ،6879 ،ج  )189 :3را تداعي نموده ،همین کنش تشابه گفتـار اسـت .در ایـن
داستان ،عطّار با خود ميگوید تو از این ميترسي که مبادا دزدیت را ببینم ،ولي من از این ميترسم کـه
تو کمتر از این گِل بخوری .من غافل و احمق نیستم ،وقتي شِکَر را به دست گرفتـي ،خـواهي دیـد کـه
احمق و غافل کدام یک از ما دو نفر بوده است:
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«وای اگــر بــرعکس بــودی ایــن مطــار

حسین حیدری و عبدالمجید یوسفي نکو
پــیش تــو گلــزار و پــیش خــویش زار»
(همان :ن .)3881

در طاقدیس ،در داستان «سؤال شخصي از امـام صـادق(ع) شـرح بهشـت را و جـوان آن حضـرت»
(ر.ک طاقدیس )863 :که شخصي از ایشان ميپرسد ،شمّهای از بهشت و نعمتهای آن را برایم وصـف
کن .ایشان پاسخ ميدهند شرح آن در بیان نمي آید و کار زبان و قلم نیست .چـه کسـي گـوش هوشـي
برای شنیدن دارد:

متنژپوهی ادبی
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«گفــت آن حضــرت کــه شــرح آن نعــم

نـي بــُوَد کــــار زبـــان و نـــي قلــم»
(نراقي.)863 :6836 ،

آنچه سبب تداعي داستان گردیده ،ادامة سخنان حضرت شعیب(ع) است که درسـت پـیش از نقـل
این داستان آمده است .آن حضرت ميگوید:
«آنچــه در خاطــــر نیایـــد مثـــل آن

کـي تــوانم مـــن کنـــم آن را بیــان»
(همان.)866 :

کنش «غرور و خودبیني» ،کنشي است که در گفتار راوی طاقدیس روی داده است و همـین کـنش
را در داستان «خلیفه با طـاووس یمـاني» (ر.ک همـان )78 :از زبـان یکـي از شخصـیّتهـای داسـتان
ميشنویم .در این داستان ،خلیفه با خدم و حشم فراوان خود در حال ورود به حرم الهي بود که طاووس
به او ميگوید ،مگر به حمّام ميروی که این همه آدم را به دنبال خود به راه انداختهای .خلیفه ميگویـد
مگر مرا نمي شناسي که چنین گستاخانه سخن ميگویي .طاووس ميگوید چرا ميشناسم .آغـازت آبـي
گندناک است و پایانت مرداری عَفِن .بیت هایي که داستان مذکور را تداعي کـرده اسـت .بـه شـرح زیـر
است:
«تــا بــه کــي گــویي مــن و مــن ای عمــو
قطـــــــرۀ آن پلیـــــــدی مــــــایهات

گوییـــــا نشناختــــي خـــود را نکــــو
روز و شــبهــا سرکشــي شـــد پایــهات»
(همان.)78 :

حال همین گفتار را از زبان طاووس ميخوانیم که در جوان اعتراض خلیفه بیان ميکند:
«اصـــــل تــــــو یــک قطـــرۀ آن منــي

کــت پـــدر در شاشــدان مــيپــروری!»
(همان.)73 :

مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی
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1ـ2ـ )2تداعی تشابه خالصة داستان یا رویداد اصلی
داستان هایي هستند که راوی به دلیل اشاره به خالصة آنها ،داستان را به طور کامل روایت مـيکنـد
یا در برخـي موارد به دلیل اشاره به رویداد مهمّ و اصلي یا نقطة اوج داستان تمـام داسـتان بـرای راوی
تداعي ميشود و آن را روایت ميکند .داستان توبة نصوح (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  )8886 :9ایـنگونـه
تداعي ميشود که راوی توبه را موجب پاک شدن گناهان از وجود آدمـي مـيدانـد و در ادامـه ،خالصـة
داستان را در بیتهای زیر بیان ميدارد و پس از آن داستان را به طور کامل نقل ميکند:
«خواجــه بــر توبــة نصــوحي خــوش بِـتَن
شـــرح ایــن توبــة نصــوح از مــن شــــنو

