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مقدمه

مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

تابستان 9333

ميرزاعبدالقادربيدل دهلوی را عموماً با طرز ویژه ی غزلهایش میشناسند.او در عظيم
7
آباد پتنه به سال 9054والدت یافت و در همانجا وسپس بنگاله کسب دانش کرد .بيدل در
آغاز جوانی به دهلی رفت و تا پایان عمر در همانجا زیست.وفات وی را به سال
9933هجری قمری ذکرکردهاند .درباره ی جایگاه بيدل در حوزه ی شعر شبه قاره ی هند
گفتهاند« :پارسیشناسان هند به وی از دو راه اعتقاد میورزیدند :نخست آنکه او را
ازصاحبکماالن و پيشروان بزرگ طریقت میشمارند ،دوم آن که او را بزرگترین شاعر
پارسی گوی متأخر به عهد از استادان بزرگی چون جامی و اميرخسرودهلوی میدانند»
(صفا :9333،ج.)531 ،5.
اکثر تذکره نویسان از بيدل به بزرگی و عظمت یادکردهاند .آزاد بلگرامی در خزانه ی
عامره مینویسد «:بيدل ،ميرزا عبدالقادر عظيم آبادی ،پير ميکده ی سخندانی و افالطون
خمنشين یونان معانی است» (آزاد بلگرامی .)103 ،9310 ،به تعبير شفيعی کدکنی در
شاعرآینهها بيدل را باید نماینده ی تمام عيار سبک هندی به شمار آوریم
(شفيعی .)95:9331،سيدحسن حسينی در خصوص علت پيچيدگی زبان و صور خيال در
شعر بيدل مینویسد« :رمـز اصـلی پيچيدگی آن در تالش بیسابقه و نوجویانه ی بيدل برای
آميخـتن مفـاهيم منسـجم عرفـانی فلسفی با زبان ظریف سبک هندی است»(حسينی،
.)900:9303همين در هم پيچيدن ظرائف زبانی و اندیشههای عرفانی را میتوان از دالیل
مهم «حالتمحور» بودن روایت در حکایات منظوم او دانست.هدف اصلی این جستار پرده
برانداختن از قدرت روایتگری بيدل در مثنوی است و برای این منظور یکی از حکایات
مثنوی محيط اعظم انتخاب شده است .علت گزینش این حکایت ،یکی آن است که
بلندترین حکایت محيط اعظم است و بيدل دهلوی به تفصيل در آن با مبانی گفتمان خویش
و مصطلحات وضعی جهان معرفتی خود سخن میگوید ،دیگر آنکه از حکایاتی است که
منشأ کامالً هندی دارد و به خوبی میتواند ریشههای فرهنگی محيط شعر و اندیشه ی بيدل
را نشان دهد .همچنين مهمترین خصوصيت این حکایت ظرائف و ظرفيتهای روایی است
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که آن را برای بررسی روایتشناختی مناسب و جالب توجه نشان میدهد.پرسشهایی که
فراروی این پژوهش قرار دارد آن است که -9روایت بيدل تا چه اندازه خوانایی دارد؟ باید
توجه داشت که مفهوم خوانایی و خوانشپذیری در تحليلهای روایتشناختی بيشتر به مثابه
ميزان روایتمندی اثر یا نوع روایی است و به جنبههای هرمنوتيک و نظریههای خوانشمدار
مربوط نمیشود .دیگر آنکه -1هوشمندی راوی در پردازش زمان تا چه ميزان در خدمت
اهداف وی است؟ -3داستان چه پرسشهای احتمالی را فراروی مخاطب قرارمیدهد و
راوی برای رسانيدن مخاطب به پاسخی برای این پرسشها (در جهت رسيدن به خوانش
حداکثری) چه تمهيداتی اندیشيده است؟بیشک فرضيه بنيادی در پژوهش حاضر این است
که بيدل چه از منظر ساخت و صورت و چه از دیدگاه تحليلهای معنایی و محتوایی اصل
یگانگی و تناسب سبک و مضمون را به تمامی رعایت کرده است .فرضيه ی دیگر
هدفمندیروایت بيدلو هوشمندی وی در استفاده از عنصر روایی زمان است.
پیشینه ی پژوهش
پژوهشها در حوزه ی بيدلشناسی عمدتاً بر دو محور استوار بوده است،یکی
معناشناسی و بررسی جوانب اندیشه و دستگاه فکری بيدل دهلوی ودیگری ویژگیهای
زبانی،صورخيال و به طور کلی محورافقی شعر او،اما تاکنون درحوزه ی روایتشناسی
حکایتهای بيدل ،پژوهشی علمی و مستقل در قالب مقاله یا غير آن ،ارائه نگردیده
است.مؤید این مطلب پایاننامه ی«سير انتقادی بيدلپژوهی در زبان فارسی» (افضلی)9333،
است که در آن تعداد دویست و هشت مقاله ی علمی_ پژوهشی به همراه یکصدوپنجاه و
یک کتاب با موضوع بيدل بررسی شده است.
رویکردهای نظری این پژوهشها حاکی از آن است که تا کنون بررسی مثنویهای
بيدل دهلوی از منظر روایتشناسی و توجه به ارزشهای بيدل در مقام یک شاعر حکایت-
پرداز و روایتگر در کانون توجه بيدلشناسان قرار نگرفته است .تنها موردی که یافته شدآن
چنان که در کتاب شاعرآینهها(شفيعی کدکنی )9331،آمده است آن است که در سال 9101
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توسط محققان روسی داستان«کامدی و مدن » ( )Komede i Modanاز مثنوی «عرفان»
تابستان 9333

