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Abstract
Examining the names of characters has a fundamental application in the
analysis of fiction. Characters often play an important part in the theme
because of their names and in most cases, readers understand the theme with
their help. Therefore, names are always influential in determining the
encounter with the text and its context. In narratology, the question of how
writers introduce the characters of their stories to the reader is of great
importance; naming anything is like creating it. Choosing the right name for
fictional characters is one of the most artistic ways to introduce characters
and direct the reader’s attention to them. But changing characters’ names is
one of the most innovative ways of characterization. By adopting such an
approach to characterization, Rumi seeks to convey information to the
audience in a way that is consistent with his mystical insight — breaking
norms and mocking the boundaries of storytelling to achieve meaning. Since
in the Islamic structure of Mathnawi the opportunity to introduce characters
is little, the narrator introduces the characters of his stories to the reader in a
very effective and concise way, which is specific to mystical language.
Changing the letters is a technique that is chosen by the narrator of
Mathnawi as a new way of characterization in line with this brevity. The
research shows such changes are important in terms of semiotics and
creative characterization. The changes in the names of the characters of the
tales of Mathnawi can be studied in three areas: linguistic, syntactic, and
literary. The causes of these changes include conveying feelings, observing
rhythm, changing the personalities in the course of the story, the narrator’s
attachment to the fictional characters, the narrator’s humor, some narrators
who lie, changing the point of view, and making the story interesting and
appealing to the reader.
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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله9398/6/8 :؛ تاریخ پذیرش مقاله9399/9/91 :
(از ص  89تا ص )991
علمی -پژوهشی

چکیده
بررسی نام شخصیتها ،کاربردی بنیادین در تحلیل داستانها دارد .شخصیتها اغلب به واسطۀ نامشان ،نقش خود
را در درونمایه ایفا میکنند و خوانندگان نیز در بیشتر موارد به مدد آنها با درونمایه ارتباط برقرار میکنند؛
بنابراین نامها ،همواره به نحوی در تعیین فضای مواجهۀ با متن و بافتار بیرونی آن تأثیرگذارند .از نظر روایت-
شناسان ،این پرسش که نویسندگان چگونه شخصیتهای داستانهایشان را به مخاطبان نشان خواهند داد ،از
اهمیت بسیاری برخوردار است .نامگذاری هر چیزی به مثابۀ آفرینش آن چیز است و گزینش نام مناسب برای
اشخاص داستانی ،یکی از هنریترین شگردها در پرداخت شخصیت و معرفی آنها به مخاطبان است؛ اما
دگرگشت نام اشخاص یکی از بدیعترین روشها در شخصیتپردازی است .مولوی با اتخاذ چنین رویکردی در
شخصیتپردازی ،ضمن انتقال اطالعات به مخاطبان در پی دست یافتن به راهی است که با بینش عرفانی او نیز
سازگار باشد؛ شکستن هنجارها و به سخره گرفتن مرزهای داستانگویی برای رسیدن به دانۀ معانی .ازآنجا که در
ساختار اسلیمی مثنوی ،فرصت معرفی شخصیتها ،اندک است ،بنابراین راوی ،شخصیتهای داستانهای خود را
به صورت بسیار اثرگذار و با ایجاز که خاص زبان عرفانی است به خوانندگان معرفی میکند .تغییرات نامگذاریها،
شگردی است که در جهت همین ایجاز در نهایت به عنوان شیوۀ تازه شخصیتپردازی از سوی راوی مثنوی
انتخاب میشود .این پژوهش به شیوۀ تحلیلی و توصیفی نشان میدهد که برخی از دگرگشتها در ساحت ظاهری
صورت پذیرفته و از نظر نشانهشناسی و شخصیتپردازی خالقانه اهمیت یافتهاند .به طور کلی ،علل دگرگشت نام-
گذاری شخصیتهای قصههای مثنوی در سه حوزۀ زبانی ،نحوی و ادبی قابل بررسی است و از جمله عوامل
دگرگشت نامها ،میتوان به انتقال حس عاطفی ،رعایت وزن ،تغییر شخصیت در روند داستان ،تعلق خاطر راوی
نسبت به اشخاص داستانی ،طنازی راوی ،دروغگویی راویان درون داستانی ،تغییر زاویۀ دید ،التفات و تنوع
بخشیدن برای جذاب ساختن داستان و جذب مخاطب اشاره کرد.
واژههای کلیدی :دگرگشت ،نامگذاری ،مثنوی معنوی ،جاللالدین مولوی ،شخصیتپردازی.

 .9مقدمه
یکی از شگردهای هنری موالنا در پرداخت شخصیت ،گزینش نام مناسب برای افراد قصه
است؛ اما دگرگشت نام شخصیتها ،یکی از چالشهای مخاطبان مثنوی در ارتباطگیری
با این متن است .برای بعضی از نویسندگان ،اعطای نامی زیبنده به شخصیت ،مرحلهای
 .9رایانامۀ نویسنده مسئول:
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وسواسبرانگیز و گاه تصمیمی سرنوشتساز است؛ زیرا نام ،بخشی از هویت یک شخص
را میسازد ،و میتواند گویای بخشی از ویژگیهای شخصیتی هر فرد باشد .کاربرد نامها،
تأثیر زیادی در ترسیم و توصیف ویژگی شخصیتهای قصه دارد و از همان آغاز ،تصویر و
تصور معینی از حاالت ،کردار و گفتار آنان در ذهن مخاطب ایجاد میکند .نویسندگان
اندرزگو ،اغلب در نامگذاریها بسیار تمثیلگرا هستند و گزینش نام از سوی آنها ،همواره
با مالحظات و تأمالتی صورت میپذیرد (الج .)89 :9399 ،باید گفت که نامها ،دارای حواشی
ارزشی هستند ،که این حواشی در خود واژگان نهفته نیست و متناسب با میزان و نحوۀ
استفاده هنری شاعر اهمیت مییابند و معنادار میشوند؛
«غنای ارزشی واژگان نه به دلیل داللت مستقیم و معنای قاموسی آنهاست ،بلکه این مفهوم
ضمنی یا رمزی واژه است که از قوتی بیشتر برخوردار است .در برخورد با اثر ادبی ،تداخل در
افق معنایی خواننده نیز تنها از این طریق ممکن است .خواننده با ورود در هالۀ معنایی کلمات که
از ارزشهای ضمنی واژه محسوب میشود ،ممکن است در دنیای اثر قرار گرفته و لذت ببرد»
(آقاحسینی و الگونه.)979 :9388 ،

استفاده از نام ،یکی از زمینههای بسیار مساعد برای پرداخت شخصیت است .وقتی
نویسندهای ،نامی را برای شخصیّت خود انتخاب میکند ،این نام ،اتفاقی نیست؛ بلکه بار
عاطفی و اجتماعی دارد که نشاندهندۀ خاستگاه فکری نویسنده است (اخوت.)961 :9379 ،
نام یک شخصیّت ازلحاظ معنایی ،تاریخی و حتی نحوی میتواند تا حد زیادی بازگوکنندۀ
خصلتها و ویژگیهای فکری و منشی آن شخصیّت باشد؛ یک نامگذاری از همان ابتدا،
تصور مشخصی را از شخصیّت در ذهن خواننده ایجاد میکند (اخالقی .)199 :9377،نام،
سرنخ شالودۀ شخصیت محسوب میشود؛ سرنخی که کمک میکند تا آن جنبه از
شخصیت که مدنظر نویسنده است ،برجسته و نمایان شود .روالن بارت معتقد است که «در
باب هر نام خاص باید دقیقاً تأمل کرد؛ زیرا نام خاص اگر بتوان گفت؛ شاه دالهاست و معانی ضمنیاش

غنی و اجتماعی و نمادین هستند» (قویمی .)33 :9388 ،او در به کار گرفتن نامهای خاص در
آثارش ،وسواس زیادی داشت« :به نامهای خاص ،حساسم  ...بارها به این فکر افتادهام که پیروزی
نویسندهای در رمان به موفقیت او در یافتن نامهای درست برای شخصیتها بستگی دارد» (احمدی،
.)113/9 :9379