کــه ســوی خضــری شــود موســي دوان»
«آه ســرّی هســت اینجــا بــس نهـــان
(همان ،ج  :8ن .)6693
در مثنوی طاقدیس تعدادی داستان دیده ميشود که سـبب تـداعي آنهـا ،تـداعي خالصـة داسـتان
است .برای مثال در داستان «جالّد و حریف» (ر.ک نراقي ،)13 :6836 ،جالّدی از مرد محکوم به مرگي
که از دستش گریخته است و بـه چاهي پناه بـرده ،مي خواهد کـه خـود را تسلیم کنـد و بــرای «سَر و
شکمِ» بي ارزشي ،او را در نزد پادشاه شرمنده نکند .نراقي در بیان منازعة جسم و جان ميگویـد نَفْـس
برای فریب تو سخناني ميگوید که مانند سخنان مرد جالّد با حریـف خـود اسـت .او پـس از بیـت زیـر
داستان را به تمامي نقل ميکند:
«گویـد از ایـن گـون سـخنهـای لطیـف

آنچـــه آن جـ ـالّد گفتـــي بـــا حریـــف»
(همان.)13 :

در داستان «مرد عارفي که شنید مکالمة زن را با شوهر» (ر.ک همان ،)68 :آنچه سببسـاز تـداعي
داستان گردیده است ،رویداد اصلـي در داستـان است که در بیت زیر آمده است:
«رو به یک زن چون کني مـيدان یقـین،

کان زن دیگـــر شــود مـي دان غمـین»
(همان.)68 :
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هنگاميکه موالنا در مورد موضوع حرص سخن ميگوید ،آن را به نوعي نسبي ميداند بـدین معنـي
که حرص مردان مثبت است و وقتي از حرص مردان سخن مـيگویـد ،خضـر و موسـي(ع) را بــه یــاد
ميآورد .همین یادآوری سبب ميشود تا داستان را پس از بیان این بیت تعریف کند:

متنژپوهی ادبی،

کوششي کن هم بـه جـان و هـم بـه تـن
بگــــرویدستي و لیــک از نــــو گِــــرَو»
(همان:ن 83ـ.)8887
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 )1قالب و وزن
قالب دو منظومه ،مثنوی است .اینکه چرا مولوی چنین وزني را برگزیده ،موضوع مستقلّي است ،امّـا
عجالتاً مي توان گفت غیر از طبیعت موضوع و سابقة کاربرد این وزن در منظومـههـای فارسـي ،تناسـب
وزن مثنوی برای بیان مطالب طوالني است .همچنین از عنایت خاصّ موالنـا بـه مثنـویهـای شـاعران
فارسيزبان و خاصّه ،مثنویهای عطّار نباید غافل شد (ر.ک افالکي ،6839 ،ج .)738 :8

متنژپوهی ادبی
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 )9نحوۀ شروع و پایان دو مثنوی
بیت نخست مثنوی معنوی بدون تمهیدی با فعلِ «بشنو» آغاز ميشود و تحمیدیّههـای مرسـوم در
آن دیده نميشود:
«بشنو ایـن نَـي چـون شـکایت مـيکنـد

از جدایـــيهـــا حکـــایت مــيکنــــد»
(مولوی ،6879 ،ج :6ن .)6

بیت نخست طاقدیس نیز بدون هیچ مقدّمه یا تحمیدی و با دعوت روایتشـنو بـه «شـنیدن» آغـاز
ميگردد و بدون درنگ ،داستان تمثیلي «پادشاه و طوطي» را آغاز ميکند:
بشنویــــد ایـــن داستـــان از راســتان
«ای رفیقـــان بشنویــــد ایــن داستـــان
مالــکالمُلــک جهـــان و مُلــک جـــان
پادشاهــــي بـــــود در مُلـــک جهـــــان
دلگشــــا و نغــــز و زیبــــا طــــوطیي»
در گلســــــتان بـــــود او را طــــوطیي
(نراقي.)68 :6836 ،
همچنین در مثنوی طاقدیس همانند مثنوی مولوی ،آخرین داستان ناتمام رها و ناگهان قطـع شـده
است .البتّه نراقي خود به دلیل این ناتمامي اشاره کرده است و گفته برای جنگ با اشغالگران روس بـه
سرزمین گنجه مي رود و اگر موفّق به بازگشـت گردیـد ،آن را پـي خواهـد گرفـت (ر.ک همـان.)386 :
گرچه شاید مرگ ناگهاني سراینده در وبای عامّ سال  6839قمری نراق یکي از دالیل ناتمـامي منظومـه
باشد ،ولي این نیز مي تواند باشد که او آن را به عمد ناتمام نهاده است تا با توجّه بـه اینکـه آغـاز آن بـه
مثنوی مولوی مانند است ،شباهت صوری پایان آن را نیز به مثنوی معنوی ماننـده کنـد .ایـن نکتـهای
است بااهمیّت که نگارندۀ این سطور بر آن تأکید دارد .البتّه یادآوری ميشـود کـه در مـورد تمـامي یـا
ناتمامي مثنوی دیدگاههای مختلفي وجود دارد.8