بيدل به گونهای خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با مقدمهای مفصل از صدرالدین
عينی منتشرشده است( 7رک.کتابنامه) .همچنين صالحالدین سلجوقی در نقد بيدل به معرفی
موضوعات اصلی هر یک از مثنویهای بيدل پرداخته است(سلجوقی .)9343،با شکلگيری
پژوهش حاضر ،مقاله ارزشمند «تأملی در ساختار تمثيلی طلسم حيرت بيدل دهلوی»
(نيکوئی )9311 ،منتشر شد که با ایده اصلی این پژوهش؛ یعنی ساختمند بودن مثنویهای
بيدل ،همسوست با این تفاوت که نویسنده با رویکردی تطبيقی در جستجوی آبشخورهای
فلسفی – عرفانی بيدل در متون هندی و عرفان اسالمی است و ضمن آن گاهی به طرح
روایی نيز پرداخته است.
روش تحلیل روایی
در پژوهش حاضر با توجه به ظرافتها و پيچيدگیهای روایتگری بيدلکه میتوان
گفت تلفيقی از دو سنت روایتپردازی حکایات عرفانی فارسی و داستانهای هندی است و
بسيار پيچيدهتر از داستانهای عاميانه ی پریان روسی و امثال آن است تلفيقی از روشها،
تعاریف و آموزههای روایتشناسان ساختگرا خصوصاً ژرار ژنت،روالن بارت و جرالد
پرینس آن چنان که در ادامه ی همين بخش توضيح داده شدهاند ،مورد استفاده و استناد قرار
گرفته است .بیتردید نظریات ژنت به دليل نوع پرداختن وی به مسئله ی زمان و سرعت در
روایت و نيز پرسشهای بنيادینی که در حوزه ی تحليل روایتشناختی طرح میکند جایگاه
ویژهای را در ميان روایتشناسان داراست .وی زمان روایت را ذیل سه مقوله
ترتيب( ، )orderدیرش( )durationو بسامد( )Frequencyتوصيف میکند ( Genette,
 )1980, 33-160که در جستار حاضر بسته به ویژگیهای برجسته روایت ترتيب و
دیرش مورد توجه قرارگرفته است .ترتيب به معنای روابط بين توالی مفروض در داستان و
ترتيب بازنمایی آن ها در متن است و دیرش به روابط ميان مقدار زمانی که فرض میشود
وقایع عمدتاً به خود اختصاص دادهاند و مقداری که برای ارائه ی روایی همان وقایع
صرف شده است،اطالق میشود (توالن .)11:9330 ،ژنت ذیل ترتيب هر گونه انحراف از
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ترتيب و توالی وقایع داستانی در متن یا به عبارت دیگر «نا به هنگامی»
()anachronyزمانی روایت را بررسی میکند و بر تأخر ( )analepsisو تقدم
( )prolepsisدر نقل رویدادهای روایت تمرکز میکند ،اما آن چه در روایت بيدل دیده
میشود بيشتر با رویکرد بارت تناسب دارد .بارت در مقوله ترتيب سه سطح عمده و اصلی
را برای تحليل ساختار روایت پيشنهاد میکند :کارکرد (به معنایی که پروپ به کار میبرد)
کنش (که از آن برای ارجاع به شخصيت استفاده میکند) و روایت (کالم یا سوژه یا همان
کليت متن) است(.)Barthes, 1975:241اولين سطح یعنی سطح کارکرد ،سطحی است
که «روایت به وسيله آن به پيشراندهمیشود»(توالن.)44 :9330 ،بارت همچنين کارکردها را
به دو بخش کارکردهای محض (کارکردهایی پروپی) و شاخصها یعنی واحدهایی که نقش
تکميلی و تبعی نداشته و برای ارجاع به مفهومی کمابيش مبهم و در عين حال ضروری
برای معنای داستان به کار میروند ،تقسيم میکند (همان .)44-45 :وی کارکردهای محض
را نيز به کارکردهای اصلی کاتاليزورها (کارکردهای ميانجی) قابل تقسيم میداند.
کارکردهای اصلی کارکردهایی هستند که هم در توالی داستان جا دارند و هم نقش «علّی»
ایفا میکنند ،اما کاتاليزورها صرفاً واحدهای متوالیاند( .)Barthes, Idid:257-258به
عقيده ی بارت،خواندن روایتها به روال ساختاری برای نشان دادن این نکته است که
چگونه معنای روایت با اتکاء به یک روند الحاقی،ایجاد میشود .کارکردها به کنشها ملحق
میشوند و کنشها هم سرانجام به سطح خود روایت میپيوندند( Barthes,
[