اجتناب از گزینش نامهای تکراری یا حتی برعکس ،انتخاب اسامی عامی که در برخی
آثار دراماتیک چنان جا افتادهاند که عمالً خاص شدهاند ،وادی دیگری از ذهن نویسندۀ
نامجوست (امامی)36 :9373 ،؛ در حالی که به گفتۀ اسکات کارد ،انتخاب نامهای گوناگون در
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یک داستان ،موجب سردرگمی خوانندگان میشود .او با بیان اینکه یکی از ویژگیهای
رمانهای روسی ،استفاده از نام ،نامخانوادگی ،کنیه و نام مستعار برای یک شخصیت است،
بر آن است که انتخاب چنین شیوهای برای شناسایی اشخاص در داستان ،مخاطبان را
سرگردان خواهد کرد (اسکات کارد .)81 :9387 ،هویت شخصیت در گرو عدم ابهام و این
همانی در نامگذاری اوست .حال تصور کنید در یک متن از شخصیتی واحد به طور متوالی
به چندین نام یاد شود :یکبار «ژان» ،یکبار «پیر» ،یکبار «مرد سیاهموی» و بار دیگر «مرد
چشمآبی» بدون آنکه هیچ نشانهای دال بر ارجاع واحد در کار باشد؛ ژان نه به یک بلکه به
چهار شخصیت اطالق میشود؛ در این صورت میتوان گفت که متن نسبت به آنچه
بازنمایی میکند ،نامتیقن است (تودوروف« .)131 :9388 ،گاهی مبتدیها با نامهای
شخصیتها بازی میکنند؛ چون میترسند که اگر یک نام را بارها و بارها به کار ببرند،
«تکراری» بشود .تکرار نامها ،معموالً اشکالی ندارد؛ نامها ،شیوههای سبکی نیستند ،آنها
مانند عالئم راهنمایی ما را در طول مسیر داستان هدایت میکنند و به ما میگویند چه
کسی ،چه میکند .در موارد خاص و نادری هم که تکرار نام ،واقعاً ناخوشایند باشند ،راه

حل آن را از پیش داریم :استفاده از ضمیر» (اسکات کارد.)83 :9387 ،
گاهی نویسندگان به این دلیل نامها را به بازی میگیرند که میخواهند از طریق نام-
های جایگزین ،اطالعاتی را منتقل کنند .مولوی نیز با در پیش گرفتن چنین رویکردی
ضمن انتقال اطالعات به مخاطبان در پی دست یافتن به نوعی شخصیتپردازی هنری
است؛ این نوعِ بدیع از شخصیتپردازی با بینش عرفانی او نیز سازگار است؛ شکستن
هنجارها و به سخره گرفتن مرزهای داستانگویی برای رسیدن به دانۀ معانی:
ای برادر ،قــصه چون پیـــمانهای اســت
دانۀ مـــــعـنی بــــگـــیرد مـــرد عــــقل

معنی اندر وی مثال دانهای است
نــنــگرد پیـمــانه را گر گـــشت نـــقـــل
(مولوی 9378 ،الف 3611 :و )1/3613

وی در جای دیگری میگوید:
اختالف

خلق

از

نام

اوفتاد

در گذر از صورت و از نام خیز

چون به معنی رفت آرام اوفتاد
(مولوی 9378 ،الف)1/3687 :
از لقب وز نام در معنی گریز
(همان)1/9183 :
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نگارندگان در این مقاله که حاصل طرح پژوهشی جامعی است ،بر آنند تا در شش دفتر
و در کل داستانهای مثنوی ،علل دگرگشت نام شخصیتها را تحلیل کنند و از این طریق
میزانی به دست آورند تا راوی روایتهای مثنوی را بهتر ارزیابی کند.
«علل دگرگشت نام شخصیتهای قصههای مثنوی» ،موضوع تازهای است که پیشینه ندارد تنها می-

توان در این خصوص به کتاب «روایتشناسی داستانهای مثنوی» ( )9399از سمیرا بامشکی اشاره
نمود که ذیل عنوان زاویۀ دید(کانونیسازی ،جهتگیری و مرکز آگاهی) اشاراتی به این
موضوع داشته است (بامشکی .)399-183 :9399 ،عباس خیرآبادی نیز به طور جستهوگریخته
در بخش پایانی کتاب «ظرف آب زندگی» ( ،)9381برخی نکتهها را در این زمینه یادآور
شده ،اما دربارۀ نام و نامگذاری شخصیتهای داستانی ،تاکنون پژوهشهای اندکی صورت
گرفته ،9که از آن جمله میتوان به مقالههای «نامگزینی در در روزگار سپریشدۀ
دولتآبادی» ( )9387از قهرمان شیری« ،نامشناسی شخصیتهای قصههای عامیانۀ
فارسی با تکیه بر فیروز شاه» ( )9393از زهراالسادات طاهری قلعه نو و دیگران« ،نامگزینی
زنان در داستانهای هزار و یکشب» ( )9399از مریم حسینی و حمیده قدرتی و «نشانه-
شناسی نام شخصیتهای نمایشی در نمایشنامۀ مرگ فروشنده» ( )9388از سعید اسدی و
فرید فرهنگ اشاره کرد.
 .1نامگذاری و شخصیتپردازی
نظریهپردازان داستان ،اغلب ،روشهای شخصیتپردازی را به دو دستۀ مستقیم و غیر
مستقیم تقسیم کردهاند .در روش مستقیم ،نویسنده ،دربارۀ شخصیت خود به صراحت نظر
میدهد؛ اما نویسندگان در شخصیتپردازی غیرمستقیم از عوامل زیر یاری میجویند.9« :
کنش؛  .1گفتار؛  .3نام؛  .1محیط؛  .3وضعیت ظاهری» (اخوت( )911 :9379 ،ریمون کنان،
 .)91-86 :9387یکی از هنریترین کارها در این نوع شخصیتپردازیها ،انتخاب نام
مناسب برای افراد داستان است .همانگونه که نام نیکو نهادن بر فرزند به گفتۀ
عنصرالمعالی 1از وظایف والدین است ،در داستانها نیز خلق نامهای معنادار و مناسب بر
عهدۀ نویسنده است .شگردهای نامگذاری نویسنده در داستان از موضوعات علم نامشناسی
داستانی است .نامشناسی ،علمی است که به تحلیل و ارزیابی و نیز ریشهیابی صوری و
معنایی نامها میپردازد ،و به چند شاخۀ اصلی تقسیم میشود که مهمترین آن ،مطالعۀ
اسامی افراد است.
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«نامشناسی داستانی از بخشهای تازۀ علم نامشناسی است که به طور عمده به
سیاست نامگذاری و ارجاعی نویسندۀ داستان توجه میکند .ارجاع یا داللت عبارت است از
نامیدن ،معرفی و اشاره به فردی ،موضوعی و یا شیئی» (اخوت .)969 :9379 ،جورج لیکاف،
زبانشناس آمریکایی معتقد است که ارجاع در داستان به چهار شکل انجام میشود.9 :
اسم خاص  .1توصیف  .3اسم عام(یا نوع و جنس)  .1ضمیر (همان)963 :؛ بنابراین نام ،یک
نشانۀ قراردادی است که هویت صاحب نام را آشکار میسازد .شیمل ،اسالمشناس آلمانی،
در کتاب «نامهای اسالمی» به اهمیت اسم و پارهای از ویژگیهای آن اشاره کرده ،می-
نویسد« :اسم ،بخشی از شخصیت یک فرد است و حتی میتوان گفت خود شخص است»
(شیمل .)937 :9989 ،فیلیپ هامون ،نشانهشناس فرانسوی ،معتقد است که اسم یک
شخصیت میتواند به چهار صورت ویژگیهای او را بیان کند:
 .9ارتباط بصری :هامون دو حرف  oو  Iرا مثال میزند که  oمیتواند در اسم شخصیتی
که چاق است و  Iبرای فرد بلندقد به کار رود.
 .1ارتباط آوایی :در این مورد میتوان به نامآواها اشاره کرد که ارتباط میان دال و مدلول
واضح است .به طور نمونه ،ساختمان اسم و آوای بعضی از نامهای داستانی ،به گونهای
است که صالبت و هیبت خاصی به صاحب نام میدهد؛ مانند اشکبوس ،طیطون.
 .3گاهی نویسندۀ داستان ،نامی برای شخصیت مورد نظر انتخاب میکند که آن را مشکل
میتوان تلفظ کرد و با این شیوه ،خصوصیات شخصیت مورد نظر را غیرمستقیم به خواننده
القا میکند؛ مانند قسطنطنیه.
 .1بهکارگیری اسامی نمادین :نویسنده با این شیوۀ نامگذاری ،اطالعاتی را پیشاپیش دربارۀ
شخصیت مورد نظر به خواننده میدهد :آقای وجدانی (اخوت.)931-931 :9379 ،
برای نمونه در نخستین قصۀ مثنوی ،نام زرگر ،دارای بافتی نمادین است و با زردوستی
و دنیاطلبی او مطابقت دارد .این شخصیت در نهایت به دلیل همین خصلت زرطلبی ،جان
خویش را از دست میدهد .در حکایت «غالم هندو کی به خداوندزادۀ خود پنهان هوای
آورده بود  ،»...راوی با گزینش نام فرج بر پویایی داستان افزوده است .کنش این
شخصیت ،دقیقاً نقطۀ مقابل نام اوست؛ داللت واژگانی فرج← آسودگی ،گشایش در اندوه
و سختی و از بین رفتن غم؛ اما ابعاد شخصیتی فرج← گستاخی ،بیعفتی و نفاق است.
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 .3معرفی شخصیتهای قصههای مثنوی
ازآنجا که در ساختار اسلیمی مثنوی ،فرصت معرفی شخصیتها اندک است ،بنابراین راوی،
شخصیتهای داستانهای خود را به صورت بسیار اثرگذار و با ایجاز (که خاص زبان
عرفانی است) و به صورت فشرده به خوانندگان معرفی میکند .تغییرات نامگذاریها،
شگردی است که در جهت همین ایجاز ،در نهایت به عنوان شیوۀ تازۀ شخصیتپردازی از
سوی راوی مثنوی انتخاب میشود.
3ـ  .9نحوۀ دگرگشت نامگذاریها
ضمن اشاره به این نکته که برخی از دگرگشتها در ساحت ظاهری صورت پذیرفته ،از
نظر نشانهشناسی و شخصیتپردازی خالقانه اهمیت دارند ،اساساً نحوۀ تغییر نامگذاری
شخصیتها در مثنوی در سه حوزۀ زیر قابل بررسی است .9 :زبانی :تخفیفها؛ آوایی:
شاه← شه ( )9/38شبان← چوپان ()1/9777؛ ایجازی :خوارزمشاه← خوارمشه ()6/3139؛
معادلها :رگزنی← فصاد ( )3/1998خباز← نانبا ( )6/3111قنق← مهمان ()3/3617
اشترى← بختیی ( )3/1993و مترادفات :درویش← گدا ()6/9133؛ در حکایت «آن سه
مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوتی یافتند و  »...راوی در بیتی میگوید:
مؤمن و تـــرسا جهـــود و گـــبر و مـــغ