 )7شیوۀ داستان در داستان و بازگشت به قصّه
شیوۀ داستان در داستان سـابقهای بـس کهـن دارد و بـه مولـوی اختصـاص نـدارد .منشـأ آن را در
سرزمین هند و آثاری چون کلیله و دمنه دانستهاند .این شیوه ارتباط مسـتقیمي بـا موضـوع تـداعيهـا
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دارد .موج تداعي های گوناگون گاه راوی را از ادامة داستان اصلي باز ميدارد و تـا صـدها بیـت بـا خـود
ميبَرَد و آن را به تعویق مياندازد .راوی گاه خود هنگاميکه دسـت بـه گریبـان گریزهاسـت ،بـه معلّـق
ماندن داستان اصلي و قهرمانش اشاره ميکند و به خود نهیب مي زند که سخن را بـه یکسـو نهـد و بـه
داستان اصلي رها شده و شخصیّت معطّل ماندۀ آن باز گردد:
«بس دراز است این حدیث خـواجـه گـو

تــا چـه شـــد احـوال آن مـــرد نکــو»

این شیوۀ بازگشت به داستان اصلي از نگاه نراقي هم دور نمانده است و او نیز از این شیوه بهره برده
است .نمونههای زیر این روش بازگشت به داستان اصلي را در طاقدیس نشان ميدهد:
«ایــن سخـــن پایــان نـــدارد ای قلــم

«بـازگـــــردم بــــر سَــــرِ آن داســـتان
منتظــــر اِستــــاده آن طـــوطي بـــه راه،
«بــس بُــــوَد اینَــت نگهـــدار و بـــرو

 )1عوامل محیطی
چنان که قبالً اشاره شد ،منظور عوامل مربوط به محیط زندگي شاعر و محـیط سـرایش اثـر اوسـت.
برخي از آنها را ذیال ًتوضی ميدهیم:

2ـ )1اعترا

به حضور نامحرم در مجلس

موالنا گاهي اوقات از اینکه افراد نامحرمي به دالیلي در مجلس او حضور دارند و مانع از آن ميشوند
تا او بتواند سخنان خود را به راحتي بگوید ،اظهار ناراحتي و مالل ميکند و احساس خود را اینگونه بیان
ميکند:
«چـــونکــــه نامحــــرم درآیـــد از دَرَم،
وَر درآیــــد محـــــرمي دور از گزنــــد

پــــردهدَر پنهـــان شـــوند اهـــل حَــــرَم
بـــرگشـــایند آن سَـــتیران رویْبنــــد»
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«بــر سَــرِ راه اســت طــوطي بـــيقــرار

متنژپوهی ادبی،

«ای صـــفایي بگــــذر از ایـــن گفتگـــو

قصّـــة طـــوطي و شـــه را کـــن رقـــم»
(همان.)93 :
حـــال شاهنشـــاه و طـــوطي بازگــــو»
(همان.)668 :
شــاه اگـ ــر عهــدی دگــر داری بــه یــار»
(همان.)866:
داســــتانِ طـــــوطي و شــــاهِ جهــــان
تـــا چــه فــــرماید دگــــر آن پادشــاه»
(همان88:ـ.)388
باقــــــيِ حــــالِ ذبیــــ اللّــه شــــنو»
(همان18:ـ.)3316
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(مولوی ،6879 ،ج : 6ن 31ـ.)8833
از طاقدیس نیز چنین برمي آید که احتماالً گاهي اوقات به صورت ارتجالي بیان ميشـده اسـت و در
کنار یاران خاصّ او ،افراد دیگری هم حضور دارند که نامحرم تلّقي ميشدهاند و با وجود آنها به آساني از
مطالب عرفاني سخن به میان آوردن ممکن نبوده است:

متنژپوهی ادبی
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«گـــر نبــودی گــوش نــامحرم بــه راه،
انـــــدر اینجــــا گفتنـــيهــــا گفتمـــي
چـــون کنـــم هســتند یـــارانم خنــک

وَر نبـــــودی فطنـــت یـــــاران تبـــــاه،
ای بســـــي دُرهــــای زیبـــا سُـــفتمي
همنشینانــــــم هــــمه ذَاتُ الحُــــبُک»
(نراقي.)876 :6836 ،