.)Ibid:241جرالد پرینس نيز هر چند مثل همه روایتشناسان ساختگرا در تجزیه ی ارکان
روایت کامالً به شيوهای منطقی و ریاضی عمل میکند ،اما با توجه به نشانههای درونمتنی
به مسائلی مهم همچون «نشانههای حضور راوی» در متن و «ميزان خودآگاهی راوی» می-
پردازد که در عين حال میتوانند ارزشهای روانکاوانه ی بسياری در تحليل شکل روایت-
پردازی بيدل داشته باشد چرا که داستانهای بيدل غالباً بر بنياد یک شخصيت محوری که
خصوصياتش تا حد بسيار زیادی هماهنگ و قابل جایگزینی با راوی/مؤلف است،شکل می-
گيرد .تعدد حکایات تکشخصيتی و گفتگومحور در مثنویهای بيدل خود نمادی از انسان
گرایی عميق بيدل است تا بدانجا که شاید بتوان گفت وجود یک شخصيت بنيادین و
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محوری در داستانهای بيدل یکی از شاخصهای بوطيقای روایتگری او محسوب می-
تابستان 9333

شود(که البته پرداختن به این مدعا خود مجال پژوهشی مستقل را میطلبد) .پرینس در فرم
7
تأکيد میکند« :تالش برای خوانش حداکثری روایت[در مقابل خوانش
و کارکرد روایت