جمله را رو سوى آن سلطان الغ
(مولوی 9378 ،الف)6/1198 :

همانطور که مالحظه میشود؛ مؤمن در عنوان قصه ،مسلمان خواندهشده؛ ازاینجهت
در بیت بدون مترادف آمده؛ اما گبر ،مترادف جهود و مغ ،مترادف ترسا قرار گرفته است.
3
3ـ .1نحوی :القاب :فاروق← عمر()9/1199؛ شاخصها :معتمد← خواجه ( )6/369و مناداها :
مسلمان← [ای] سلیم گول ()6/1199؛ صفت جانشین اسم :بیندید← پدر ( )6/3768فرمان-
پذیر← شیخ محمد سررزی ()3/1686؛ انواع ک :خادم← خادمک ( .)1/116راوی تنها در
یک مورد(قصۀ «امتحان پادشاه ،دو غالم را» پس از آنکه شخصیت غالم نیکخو را از ابتدا
با صفات مثبت معرفی میکند ،ناگهان در میانۀ داستان ،او را «غالمک» میخواند) دربارۀ
این پسوند که نوعی دخالت راوی در گزارش داستان محسوب میشود ،توضیح داده است
( .)1/863راوی در همین داستان و در ابتدا ،آن غالم را «شیرینزبان» معرفی میکند؛ اما در
اواسط داستان ،وی تبدیل به «گندهجان» میشود .همین غالم از سوی غالم دیگر« ،بحرِ
جان» نامیده میشود؛ با این اوصاف ،چنانچه غالم سیاه ،تعارف میکند ،چنین تعارفی
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پسندیده نیست .اگر راست میگوید و نظر او این است ،بنابراین باید آدم سادهلوحی باشد.
بامشکی این موارد را ذیل عنوان کانونیسازی توجیهپذیر میکند (بامشکی)399-183 :9399 ،
رابطهها (عام و خاص) یا (خاص و عام) / )9/3318( :نکره و معرفه (معرفه و نکره) :یکی←
سیلىزن ()3/9389؛ جنس و نوع :مرغ← طوطی ()9/138؛ ترکیبها :وصفی :بالل← بالل
باوفا ()6/931؛ اضافی :رسول← رسول روم ( )9/9339ضمایر :طبیبان← ایشان.3 )9/991( :
ادبی :زیرساخت این تغییر مربوط به یکی از صنایع ادبی میشود :کافرک← اژدها:
()3/183؛ (اژدها در اینجا استعاره از کافر پرخور است)؛ مرغ← عندلیب (( )9/9819عندلیب
در اینجا مجاز از طوطی به نطق آمدۀ بازرگان است) خرگوش← شغال ()3/1899؛ خر←
گوساله (( )3/666گوساله در اینجا مجاز از خر روستایی است)؛ اژدها /مار← کرمى (تلمیح
به معجزۀ حضرت موسی دارد) ( .)3/1113-1111در کنار این مطالب باید به شخصیتهای
ترکیبی هم اشاره کرد که راوی ،یک نام مشخص برای آنها در نظر گرفته است :ترکیبی:
فقیه +شریف← شاهان ()1/1977؛ هامان +فرعون← دو پلید ()1/1797؛ صوفی+
قاضی← دو خصم ()6/9366؛ گاو +اشتر= رفاق ( .)6/1173راوی ،شخصیتهای گروهی را
نیز با نامهای گوناگون میآورد :نصارا← خلق /خالیق /امت عیسی /قوم وفااندیش (،363
 .)9/697 ،668 ،667 ،661البته ناگفته نماند که گاهی حوزۀ تغییرات نامگذاری ،از اشخاص
(انسانی و مافوق طبیعی) داستان فراتر رفته و شامل گیاهان ،حیوانات (در داستانهای
غیرفابلی) ،اشیاء ،مکان ،معانی ،زمان و اعداد هم شده است؛ برای نمونه خروب← گیاهى
سبز و تر /حشیش ( 9371و )1/9373؛ خر← بستهدهن ()3/1366؛ مصحف← معظم جوهرا
()3/9868؛ دستار← مندیل ( )3/3913چاه← دام ( )9/9988خاک← ضعیف زال ظالم/
خاک نژند ()3/9639؛ باد← بئس القرین ()6/1677؛ عشق← تندباد ()6/993؛ خانه← حانوت
( )6/1311سبزوار← دشمنکده ( )3/861عراق← بغداد ()9919/3؛ کوه قاف← حبر نکو/
سخنگوى خبیر رازدان /خلق بسیط ( 3791و 3733و  .)1/3736در حکایت «آن عاشق که از
عسس گریخت در باغی  ،»...مدت فراق عاشق از معشوق از هفت سال به هشت سال
تغییر کرده است ( .)1/391شاید ریشۀ چنین تغییری به اختالل حافظه و فراموشی راوی
بازگردد .به هر روی طبیعی است که فیالبداهه بودن مثنوی میتواند مهمترین دلیل برای
بروز چنین اشتباهی باشد؛ راوی با تمام بزرگی خود ،یک انسان است و انسان نیز مصون از
خطا و لغزش نیست؛ اما دربارۀ مثنوی یک مسئله را نیز باید در نظر داشت؛ مدت به نظم
درآمدن این اثر تقریباً  93سال به طول انجامیده و در این مدت ،متن بارها و بارها ،به
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وسیلۀ مولوی ویرایش شده و مورد بازبینی قرار گرفته است؛ اما به نظر میرسد این موارد،
تعمداً اصالح نشده است :در داستان «آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بهر
تعصب» به جای  91حکم «ده طومار و دو» 98 ،حکم داده میشود (اب /168/167/166/163
)196/193/193/199/183/181/189/176/173/171/173/171/179/169؛ در «قصۀ آن مرغ گرفته
که وصیت کرد و  »...از سه پندی که مرغ برای خالصی خود باید بدهد ،پند اول را وقتی
داد که هنوز در دست صیاد بود و راوی میگوید:
که محالی را ز کس باور مکن
(مولوی 9378 ،الف)1/1139 :

آنچه بر دست است این است آن سخن

ولی قدری پایینتر ،زمانی که مرغ ،رهایی یافته ،اشاره به پندهای خود میکند ،میگوید:
وان

دوم

بگفتم

پندت

کز

هیچ

ضالل

تو

باور مکن قول محال
(مولوی 9378 ،الف )1/1169

3ـ  .3علل دگرگشت نامگذاریها
3ـ 3ـ  .9انتقال حس عاطفی

دلیل دگرگشت گاهی برای رساندن حس عاطفی(تحبیب یا تنفر و  )...صورت پذیرفته
است؛ در «حکایت آن مؤذن زشتآواز که در فرستادن بانگ نماز داد و مرد کافری او را
هدیه داد» ،دختر به جهت تحبیب ،پدر مورد خطاب قرار گرفته است:
باورش