1ـ )1اشاره به گذشتن زمان و دیرْ هنگام شدن
از مثنوی چنین برمي آید کـه سـرودن آن در جمـع یـاران گـاه تـا دیرهنگـام ادامـه داشـته اسـت،
بهطوریکه گاه خوان آنان را درميربوده یا به سبب خستگي تمرکز آنان از میان ميرفته است:
سنگ هـــای آســـیا را آن بُــــــــرد»
«چون که جمـع مسـتمع را خـوان بُـرد،
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)8868
مستمــع را رفـت دل جـــای دگـــــر»
«این زمان بشـنو چـه مانــع شـد مگــر
(همان ،ج .)669 :8
ای خطیب این نقش کم کن تـو بـر آن»
«مستمع خفته اسـت کوتـه کـن خطـان
(همان ،ج .)6868 :3
از پارهای بیتهای طاقدیس نیز چنین بر ميآید که سرودن آنگاه تا دیروقت ادامه داشته اسـت ،هـر
چند قرینهای دالّ بر آنکه کسي در آن هنگام حاضر بوده است ،وجود ندارد:
«داشــتیم ایـــن قصّــه را انـــــدر میــان
قصّـــــة مــــا در میــــان بُــــد ناتمـــام
«ایــن ســخن را ب ـس بُ ـوَد مشــکل بیــان

شــد سَــحَر ،آمــد خــروس انــدر فغــان
کـــه مـــؤذّن رفــت بـــــر بـــاالیِ بــام»
(نراقي.)388: 6836 ،
شــب گذشــت و قصّــة مــا در میــان»
(همان.)889 :

9ـ )1کشنده یا خواهشگر معنوی
اینکه خواهشگر و کِشندۀ اصلي مثنوی ،حسامالدّین است قولي است که مولوی بارهـا بـر آن تأکیـد
کرده است .در آغاز ،تمام دفاتر مثنوی ـ جز دفتر نخست ـ نام او آمده است و از او بـه نیکـي یـاد شـده
است و از اینکه آتش شوق موالنا را فروزان نگاه ميدارد تا مثنوی را هدایت نماید ،اظهار خرسندی شده
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است .مالّ احمد نراقي هم حضرت امام عصر (عج) را راهنمای خود در طاقدیس ميداند و بارها از جملـه
در ابتدای «صُفّة» دوم طاقدیس ،به ایشان التجا برده است:
«روزگــــاری از ســـخن لـــب دوخـــتم
تـــا زبــانم لطــف آن شــه بـــاز کـــرد
صـ ـفّة دویّــــم شـــــه مــــا خــــواسته

تـــا ســخن از شــــاه خــــود آمــوختم
پــس ســخن در مــدح شــاه آغــاز کــرد
صفّــــهای از نــــــور حــــق آراســـته»
(همان76 :ـ.)673

 )1شباهتهای محتوایی

«محرم ایـن هـوش جـز بیهـوش نیسـت
«درخــور ایــن رازهــا هــر گــوش نیســت
«یک دهـن خــواهم بــه پهنــای فلـک
«یک دهـن خـــواهم بـه پهنـای جهـان
«ای دوای نخــــــوت و نامـــــوس مــا
«عشــق جالینـوس و افالطـــون بــــود
«ای بــرون از وهــم و قـال و قیـل مـن
«ای بـــرون از حیـــطة تنـــــزیه مـن
«تـا نگــــرید ابــر کــي خنــدد چمن؟

مر زبان را مشـتری جـز گـوش نیسـت»
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)63
مَحرم ایـن هـوش جـز بیهـوش نیسـت»
(نراقي.)683 :6836 ،
تـــا بگویـــم وصــف آن رَشــکِ مَلَــک»
(مولــــــــوی ،6879 ،ج  :9ن .)6333
یــک زبــان جــاری بُـوَد چــون عســقالن»
(نراقي.)683 :6836 ،
ای تــــو افالطـــون و جالینـــوس مــا»
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)83
حــاش للّــه از همــه افــــزون بـــــود»
(نراقي.)676 :6836 ،
خاک بــر فـَــرقِ مـــن و تمثیـل مـن»
(مولوی ،6879 ،ج  :9ن .)8863
خاک بــر فـَــرقِ مـــن و تشـبیه مـن»
(نراقي.)871 :6836 ،
تــا نگــرید طفل کـــي جوشـد لـبن؟»
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در مثنوی طاقدیس بیتها و مصرعهایي دیده ميشود که گاه عیناً و یا بـا انـدکي تغییـر از مثنـوی
مولوی أخذ و اقتباس شده است .بیت های زیر از میان شواهد نسبتاً پُرشمار به عنوان نمونه یاد ميشوند
و نشانگر گردش بیتهای مثنوی در ذهن نراقي است:

متنژپوهی ادبی،

2ـ )1أخذ و اقتباس
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«تـا نبــُرّد خـــار کـــي رویــد سـمن؟
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(مولوی ،6879 ،ج  :9ن .)683
تــا نگــرید ابــر کـــي خنـدد چمـن؟»
(نراقي.)886 :6836 ،

1ـ )1مضامین مشترک
بیتهای دیگری از طاقدیس را ميتوان ذکر کرد که مضمون آن مشترک با مضامین مثنـوی اسـت
بهطوریکه خواننده با دیدن آن بیتها ،بیتهای مشابهي را در مثنوی به یاد ميآورد:

متنژپوهی ادبی
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«مـا عـــدم هاییــم و هستـــيهـای مـا
«بــينشــان مــاییم و هســتيهــای مــا
«عشــق جـان طـــــور آمـــد عـاشــقا
«از تجلّــــي «نَحْــــوَ طُــــورٍ بارِقــــاً»
«از جمـادی مُـــردم و نامـــي شــــدم
«بـار دیگــر چـون بمیـــری از نبـــات،
«ای حیــــات عاشقــان در مــــردگي!
«عاشقــان را ایـن ممـات آمـــد حیـات

تـــــو وجــــود مطلقــــي ،فانـــينمــا»
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)188
ویــن عــدمهــایي کــه شــد هســتينمــا»
(نراقي.)633 :6836 ،
طـور مسـت و «خَـرَّ مُوســي صَـاعِقا» »
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)81
صَـــارَ دَکّـــاً خَـــرَّ مُوسَـــي صـــاعِقا»
(نراقي.)87 :6836 ،
وَز نمـــا مُـــردم بـــه حیـــوان بـــر زدم»
(مولوی ،6879 ،ج  :8ن .)8686
یافتـــــي در زمـــرۀ حیـــوان حیـــات»
(نراقي.)883 :6836 ،
دل نیــابي جـــــز کـــه در دلبُــــردگي»
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)6798
عارفــان هـــم زنــدهانــد از ایـــن ممــات»
(نراقي.)888 :6836 ،

9ـ )1تلقّی دو گوینده از اثر خود
مولوی داستانهای مثنوی را نقد حال خود خوانده است و به صراحت ميگوید:
«بشنویـــد ای دوستـــان ایــن داستـــان

خـــود حقیقــت نقــد حــال ماســت آن»
(مولوی ،6879 ،ج  :6ن .)89

نراقي هم طاقدیس را نقد حال خویش و هر انساني ميداند و ميگوید:
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داســتان تـــا شـــرح حــال مــا کشـــید»
(نراقي.)633 :6836 ،