نامد

بپرسید

از

دگر

آن

دگر

هم گفت آری ای پدر
(مولوی 9378 ،الف)3/3381 :

3ـ3ـ .1رعایت وزن

در بسیاری از موارد ،عامل دگرگشت نام شخصیت ،رعایت وزن در ابیات بوده است؛ برای
نمونه راوی ،کنیزک داستان «خر و خاتون» را در بیتی برای آنکه با «اشک» (االغ در زبان
ترکی) همقافیه کند« ،نرگسک» میخواند ()3/9313؛ در حالی که پیشتر از او با عنوان
«عجوز» یاد کرده بود ( .)3/9336دگرگشت نامگذاری در این داستان به این صورت است:
کنیزک← کنیز /عجوز /نرگسک /اوستاد /استا /استاد خوش؛ خاتون← زال ستیر /زن/
قحبه /خاتون احمق /حریص /زن بدبخت.
3ـ3ـ .3تغییر شخصیت در روند داستان

تغییر شخصیت در روند داستان و اقتضائات بافتی داستان ،عامل دیگری برای دگرگشت
نامگذاری است.
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«مسلماً شخصیتها ،دارای گوهرهای هستند که به صورت دورهای در آنها ثابتند؛ این گوهره،
شخصیت را در موقعیتهای خاص قرار میدهد و موقعیتها به صورت دیالکتیکی ،صفاتی از
شخصیت بیرون میکشند که همینها هم پس از انباشت ،ممکن است آن گوهره را تغییر دهند»
(مندنیپور.)39 :9383 ،

برای نمونه در «حکایت در بیان توبۀ نصوح کی  ،»...نصوح چنین معرفی میشود:
نصوح← مردی /مرد شهوانی /عشیق /زشتکار /بدنهاد /مسکین /پارسا ،یا در حکایت
«در سبب ورود این حدیث مصطفی (صلوات اهللا علیه) که الکافر یأکل فی سبعة امعاء،»...
کافر این گونه معرفی میشود :یک زفت و بىندید← بو قحط عوج ابن غز /گبر /حیله-
ساز /گمراه /مبتال /مهمان /کافرک (ک :تحقیری) /اژدها /جزو مهین /ظالم /زشت /غوی/
عرب /خصم /پیلتن /شهید حق /فتی .راوی در این داستان ،کافر را کافرک خوانده ،که
حقیر و پست پنداشتن او به سبب قرارگیری در برابر شخصیت پیامبر است .پیامبر در
داستان مذکور چنین معرفی میشود :پیغمبر← شاه /مهماندار سکان افق /مصطفی/
رسول /رحمة للعالمین /نبی /یدهللا /مهتر /کل زمین /کل /قبلۀ جهان /شه.
3ـ3ـ .1تعلق خاطر راوی نسبت به یک شخصیت

در قصۀ «اعتراض کردن معترضی بر رسول علیهالسالم ،»...اعتراضکننده به دلیل
قرارگیری در برابر پیامبر (شخصیت محبوب مولوی) اینطور معرفی میشود :معترضی←
بو الفضولى /بىادب /اعتراض کننده /عرب /سرددم /گندهمغز /گندهمخ /گیج گاج /لجوج
بیصفا /غبی /ظاهرنگر /پسر /عنود .پیامبر هم چنین معرفی میشود :رسولعلیهالسالم←
پیمبر /رسول /پیغمبر /مصطفی قندخو /شه /النجم /سلطان عبس /دانای نهان /خوبفر/
نبی /مصطفی .پیامبر ،شخصیتی است که راوی ،بیقرار و شیفته و شیدای اوست .شاید
هیچ چیز به اندازۀ اسم ،عنوان و اوصاف پیامبر در قصهها (و حتی فراتر از آن در سراسر
مثنوی) تکرار نشده باشد .در داستان «رفتن مصطفیعلیه السالم به عیادت صحابی ،»...
پیغامبرعلیه السالم← رسول بىندید /مصطفى /پیمبر/سلطان /شه /تو ،در «قصۀ فریاد رسیدن
رسولعلیه السالم کاروان عرب را ،»...رسول(ع)← مغیث هر دو کون /مصطفی /فخر البشر
خیرالوری /ماهروی قندخو /شاعر /عزیز /محمد /بحرخو ،در «قصۀ منافقان و مسجد ضرار
 ،»...نبى← پیغمبر /رسول حق /رسول مهربان رحمکیش /لطیف /پیمبر /ظریف ،در
داستان «نظرکردن پیغامبرعلیه السالم به اسیران  ،»...پیغامبر← آگاهشیر /رسول صدق /شاه/
سلطان ،در «قصۀ یاری خواستن حلیمه ،»...مصطفی← شهنشه /محتشمشاهی /طفل
رشید /دردانه /کودک /احمد /طفل /فرزند /در یتیم /کیمیا ،در خردهروایت تلمیحی «تفسیر
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یا ایهاالمزمل» ( ،)1/9133نبی← بوالهرب ،در قصۀ «هالل کی بندۀ مخلص بود خدای را
صاحب بصیرت ،»...مصطفی← کس /شهنشاه کسان /مه /سلطان /شهنشه /قطب دوران
زمان /احمد /محترم /رسول بیندید /آفتاب ،و در داستان «در آمدن ضریر در خانۀ
مصطفیعلیهالسالم و گریختن عایشهرضی هللا عنها  ،»...مصطفیعلیهالسالم← پیغمبر /نوابخش تنور
هر خمیر /میر آب /ساقى معرفی میشود .این تعبیرها و توصیفها ،همگی حاکی از ارادت
و اخالص و هیجان راوی نسبت به شخصیت پیامبر است ،که گاهی به دلیل همین غلبۀ
هیجانات روحی از خود بیخود میشود و آشکارا اعالم میکند:
باز دیوانه شدم من ای طبیب

باز سودایی شدم من ای حبیب
(مولوی 9378 ،الف)1/9389 :

در قصۀ «ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن خواجه تاشانس را
کی  »...راوی ،ایاز(پروتاگونیست) را چنین معرفی میکند :بنده ،عشیق ،محبوب ،شاه
شاهان ،شاهساز ،بندۀ شه و در مقابل سی معتمد یا امیران(آنتاگونیست) را به این صورت
میآفریند :خواجهتاشان ،سرهنگان ،نمامان ،امیران خسیس قلبساز ،امینان ،گندکان،
مجرمان .راوی با شاهساز خواندن ایاز و نمام خواندن امینان ،جانبداری و عدم جانبداری
خود را از این شخصیتها عیان میسازد .این مسئله در وجه دیگر این داستان و در معرفی
سلطان محمود نمایانتر خواهد شد .راوی ،سلطان(شخصیت محبوب خود) را چنین معرفی
میکند :شاه ،سلطان ،شهریار ،شاه قاصد ،شه ،شاه جهان ،شاه مجید ،دلفروز ،ماه ،استاره.
3ـ 3ـ .3طنازی و طیبت راوی

گاهی نیز دلیل دگرگشت را باید در طنازی و طیبت راوی جستوجو کرد .در داستان «آن
عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه میساخت ،»...عجوزه چنین معرفی
میشود :عجوزه← کمپیر نود ساله کالن /عجوز سالخورد /قحبه /خریف /مستخیف/
عجوز /پلید /نگین /قحبۀ قدید بیورود /عجوز دردبیس ،یا در حکایت «آن پادشاهزاده کی
پادشاهی حقیقی بوی روی نمود ،»...ساحرۀ جادوگر چنین معرفی میشود :کمپیرکى
جادو← عجوزۀ کابلى /عاشق کمپیر زشت /سیهدیوى /کابولى زنى /آن نود ساله عجوز
گنده /...گندهپیر /کمپیر /کمپیرك /پیرهزن /عجوزه /زال /عروس ناامید /جادوى کمپیر/
یار کهن ،پادشاه(راوی درون داستانی) ،در الغگویی با فرزندش ،از ساحره با عنوان یار
کهن یاد میکند.
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3ـ3ـ .6دروغگویی و سادهلوحی شخصیتهای داستانی

دروغگویی و سادهلوحی اشخاص داستانی یا انکار حقیقت از سوس آنها دلیل دگرگشت
نامگذاری شده است؛ برای نمونه در حکایت «آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود»،
صیاد خود را تارک دنیا معرفی میکند تا راحتتر بتواند مرغ زیرک را به دام بیندازد .در
حکایت «خر و روباه در بیان آنکه کسی توبه کند و پشیمان شود و باز  ،»...خر بعد از اعتماد
نخست به روباه و مشاهدۀ فریب ،او را لعین /ناجوانمرد /عنود /عدو /زشترو /بئسالقرین
میخواند؛ اما برای بار دوم نمیخواهد دروغ و فریب روباه را باور کند؛ از این رو ،او را معین
و مشفق میخواند و به همراه او به بیشه یا قتلگاه خود میرود.
3ـ3ـ .7تغییر زاویۀ دید

تغییر زاویۀ دید نیز موجب دگرگشت نامگذاری شده است .در حکایت «مرید شیخ حسن
خرقانیقدس هللا سره» ،راویان درون داستانی(مرید و همسر شیخ) ،حسن خرقانی را به شیوۀ
متمایزی(یکی مثبت و دیگری منفی) معرفی میکنند :مثبت :شاه شیریننام /ذوفنون/
جلیل /خدیو /سعید /شاه امروزینه و فردا /مقبول روح /قطب دیار /شیخ دین← راوی:
مرید .منفی :سالوس /زراق تهی /الفکیش /کاسهلیس /طبلخوار /جبرئیل← راوی :زن
شیخ حسن خرقانی .دگرگشت نامگذاریها که از سوی راویان درون داستانی صورت
گرفته ،در نهایت به راوی برون داستانی(کارگردان اصلی) برمیگردد .ظهور چنین اوصافی
از زبان همسر شیخ ،یعنی واقعاً یک تیپ از شیوخ به همین صورت در دنیای واقعیِ راوی
برون داستانی وجود داشتهاند .اهتمام راوی ،با ارائۀ شخصیت مخلوط 1و کوالژی 3از شیخ،
موجب تمایز او از سایر شیوخ شده است« .فاکتورهای مشخصی از شناخت و احساسات
شخصیت کانونساز بر روایت کانونیسازی شده تأثیر میگذارد» (ریمون کنان.)79 :9387 ،
راوی برون داستانی موافق با مرید و به صورت جانبدارانهای ،شیخ حسن خرقانی را چنین
معرفی میکند :شیخ با صدق و نیاز /شاه /خوشسرایندهدهن /شیخ نامدار .این راوی،
همسر شیخ را نیز که از ابتدا در عنوان «حرم شیخ» مینامید ،به سبب کنش ناسزاگویی او
به شیخ« ،طعانه» نام مینهد« .باید تأکید شود ،مهمترین تعریف شخصیت بر اساس
مشارکت در دایرۀ کنشهاست» (بارت .)61 :9387 ،عناوین در مثنوی ،نقش مهمی در چنین
شخصیتپردازیها دارند و اغلب ناهمگونیها در این بخش به چشم میآید.
3ـ 3ـ  .8التفات

حمیدرضا توکلی در بخشی از کتاب «از اشارتهای دریا (بوطیقای روایت در مثنوی)»،
شخصیتپردازی مولوی را در مثنوی در افق فرازمانی و از نظر تاریخی به بحث گذاشته،
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بر آن است که «گونهای بیاعتنایی به هویت تاریخی شخصیتها و تعینات فضا و موقعیت
داستان در مثنوی دیده میشود که به نظر میرسد ،آگاهانه توسط راوی انجام گرفته»
(توکلی )367 :9389 ،که سرانجام این بیاعتنایی ،به تناقضهایی در این زمینه انجامیده است.
کوه یحیی را نه سوی خویش خواند؟
گفت :ای یحیی! بیا در من گریز

قاصدانش را به زخم سنگ راند؟
تا پناهت باشم از شمشیر تیز
(مولوی)9/9813-9811 : 9378 ،

فروزانفر احتمال میدهد که این داستان مربوط به الیاس نبی باشد (فروزانفر ،بیتا ،)717 :یا
در داستان «امیر کردن رسول(ع) جوان هذیلی را  ،»...مولوی در نسب اسامه اشتباه کرده و
او را هذیلی نامیده است (استعالمی :9369 ،ج .)398 :1این شیوه به گفتۀ زرینکوب ،طرز بیان
مولوی است (زرینکوب ،9368 ،ج  )11-13 :9و در نظرگاه پورنامداریان به نوعی التفات و «در
تغییر بیقرینۀ متکلم و به تبع آن مخاطب» ربط دارد؛ شیوهای که به پندار پورنامداریان
ملهم از «ساختار بنیانی قرآن» است (پورنامداریان .)313-9 :9389 ،فلسفۀ چنین برداشتی،
موجه جلوه دادن اشتباهات در مثنوی بوده است .نمونههایی دیگر از این موارد را میتوان
در داستان «ابلیس و معاویه» ( )1/1766-1763سراغ گرفت .اگر معاویه ،امیر بوده ،پس در
آن دوران ،پیامبر در قید حیات نبوده است و اگر داستان در زمان حیات رسول اکرم است،
پس معاویه هم یکی از صدها مسلمان مدینه است و قصری نداشته است .در داستانِ «نظر
کردن پیامبر به اسیران و  ،»...اسیران خود را آلب ارسالن میخوانند؛ در حالی که این
تشبیه از نظر زمانی نادرست است .آلب ارسالن ،صدها سال بعد ظهور میکند (.)3/1181
3ـ 3ـ  .9تنوع بخشیدن به داستان

تنوع بخشیدن به داستان برای دلنشین ساختن آن و جذب مخاطب ،عامل دیگری برای
دگرگشت نامگذاری شخصیتهاست :برای نمونه در داستان «آمدن آن زن کافر با طفل
شیرخواره به نزدیک مصطفی ،»...طفل شیرخواره← کودک /طفل صغیر /طفل رضیع و
کودک دوماهه خوانده میشود .این نحوۀ نامگذاری شبیه به سبکهای خبردهی
ژورنالیستی برای جذاب کردن مطلب است.
با آنکه دایرۀ واژگان ذهنی راوی ،بسیار غنی بوده و با نبوغ فوقالعاده برای هر آنچه
اراده میکرده ،واژۀ بدیع از ذهن وقاد خود بیرون میکشیده و جهت نامگذاری اشخاص به
کار میبسته است ،ولی در برخی قصهها ،انتخاب اسم برای اشخاص قصهها تکراری شده
است :برای نمونه« ،فلکپیماى چُستِ چُستخیز» در معرفی بایزید و با اندکی تغییر «فلک-
پیماى میمونبال چست» در معرفی بالل یا «خوشخصال» در معرفی بالل و صدر جهان،
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«نیکوخصال» در معرفی حضرت یوسف و حضرت موسی و با اندکی تغییر« ،شه
نیکوخصال» در معرفی فرعون« ،خوشخطاب» در معرفی پیامبر اکرم و موسی کلیم اهللا و
«گدای ژندهدلق» در معرفی طالب روزی حالل بیکسب در عهد داوود(ع) و فرعون آمده
است .گفتنی است که گاهی در بین تغییرات نامگذاریها ،دو وجه مثبت و منفی برای یک
شخصیت به کار میرود؛ برای نمونه در قصۀ «مجاوبات موسی(ع) که صاحب عقل بود با
فرعون که صاحب وهم بود» ،ایسیه (آسیه) در خطاب به فرعون ،او را «دلسیه /شه
نیکوخصال /کلک(کچل +ک تصغیر) »6میخواند .موسی نیز پس از آنکه فرعون را
«سهمناك /غدار /طاغى /وقیح /جنب /کژباز /تند و خونخوار /زشتکیش /لجوج /عدو/
ناپذیر /زنگى /شقى» میخواند ،وی را ارجمند خطاب میکن .دلیل لیناللسانی آسیه و
موسی در برخی خطابها چیست؟ آیا میتوان احتمال داد که طرز تلقی خاص راویان
درون داستانی تا حدود زیادی تحت تأثیر بینش راوی برون داستانی بوده است؟
پس

بد

مطلق

نباشد

در

جهان

بد به نسبت باشد این را هم بدان
(مولوی 9378 ،الف)1/63 :