7ـ )1داستانهای مشترک

6ـ «داستان لقمان و خربزۀ تلخ» (ر.ک نراقي.)681 :6836 ،

دیده مي شود .موالنا برای تقویت عنصر حقیقت نمایي در این داستان ،میوۀ مذکور را «خربـزه» و نراقـي
«زنبیل میوه» عنوان کرده است زیرا اگر آن خربزه تلخ باشد و هفده تکّه از آن را کسي بخورد ،همة آن
تکّه ها برای او تلخ خواهد بود .در روایت عطّار ،میوۀ یاد شده «خیار» است و احتمال آن کـه تمـام آنهـا
تلخ باشد ،کمتر است (ر.ک حیدری663 :6831 ،ـ .)68نحوۀ میوه دادن شاه به غالم و خواجه به لقمان
نیز قابل مقایسه است .در مثنوی معنوی و نیز طاقدیس در این قسمت از موتیـف تکرارشـونده اسـتفاده
شده است یعني خواجه خربزه را بُرش ميزند و یک بُرین به لقمان ميدهد و این کـار بـرای بـار دوم و
سوم تا هفده بار تکرار مـي شـود و بـدین صـورت ،هـم بـه هیجـان داسـتان افـزوده مـيشـود و هـم از
شخصیّت پردازی غیرمستقیم و نمایشي استفاده مي شود .به این معنا که شخصـیّت لقمـان و خواجـه از
طریق رفتارشان و به صورت نمایشي برای خواننده روشن ميشود نه از طریق توصیف سـاده و مسـتقیم
(ر.ک بامشکي .) 388 :6866 ،البتّه موتیف تکراری مولوی به دلیلي که گفتـه شـد ،از موتیـف تکـراری
نراقي جذّانتر است .از نظر عنصر خیال ،لقمان در مثنوی با توصیفهایي چـون «جـان و جهـان ،لیـل،
بندۀ پاک ،بندهشکلي پُرمعاني ،خواجه ،خوارْتن ،طفیل ،فتي و کـریم صـبرخو» نامیـده مـيشـود (ر.ک
شعباني .)993 :6831 ،حال آنکه در طاقدیس تنها تعبیر «شمع وثاق» برای او ذکـر شـده اسـت (ر.ک
نراقي.)681 :6836 ،
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این داستان عالوه بر مثنوی (ر.ک مولـوی ،6879 ،ج  ،)6969 :8بـا انـدک اختالفـي در حـاالت و
سخنان ابوسعید أبو الخیر (ر.ک شفیعي کدکني )76 :6871 ،و اسـرارالتّوحید (ر.ک ابـنمنـوّر:6839 ،
 ،)73منطقالطّیر (ر.ک عطّار نیشابوری )836 :6833 ،و مصیبتنامـه (ر.ک همـان )883 :6831 ،نیـز

متنژپوهی ادبی،

مولوی و نراقي هر دو به داستان و داستانگویي عالقة بسیاری داشتهاند .در مثنـوی معنـوی حـدود
 833داســتان (ر.ک بامشــکي )3 :6866 ،و در مثنــوی طاقــدیس حــدود  79داســتان و تمثیــل دیــده
ميشود .از این تعداد 66 ،داستان طاقدیس با مثنوی اشتراک موضوع دارد .برخي از این داستانها مانند
داستان «طوطي و بازرگان» (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  :6ن  6937به بعد) و یا «دبّاغ در بـازار عطّـاران»
(ر.ک همان ،ج  :3ن  )897به صورت تلمیحي در طاقـدیس بـه ترتیـب در بیـتهـای  9687و 6689
دیده ميشود که از ذکر آنها خودداری و تنها داستانهای مشروح مشترک یـاد مـيشـود و از آن میـان،
یکي از آنها در دو مثنوی به منظور مقایسة شیوههای داستانپردازی مولوی و نراقي بررسي ميشود.