نگاه خاکستری به گفتۀ روانشناسان ،اساساً به این حکم میرسد که هیچ شخصی نه
سفید مطلق است نه سیاه مطلق .به هر روی ،فرعون از آن شخصیتهایی است که در
مثنوی ،دو چهرۀ متناقض دارد .کریم زمانی بر آن است که این تناقض به روحیۀ عاطفی و
پرنوسان آسیه برمیگردد .انقروی هم میگوید :احتمال دارد که فرعون ،آن لحظه نزد
آسیه اظهار ایمان کرده باشد یا ممکن است آسیه بر سبیل مدارا چنین گفته باشد .برخی
نیز این تناقض را به شخصیت مذبذب فرعون نسبت میدهند که البته در تواریخ نیز ثبت
شده است .نیکلسن هم بر این عقیده است که نیکوخصال ،نوعی مداهنه است برای
برانگیختن من بهتر فرعون .حاج امدهللا مکی هم نیکوخصال را کلمهای برای تلطف و
دلجویی و نوعی فال نیک زدن میداند (زمانی.)737 :9373 ،
 .1از دگرگشت نام تا لغزانی شخصیت
در اینجا برای ایضاح بحث ،نمونهای را از نخستین داستان مثنوی مطرح میسازیم .داستان
پادشاه و کنیزک از جمله داستانهایی است که تاکنون از سوی پژوهشگران زیادی نقد و
تحلیل شده است؛ اما این داستان هنوز نتوانسته ذهن استداللگر مخاطبان را مجاب سازد.
روایتشنو در بادی امر متوجه این مسئله نمیشود که چه تفاوتی بین عشق پادشاه به
کنیزک و عشق کنیزک به زرگر وجود دارد .چرا عشق پادشاه به کنیزک و عشق کنیزک
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به زرگر ،از یکدیگر متمایز یا شاید برتر است؟ اصالً چرا باید یک پادشاه ،عاشق کنیزکی
در شاهراه بشود؟ کنیزک چه امتیازی نسبت به شهدختها داشته که توانسته پادشاه را بی-
قرار سازد؟ کنیزک چرا عاشق زرگر است؟ راوی چرا عشق نامتعارفی(عشق یک زن به مرد
آن هم در آن زمان) را دستمایۀ اوجگیری داستان خود ساخته است؟ چرا رفتار پادشاه با
طبیب الهی عاشقانه است؟ چرا پادشاه باید متابع فرمان طبیب الهی شود؟ چرا پادشاه و
طبیب الهی ،کمر به قتل زرگر بستند؟ و در نهایت ،چرا راوی نسبت به پادشاه تعصب 7دارد
و سعی در موجه نشان دادن قتل زرگر از سوی او و حکیم غیبی دارد؟ این تناقضها و
پرسشهای علت و معلولی موجب میشود تا چهرۀ شخصیتهای اصلی قصه به ویژه،
پادشاه و طبیب الهی دگرگون شود.
چگونگی تبدیل یک شخصیت الهی (حکیم غیبی) به شخصیت زمینی ،آن هم در
هیئت یک قاتل در داستان «پادشاه و کنیزک» ،راوی را به صرافت میاندازد تا در مقام
پاسخ برآید؛ اما واقعاً توانسته است روایتشنو 8را به طور کامل اقناع و صورت داستان را
ترمیم کند؟ یا این داستان مانند مجسمۀ قدیس متی میکل آنژ ،ناتمام رها میشود و
شنونده را به مقصد نمیرساند.
در هم تنیدگی دو سطح ژرفساخت و روساخت هر روایت داستانی ،این امکان را برای
راوی فراهم میسازد تا بخشی از روایت را به تمهیدات روساختی واگذار کند و تناقضات
ژرفساختی به تناقضات روساختی کشانده شود .در داستان «پادشاه و کنیزک» ،روایتشنو
در سطح روساختی نیز کموبیش با ابهامها و پرسشهایی مواجهه اسـت؛ یکی از این
ابهامها در بخش نامگذاری شخصیتهای داستان است که به دیدگاه روانشناختی و
مفهومی سیمپسون بسیار نزدیک است؛ «دخالت آگاهی و شناخت راوی در حوادث داستان»
(خادمی .)8 :9399 ،چرا راوی در یک جا از حکیم غیبی با عنوان طبیب و در جای دیگر
حکیم یاد میکند9؟ دربارۀ طبیبان مدعی نیز چنین است؛ در جایی ،آنها ،حکیمان خوانده
میشوند؛ در حالی که در متون ادب فارسی ،به ویژه متون عرفانی و حکمی بین دو نام
طبیب و حکیم تفاوت قائل میشدهاند و غالباً این دو نام در این منابع با یکدیگر تقابل
دارند.
حکیمیـــم ،طبیـــبیم ،ز بغـــداد رســـیدیم

بسی علتیان را ز غم باز خریدیم
(مولوی 9378 ،ب :غ  ،9171ج)3
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«طبیب» که صرفاً به جسم انسان و مسائل مربوط به آن اشتغال دارد ،در تقابل با
«حکیم» که ورای جسم ،به جان و روان نیز توجه میکند ،نهاده میشود که در غالب موارد
از طنز و تمسخر نیز در حق طبیب جسمانی خالی نیست (موالئی .)333 :9371 ،راوی میگوید
باید در عالج این حکیم ،سحر مطلق را دید؛ یعنی بدون آنکه قاروره بگیرد ،به درمان
بپردازد و بیماری را درست تشخیص دهد؛ اما برخالف انتظار روایتشنو:
رنگ رو و نبــــــض و قاروره بـــــدید

عالماتش هم اسبابش شنید
(مولوی 9378 ،الف)9/993 :

هم

حکیم غیبی نیز ابتدا مانند طبیبان مدعی به معاینۀ جسمانی کنیزک میپردازد .جالب
است که در غزلیات شمس ،در بیتی در این باره چنین میخوانیم:
حکیــــمان خبــــیریم که قـاروره نگیریـــم

که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم
(مولوی 9378 ،ب)111 :

بنابراین شاید به این دلیل که حکیم غیبی در درمان کنیزک ،قاروره گرفته ،گاهی طبیب
خوانده شده است؛ اما مگر نه این است که راوی دربارۀ این طبیب چنین گفته بود؟!:
در عالجــــش ســـحر مــطلــق را بــبین

در

مزاجش

قدرت حق را ببین
(مولوی 9378 ،الف)9/63 :

پس چرا این حکم ،دربارۀ طبیبان نمیتواند صادق باشد؟! آنها نیز در بخش دیگری از
روایت داستان ،حکیم خوانده شدهاند؛ در حالی که از درمان کردن عاجز آمدند و پی به حال
درون کنیزک نبردند:
شـــه چو عــــجز آن حـــکیمان را بـدیــد

پابرهنه

دوید
مسجد
جانب
(مولوی 9378 ،الف)9/33 :

پس طبیبان اگر حکیم هم بشوند ،از درمان عاجزند؛ چون مدعی و اهل غرور هستند و
به گفتۀ راوی(دخالتگر) به خداوند تکیه نکردهاند .راوی درصدد است تا جانبدارانه با «ولی»
خواندن حکیم غیبی ،عمل قتل زرگر را به نحو شایستهای توجیه کند .دگرگشتها و
لغزانی نامگذاری در این داستان به این صورت است :شاه← سلطان مه /عمر /صیاد؛
کنیزک← رنجور /او /بیمار /مهروی /دختر؛ طبیبان← حکیمان /ایشان؛ ولی← غریبی/
حکیم حاذق /امین /صادق /فاضلی /شخصی /پرمایهای /آفتابی /مهمان /مهمان غیب/
معشوق /مصطفی /مولی /طبیب الهی /مجتبی /مرتضی /طبیب /حکیم خارچین /حکیم/
پدر؛ زرگر← سمرقندی زرگر /مرد /مرد زرگر /زرگر شنگ فضول /لطیفاستاد کامل-
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معرفت /مرد غریب /آهو /روباه /پیل؛ دو رسول← رسوالن /حاذقان /کافیان؛ حکیم
غیبی +پادشاه← هر دو بحری آشناآموخته؛ زرگر +کنیزک← هر دو صحبتجوی.
میبینیم که شناخت و برداشت راوی در روایت دخیل شده و روایتشنو در روساخت
داستان به دلیل لغزانی نامگذاری دچار ابهام شده است .حکیم و ولی خواندن طبیب الهی
از مقولۀ لغزانی است؛ زیرا از نظر ماهوی بین طبیب ،حکیم و ولی ،فرق ،بسیار است.
 .3ردیابی دگرگشتها در دیگر قصههای مثنوی
نگارندگان در این بخش ،داستانهایی از مثنوی را به بحث میگذارند که شخصیتهای
آنها ،دارای بیشترین نوسان هستند یا آنکه دالیل دگرگشت و در مواردی لغزانی و
ناهمگونی شخصیت (این موارد به صورت درشتتر نشان داده شدهاند) برای روایتشنو به
طور کامل مشخص نشده است .راوی با شخصیتپردازیهایی از این دست روایتشنو را
مشتاق و البته نامطمئن در فضای مبهم روایت رها کرده است.
نام قصه/نام دفتر
داستان آن پادشاه جهود
کی9/ ...
پادشاه جهود دیگر کی در
هالک 9/...
بیان توکل و ترک جهد
گفتن نخچیران به شیر9/
قصۀ اعرابی درویش و
ماجرای زن9/...
کبودی زدن قزوینی بر
شانهگاه 9/...
خدو انداختن خصم در
کرم
روی امیرالمؤمنین علی
هللا وجهه و 9/...
التماس کردن همراه
عیسیعلیه السالم1/...
اندرز کردن صوفی خادم
را 1/...
اعتماد کردن بر تملق و
وفای خرس1/

شخصیت← دگرگشت یا لغزانی
امیران← مریدان/دوستان /امرا؛ وزیر← حکیم رخنهجو /وزیرک /کافروزیر/
پیشوا /آن مرد /مقبل
پادشاه← شه /جهود سگ /جهود /سگ /شاه /یهودی /شیطان /ناکس /شه/
دیو /شمن
شیر← حکیم باخبر /امیر /خداوند /شاهنشه /عوان /ا ستمنما؛ نخچیران←
قوم /طایفه نخجیر /جبریان /خسان /عدو /ابلهان /جمله وحوش؛ خرگوش←
ناخلف /عنود /شیرگیر
زن← ستیره /جفت /دلبر؛ اعرابی درویش← مرد عرب /اعرابی /غریب /عرب/
شوی /گدا /شوهر؛ خلیفه← نایب رحمان خلیفۀ کردگار /شاه شنگ /شه/
امیرالمؤمنین /شاهنشاه /سلطان /شاه خوب باخبر /شه وهاب /دریاى جود.
قزوینى← پهلوان؛ دالکى← سنى /حکیم /99اوستاد
خصم← پهلوانى /مبارز /نومسلمان /جوان /گبر /کافر /غالم؛ علی← باز
پرافروخته /باز عنقاگیر شاه /سپاهاشکن /ترازوى احدخو /تبار و اصل و خویش/
فروغ شمع کیش /چراغ چشم جو /دریای نور
همراه عیسی← ابله /بیمار؛ عیسى← همراه آن نام سنى
صوفیى← حکمتگزار /پدر /شیخ؛ خادم← رسول اهل /خادمک /برادر
ابله← شیرمردى /مرد /بردبار /برادر /شخص /جوان /خفته /آن مغرور؛ یکى←
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تنها کردن باغبان صوفی و
فقیه و علوی1/...
بیدار کردن ابلیس معاویه
را 1/

قصۀ اعرابی و ریگ در
جوال کردن 1/...
فریفتن روستایی شهری را
3/...
قصۀ خواب دیدن فرعون
آمدن موسی3/...

نوح

و

بوالفضوال /یار /عاقل /مسلمان /دوست صاحب دل /عاقلى /آن مرد ناصح
شریف← سید /شریف نامدار /سلطان /شهزاده؛ فقیه +شریف← رفیقان/
شاهان /یاران؛ باغبان← باغبان بو الفضول؛ مرد ملتجى؛ ظالم
مردى← ابلیس شقی /مدبر /دزد /فرشته /آتش /اوستاد جمله دزدان /عدو/
مختصم /سگ /داعی /غماز /دایه /راهزن /کافر /حسود /بلیس /فتنه /عنکبوت/
بلیس خلقسوز فتنهجو /شیطان /عزازیل /فتنۀ هر شریف و هر خسیس؛
معاویه← امیر /تاجر /غریب /میر /میرداد /باز اسپید
فیلسوف← حدیثانداز /حکیم اهل و حر /حکیم /نیکمرد /حکیم خوشسخن؛
اعرابی←عرابی /وجه العرب /عرب
شهرى← خواجه /پهلوان /کریم /خواجه حازم /خواجه سلیم /نیکان/
ناجوانمردا /همره ده ساله؛ شهری +فرزندان← مغروران؛ شاه← سلطان؛
روستایی← نااوستا /ابله /طرار /خیرهسر؛ خر← گوساله
افسوسیان← خلق؛ فرعون← گدای ژندهدلق /پادشاه /امیر /شهنشه /قباد/
شه /شاه /خدیو /شاه مکین /دغا /فرعون عنود /حریف /پادشا ؛ اسرائیلیان←
اسیران /خاینان؛ زن← عروس /جفت /زن عمران /مادر موسی؛ عمران←
مسکین؛ طفلکان← کودکان؛ زنان← زنان نوزاده /موسی← کودکی /طفل/
پسر /مجتبی /حکیم /خاص الخاص درگاه اله؛ ساحران← جادوان /پدر← بابا/
ساحر مرده /باب؛ دو ساحر← دو مرد /دو درویش /فرزندان /آن دو /دو ساحر
بچه /دو یار /ساحران /سابقان /صفدر و پهلوان
نوح← بابا /پدر /اوستاد؛ کنعان← مهین /جوان /عنیف /ادبیر

خردهروایت
کنعان()9398/3
حکایت آن شخص کی در آن شخص← این /یکى /سستریش /مدبر /گدا /فقیر /ابله طرار /ظالم گیج
غبی /دغا /لوند /مهین /فروشندۀ دعاها /کور /عمو /بوالکرم /گدای ژندهدلق/
عهد داود3/...
مدعی علیه /کشندۀ گاو؛ خلق← مردم /عامه مظلومکش ظالم-پرست؛ آن
شخص +صاحب گاو← خصمان /دو خصم؛ صاحب گاو← مسلمان /دغا/
خصم /مدعی /خواهان گاو /غالمی /لعین /عنود /سگ /گاو /قلتبان /جوان/
بخت کور /دادخواه /خونی؛ داوود نبی← نبی اهللا /داوود /شه /داوود پیمبر /نبی
مجتبی
99
مثال رنجور شدن آدمی  ...معلم← اوستاد /اوستا /استا /خواجه /مرد /کریم /استاد ما ؛ یکی زیرکتر←
و حکایت معلم3/
ذکی /یار مصر؛ زن← عجوزه؛ کودکان← قوم پسند
قصۀ دقوقی رحمة اهللا دقوقی← خواجه /منقطع از خلق /منفرد از مرد و زن /مشفقی /شفیعی /امام
علیه و 3/...
خلق /صدر مهین /عزیز /با فروز /پاکدوست /یگانه /امام چشمروشن در صال/
مقتدای نامدار /پهلوان /فضول؛ هفت مرد← هفت ارسالن /قوم /گروه مجتبی/
شاهان /جماعت /اهل کرم /رمه؛ خلق← منکران /بینوایان /خالیق؛
بدسگاالن← اهل کشتى
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استدعاء آن مرد از موسی آن مرد← مرد جوان /مرد /مرد سلیم /حریص /صاحب خانه /مغرور خام /مرد
زبان 3/
خبیث /برادر /پسر /استا /خواجه /آن شخص /بدبخت خام؛ موسی← جواد/
موسی کلیماهللا /کلیم /نیکوخصال؛ خروس← امیر کاذبان /خروس ژاژخا/
مؤذن /پاسبان آفتاب /رقیب آفتاب
پیدا شدن روح القدس به روحالقدس← روحاالمین /خوبى بىنقاب /امین حضرت /شاه /صاحب علم/
صورت آدمی بر مریم 3/
رسول حق؛ مریم← عمرانزاده ،ستى
عزم کردن آن وکیل از صدر جهان← قمر /میر /یار /شه خشمگین /روحاالمین /مخدوم /مطاع /شه/
عشق3/
معشوق /عنقای حق /دوست؛ وکیل← بندۀ صدر جهان /بیخبر /عاشق
خونابهریز /شحنۀ صدر جهان /معتمد /مهندس /استاد /مسکین /بخاری /احمق
یکلخت /عاشق /گدا /آواره /خسته جگر /تشنهدهان /مزعفرروى؛ یاران←
دوستان
گفتن آن جهود علی را کرم علی← هوشمند /امیرالمؤمنین /امیر /مرتضی؛ جهود← عنود /گیج گول/
هللا وجهه 1/
فضول /بییقین /زشتخو /عنکبوت
قصۀ سبحانی ما اعظم ابویزید← فقیر محتشم /بایزید /ذوفنون /آزادمرد /پیر /صاحب قران /دو عالم
شانی 1/...
درج در یک پیرهن؛ مریدان← ملحدان
قصۀ مجاوبات موسی موسى← رسول ذوالجالل /بندهزاده  /استاجادویی /کریم /باز /کلیماهللا؛
علیهالسالم کی 1/...
فرعون← سهمناك /غدار /طاغى /وقیح /جنب /کژباز /تند و خونخوار /زشت-
کیش /لجوج /عدو /ناپذیر /ارجمند /زنگى /شقى /دلسیه /شه نیکوخصال/
کلک /شاه  /ستیزهرو /کیقباد /شاه چین /خسروا؛ ایسیه← ستیر؛ هامان←
وزیر /کور کمپیری /پشت ملک  /قطب مقدرت /گمراه /لعین /صاحب؛ هامان
 +فرعون← دو پلید
خشم کردن پادشاه بر ندیم پادشاهى← شه /شاهنشاه؛ عمادالملک← ندیم /کریم /شفیع /مخلص /دلدار/
و شفاعت کردن شفیع ...ناصح /یار حمید /جبرئیل؛ ندیم← مغضوب /مجرم /مرد /مجنون /ابراهیم
1/
صفت کردن مرد غماز و مؤمنان← مظلومان؛ حوری← کنیزک /ماه /مه /زن /بت شیرینلقای ماهرو/
نمودن صورت کنیزک خورشیدرو /کنیز /خاتون /پلید /مهرافزای /خوبروی؛ خلیفۀ مصر← کیقباد/
مصور در کاغذ و عاشق خلیفۀ گول /خلیفه /شاه؛ شاه موصل← شاه نر؛ پهلوان← امیر /زنپرست /شیر
شدن خلیفۀ مصر3/
مست نر /سرلشکر /رستم صد زال /امین /الال /امیر /عزیز
حکایت غالم هندو کی به هندوبنده← غالم خرد /غالمک /غالم /هندوی مادرغری /گراتک /خوش-
خداوندزادۀ خود پنهان مشتری /فرج /هندو /هندوک /خاین ابلیسخو /باریکریس /خسته /ننگ مهین
هوای آورده بود 6/...
داستان آن مرد که وظیفه -محتسب تبریز← محتسب متوفی /بدرالدین عمر /محتسب /کریم /حبیب/
ای داشت از محتسب خواجه /کریم بسشگفت /ولینعمت /مرتجی /غوث ابناءالسبیل /بحر /آفتاب/
تبریز 6/...
عنقای غیب /میکائیل راد /پشت و پناه هر نبیل /مستطاب /محترم /همایون
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مفتون شدن قاضی بر زن
جوحی و در صندوق ماندن
6/...