668

حسین حیدری و عبدالمجید یوسفي نکو

متنژپوهی ادبی

شمارۀ  ،93سال ،67زمستان 6868

8ـ «به آتش افکندن خلیلالرّحمن را» (ر.ک همان )883 :این حکایت منشـأ قرآنـي دارد ،ولـي در
تفاسیر بسیاری از جمله در ترجمـة تفسـیر طبـری (ر.ک طبـری ،6817 ،ج  36 :8ـ  )313بـا روایـات
غیرقرآني درآمیخته است که روایت نراقي نیز بر مبنای همین منابع است .نراقي ایـن داسـتان را بسـیار
مفصّل و در چند صحنه بیان کرده است و چندین داستان درونهای را در آن گنجانده است .نکتـة مهـم
آنکه در مثنوی (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  )8673 :3تنها به بخش پرسش جبرئیل از ابراهیم اشاره شـده
است و از تمام بخشهای دلکش دیگر داستان غفلت شده است.
8ـ «حکایت آن عارفي که شب به دریوزه رفت» (ر.ک نراقي )63 :6836 ،که در مثنـوی بـا عنـوان
«حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و( »...ر.ک مولوی ،6879 ،ج  :8ن  6168به بعد) و بـا
اختالف زیاد آمده است .گفتگوهای این داستان در طاقدیس بيشباهت به «گفتگوهای اعرابـي و زن او»
در دفتر اوّل مثنوی (ر.ک همان ،ج  )687 :6نیست.
3ـ «داستان آن گدا که هر چه به او دادند ،نگرفت» (ر.ک نراقي .)889 :6836 ،این حکایت مـأخوذ
از داستان شیخ سررزی است (ر.ک مولوی ،6879 ،د  :9ن 8117به بعد).
9ـ ابرهه و اصحان فیل :داسـتان ابرهـه و اصـحان او در مثنـوی مولـوی بسـیار مختصـر و در حـدّ
تکبیت آمده است (ر.ک مولوی ،6879 ،ج  8683 :8و 8338نیـز ،همـان ،ج  6316 :9و همـان ،ج :1
 3873و ،)3836ولي در طاقدیس به صورت مشروح و با افزودن روایات غیرقرآني بیان شده است (ر.ک
نراقي )691 :6836 ،نتیجهگیری هر دو یکسان است« :خداوند نسبت به اولیای خود غیور است و اسـائة
ادن به آنان را برنميتابد .دودیگر آنکه ابزار دست کوردالن برای مبارزه با حق ،حیله و نیرنـگ و جـدال
است» (شعباني17 :6831 ،ـ.)311
1ـ داستان آدم (ع) :جلوۀ این داستان در مثنوی موالنا متنوّعتـر از طاقـدیس اسـت .در مثنـوی بـه
آفرینش او ،خوردن میوۀ ممنوعه ،اخراج از بهشت ،آدم و خاک (پرهیز از تکبّر) ،پذیرش اشـتباه و توبـه،
مسجود مالئک بودن ،معلّم اسمای الهي بودن ،دشمني شیطان با او و فرزندانش ،هـدف آفـرینش ،آدم و
امانت الهي ،و مقام خلیف اللّهي اشاره شده است( .ر.ک همان 37 :به بعد) .نراقي بیشترین تمرکز خود را
بر جنبة عبودیّت آدم (نوع انسان) و سرپیچي شیطان از فرمان الهي و دشمني او با فرزنـدان آدم نهـاده
است و مي گوید بندگي به خلقت نیست چرا که اسب و استر هم آفریدۀ الهي هستند و بندگي حقیقـي
آن است که خدا را عبادت کني .او معتقد است هر که بر آدم سجده کرد ،در واقع ،حقیقت بندگي را بـه
جا آورده است (ر.ک نراقي.)88 :6836 ،
7ـ داستان ابراهیم(ع) :داستان این پیامبر نیز با جلوههای گوناگونش مانند ابراهیم و افـول خـدایان،
مقام خلیلاللّهي ،در آتش افتادن ،بُت شکني ،بنای کعبه ،کشتن چهار مرغ ،و ذب فرزند به فرمـان الهـي
در مثنوی آمده است .این مایه تنوّع در مورد ایشان در طاقدیس دیده نميشـود .نراقـي تنهـا بـه آتـش
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افتادن ایشان و ذب فرزند توجّه کرده است .نکتة حائز اهمیّت آن است که نراقي بـا بیـان داسـتان ذبـ
اسماعیل(ع) ،به یاد زندگي و شهادت امام حسین(ع) و فدا کردن فرزند در راه حق ميافتد و بـه حادثـة
کربال گریز ميزند ،به گونهای که داستان ابراهیم ناتمام ميماند و مـوج تـداعيهـای گونـاگون در مـورد
واقعة کربال او را پیوسته با خود ميبَرَد (ر.ک همان :ن  6768به بعد) .این تداعيها با مذهب گوینـده و
عالئق روحي او مرتبط است.

«چـون خـلیـلـي را فــریـبـد از ســران

تــا بـه «هـذا رَبّــي» آغـــازد خـطان».