خواجه /خواجۀ بیدار /خواجۀ معطی المنی؛ شخص وام کرده← مرد /درویش/
غریب /غریب ممتحن /مهمان جدید /ضیف
جوحی← شوی /شو /خصم /مرد /بیخرد /کوتهنمد /ستار؛ زن← نگار /سرو
سهی /کنیزک /صنم /شکرلب /حریف /چستزن؛ قاضی← قاضی زیرک /فتی

 .6نتیجه
یکی از شگردهای هنری موالنا در پرداخت شخصیت ،گزینش نام مناسب برای افراد قصه
است؛ اما دگرگشت نام شخصیتها به یکی از چالشهای مخاطبان مثنوی در ارتباطگیری
با این متن درآمده است .در ساختار اسلیمی مثنوی ،فرصت معرفی شخصیتها ،اندک
است؛ بنابراین راوی ،شخصیتهای داستانهای خود را به صورت بسیار اثرگذار و با ایجاز
(که خاص زبان عرفانی است) و به صورت فشرده به خوانندگان معرفی میکند .دگرگشت
نامگذاری ،شگردی است که در جهت همین ایجاز و در قالب شخصیتپردازی هنری
توساز سویط راوی مثنوی برگزیده میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که علل
دگرگشت نامگذاریهای شخصیتهای قصههای مثنوی اساساً در سه حوزۀ زبانی ،نحوی
و ادبی قابل بررسی است .عوامل دگرگشت نامها نیز شامل انتقال حس عاطفی ،رعایت
وزن ،تغییر شخصیت در روند داستان ،هیجان ،دخالتگری و تعلق خاطر راوی نسبت به
اشخاص داستان ،طنازی راوی ،دروغگویی راویان درون داستانی ،تغییر زاویۀ دید ،التفات و
تنوع بخشیدن برای دلنشین ساختن داستان و جذب مخاطب بوده است.
پینوشت
 .9در فرهنگ اسالمی توجه به نام و بررسی آن با عنایت به آیۀ «عَلَّمَ آدَمَ اأسماءَ کُلّها )39:1( »...و حدیث «األسماء
تُنَزّل مِن السّماء» پیشینهای دیرینه دارد.
 ...« .1اول چیزی باید که نام خوش بر او نهی که از جملۀ حقهای پدران بر فرزندان ،یکی آن است که او را نام
خوش نهد» (عنصرالمعالی.)917 :9381 ،
 .3در مناداها گاه به شیوۀ التفات به جای قهرمان قصه ،خوانندۀ واقعی مورد خطاب قرار میگیرد.
 .1در شخصیتپردازی مخلوط ،نویسنده ،اطالعات قبلی را که در ذهن دارد ،به شیوۀ بسیار هنری بیان میکند
(مندنیپور.)66 :9383 ،
«.3کوالژ ( ، )collageاز اصطالحات نقاشی است و به معنای چسباندن عناصر گوناگون جدا از هم به یکدیگر و
پدید آوردن یک پردۀ نقاشی واحد است» (برودل.)311 :9373 ،
 « .6انتخاب یکی از دو نام با بار مثبت و در مقابل نام دیگر با بار منفی ،مؤلفهای گفتمانمدار است» (یارمحمدی،
.)967 :9383
 .7راوی در برابر برخی نامها و القاب ،واکنش خاصی از خود نشان میدهد؛ مانند نامهایی چون شیر ،خلیفه ،شاه و
 ...از آنجا که به طور معمول این اسامی ،تمثیلها و مشبهبههایی برای گرامیترین چیزها ،مثل پیر ،مراد ،روح و
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خداوند هستند ،بنابراین اگر این اشخاص در داستان ،نقش منفی هم داشته باشند ،راوی از اینکه آنها را کامالً
منفی نشان دهد ،اجتناب میورزد در نهایت شاید آنها را مورد شماتت قرار دهد .نمونههایی از این دست ،توجیه و
کمرنگ کردن عمل شاه شهوتران در قصۀ «عاشق شدن خلیفۀ مصر و  )3/3939( »...یا میبارگی امیر در قصۀ
«حکایت آن امیر که غالم را گفت که می بیار  )3/3111( »...و مورد اعجابآور دیگر ،پادشاه جهود که با آتش
سخن میگوید که البته این روایت ،تا حدود زیادی «اصحاب اخدود» را نیز به ذهن متبادر میکند.
 .8گنجاندن روایت تلمیحی ،قرآنی و معتبر موسی و خضر در بطن این داستان و قیاس تلویحی عملکرد حکیم
غیبی با خضر نشان از اهتمام راوی برای حقیقتمانندی حوادث داستان است .خارخار راوی در جهت اقناع روایت-
شنو و قیاس نابهجای آنها (مقایسۀ حکیم غیبی با خود) برای بار دیگر در داستان درونهای «طوطی و بقال» خود را
نشان میدهد .شکوائیههای راوی در سراسر مثنوی از روایتشنو که انتقادی بر حقیقتمانندی داستان داشتهاند ،از
برخی از قرائن محرز میشود .)3/1131( .در داستان «سجده کردن یحیی در شکم مادر مسیح را» ،راوی پس از
طرح ایراداتی که بر ساحت داستان از سوی روایتشنو وارد آمده ،او را ابله میخواند و میگوید :ای زبون (خطاب به
روایتشنو) به دنبال معنی این حکایت باش و همچو شین به صورت افسانه نچسب ( 3693و .)1/3696
 .9به نظر می رسد راوی ،نظام قراردادی کلمات را به بازی گرفته و مخاطب و فهم او را از معنای واژه یکسره از یاد
برده است .این گونه رفتار کودکانه با زبان ،گفتۀ پیاژه را فرایاد میآورد؛ «معنای واژهها برای کودک خردسال پایدار
نیست .در واقع ،واژهها برای چنین کودکانی معنایی کامالً شخصی دارد تا معنایی که مورد قبول عموم باشد .در این
راستا ،واژهها ،نمایانگر نمادهای خصوصی -ذهنی هستند» (جینز برگ و سیلویا اوپر.)937 :9379 ،
 .99دالک به واسطۀ فروبردن سوزن(دقه زدن) (جراحی کوچک) در پوست قزوینی در اینجا ،حکیم خوانده شده
است.
 .99اضافه شدن استاد به ما ،روایتشنو را در فضای فراداستان وارد میکند ،که در بدعتگذارانهترین شکلهایش
ممکن است متضمن تردید دربارۀ امکان نیل به حقیقت در ادبیات داستانی باشد (الج و وات.)197 :9389 ،
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