3ـ «داستان مجنون و فصّاد» (ر.ک مولـوی ،6879 ،ج  :9ن 6666و نراقـي .)638 :6836 ،از مقایسـة
این داستان در دو منظومه نتایج زیر به دست ميآید:
الف) سبب تداعي در دو منظومه مختلف است .مولوی از مضمون «اتّحـاد عاشـق و معشـوق» ایـن
داستان برایش تداعي مي شود ،ولي در داستان نراقي سـخن از عشـق اسـت کـه دیـار جسـم و جـان را
تسخیر ميکند .در واقع ،دو نوع نگرش سبب تداعي داستان شده است.
ب) نراقي ،مجنون را ناتوان از تب مي داند ،حال آنکه موالنا رنجوری او را از رنج دوری بیان ميکند.
خواننده به این نکته توجّه دارد که رنجوری به خاطر تب دارای باری عاطفي نیسـت و عارضـهای کـامالً
عادی تلقّي مي شود ،ولي رنجوری به خاطر دوری ،دارای بار عاطفي مهمّي است که بدون شـک عواطـف
خواننده را تحت تأثیر قرار ميدهد و او را با مجنون همدل و همراه ميکند.
ج) نراقي از آمدن طبیب به نزد مجنون و یا از رفتن او به نزد طبیب سخني نميگوید که این ضعف
بزرگي در «عملِ داستاني» ( )Actionمحسون مي شود .موالنا هوشیارانه از آمدن طبیب به نزد او سخن
ميگوید تا پریشاني خاطر او را هرچه بهتر بیان نماید.
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ولي باز در بیت های بعد به عنایت الهي در حـقِّ آن حضـرت اشـاره مـيکنـد (ر.ک نراقـي:6836 ،
33ـ.)33
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در بان خدایان آفل تفاوت نگرش میان این دو شاعر مهمّ است .موالنا خدایان آفـل را ماننـد پیـران
دروغیني ميداند که رهروان راه حق باید خلیلگونه به آنان «ال اُحِبّ» بگوینـد و بـا درآمـدن بـه سـایة
ضیاءالحقّي ،به شمس حقیقت راه یابند (ر.ک شعباني ،)76 :6831 ،امّا نراقي برای بیان سختيهـای راه
عشق و اینکه هر کسي را توان رهسااری آن نیست و اساساً بدون پیر ،رفتن این راه غیـرممکن اسـت و
امر بر سالک مُشتَبه خواهد شد .وی در بیتي نادلچسب ميگوید:
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د) نتیجه در هر دو داستان یکسان و «بیان اتّحاد عاشق و معشوق» است ،امّا تفصیلي که در روایـت
موالنا در گفتگوی بین م جنون و فصّاد و بستن رگ او وجود دارد ،عمل داستاني را هیجـانآورتـر کـرده
است .در روایت نراقي هیچ یک از این گفتگوها نیست.
هـ) داستان در هر دو مثنوی ،در بیست بیت آمده است ،با ایـن تفـاوت کـه در مثنـوی موضـوعات
دیگر نیز طرح شده است ،ولي در طاقدیس فقط داستان بیان شده است.
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نتیجهگیری
پس از مقایسة مثنوی معنوی و مثنوی طاقدیس در دو بخش صوری و محتوایي نتایج زیر به دسـت
آمد:
 6ـ تداعي بر اساس شباهت بیشترین بسامد را در دو مثنوی دارد ،امّا تداعي بر اساس تضـادّ و مجـاورت
در طاقدیس دیده نميشود .نراقي در بحث تداعيها از مولوی الگوبرداری کرده است.
8ـ وزن و قالب مشترک دو مثنوی بستر سایر موارد مشابهت را ایجاد کرده است.
8ـ هر دو مثنوی بدون تحمیدیّههای معهود شروع ميشوند و هردو ناتمام و یکباره پایان ميیابند.
3ـ اینکه نراقي از شیوۀ قصّه در قصّه بهره ميبرد و روش او متفاوت با کتانهایي چون کلیلـه و دمنـه و
هزار و یک شب است ،این نکته را به اثبات مي رساند که شـناخت دقیقـي از مثنـوی داشـت و هماننـد
مثنوی از شیوههای تعلیق داستان برای جذّابیّت آن بهره برده است.
9ـ نراقي عالوه بر أخذ عین بیتها و مصرعهای مثنوی برخـي از داسـتانهـا را نیـز از مثنـوی معنـوی
گرفته است .یازده داستان مشترک در دو مثنوی دیده مي شود که با مقایسة آنها این نتیجـه بـه دسـت
مي آید که از منظر کاربست عناصر داستان مانند شخصیّتپردازی و حقیقتنمـایي ،مثنـوی نسـبت بـه
طاقدیس برتری آشکاری دارد.
1ـ برداشت دو شاعر از داستانها گاه همانندی دارد و گاه با توجّه به اختالف مذهب ،متفاوت است.

پینوشتها
6ـ برای اطّالع از کمیّت آثار منتشر شده به کتانشناسي مولوی نوشتة ماندانا صدّیق بهزادی
مراجعه شود .این کتان فهرست چاپ شدۀ آثار مرتبط با مولوی تا سال  6838خورشیدی است.
8ـ الزم به یادآوری است از بین محقّقان معاصر شادروان زرّینکون معتقد است که مثنوی ناتمام
است و داستان «دژِ هوشرُبا» به آخِر نیامده است (ر.ک زرّینکون88 :6873 ،ـ ،)88ولي دکتر محمّد
استعالمي با استناد به بیت« :وان سوم کاهلترین هر سه بود ** صورت و معني به کلّي او ربــود» از
دفتر ششم ،داستان مذکور را کامل تلقّي ميکند (ر.ک استعالمي63 :6833 ،ـ.)33
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