حداقلی که شامل توانایی توضيح و خالصه کردن محتوای صریح متن است] شامل
پرسشها و پاسخهایی درباره ی همه ی جنبههای معنادار آن است» .البته باید توجه داشت
«هميشه نمیتوانيم از خوانش کامل متن به عنوان محصولی تمام شده ( نه فرایندی پيوسته)
سخن بگویيم زیرا شمار پرسشها و پاسخ های مربوطه درباره معنای آن متن شاید بینهایت
باشد»(.(Prince,1982, 109در جریان تحليل پس از روشن ساختن تصرفات راوی در
حوزه ی زمان و اندازهگيری سرعت روایت در متن و موارد کندی روایت و موارد سرعت-
یافتن و شتابگرفتن روایت تالش خواهيم کرد که نشان دهيم راوی بنا بر چه اهداف و
نياتی اینگونه زمان را در جریان روایت شکل داده است
بحث و بررسی
این حکایت طوالنیترین حکایت در مثنوی محيط اعظم است .عنوان آن ،مانند دیگر
حکایتهای محيط اعظم تنها «حکایت» است .حکایت در بخش «کيفيت دل» آورده شده
است .ابتدا برای روشن شدن موقعيت روایی و زمينههای معنایی حکایت ،ابياتی را از این
مقدمه حکایت که شامل31بيت است ،نقل میکنيم .بيت آغاز بخش «کيفيت دل»:
دل است اینکه کون ومکان ساز اوســــت

دوعالـــم زخودرفته آواز اوست
(بيدل)119: 9331 ،

جـهان نيست جزاعتبـــــــاردلــــــی

چکيــدهاست رنگ بهاردلــــی
(همان.)113 :

زنيرنــــــگ این رمزمشکل مـــپرس

کس این عقده نگشود از دل مپرس

بــــقا میفروشد فنـــــــــــا میکند

مپـرس این قيامت چهها میکـند
(همان)113:
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حکایتی که بيدل پس از این ابيات میآورد،درباره ی اسرار دل است .آن چه دراین جا
به روایتگری بيدل مربوط میشود،دو بيت انتهایی است که درآنها بيدل با خطاب تأکيدی
«مپرس»خصوصاً درآخرین مصراع (مپرس این قيامت چهها میکند) موقعيت گفتاری
مناسبی برای ورود به حکایت خود میآفریند .به عبارت دیگر گونهای حالت گفتگومحور را
ميان خود و مخاطب جهت نقل داستان فراهم میکند.
ترتیب
آن چه در مرحله ی نخست برای تحليل حکایت بيدل ضروری مینماید ،شناسایی
کارکردهای محض به همراه برخی از شاخصهایی است که برای شناخت شخصيت و کنش
اهميت اساسی دارند .پس از این مرحله میتوان با توجه به جهت روایت و تغيير حاالت
شخصيت ،به تفکيک جزئیترکارکردها پرداخت.البته درصورتی که تفکيکهای جزئیتر(به
شيوه ی روالن بارت) بتواند در رسيدن به سطوح دیگر تحليل به ما یاری برساند که با توجه
به اینکه این روایت با تمام دقت و جزئینگریهایش به هر حال یک حکایت منظوم است،
در روند تحليل ما تفکيک کارکردها به صورتی که در ادامه پيشنهاد میشود،کافی وبسنده به
نظرمیرسد.باتوجه به اینکه میخواهيم به ميزان سرعت روایت بپردازیم،کارکردهای حکایت
بيدل را با مشخص کردن مقدار متنی که به هر یک اختصاص یافته است ،بر می شماریم:
توصيف شاهی که در هندوستان حکومت میکرد و وضعيت حکومت او (ابيات / .)11-9
صالی عام دادن و فراخوان «ارباب دانش» و هنرمندان «به اظهار راز علوم غریب» (ابيات
/.)11-13شتافتن مردم و هنرمندان به بزم شاه (ابيات /.)39-13عرضه ی هنرها و دانشها
توسط هنرمندان در حضور شاه (ابيات /.)33-31رسيدن نوبت به «افسونگری» که میخواهد
فن «فریب نظر» را نشان دهد و عرضه ی اسبی چوبين به شاه (ابيات /.)53-31تغيير حالت
شاه در حين توصيف افسونگر از اسب و دچار توهّم شدن و ناگهان خود را سوار اسب
یافتن (ابيات  /.)01-51به جوالن درآمدن اسب ،حرکت چند روزه ،خسته در جایی بر خاک
افتادن (ابيات /.)10-03به خواب رفتن شاه به اندازه ی «ساعتی» از شدت خستگی (بيت
 /.)11بيدار شدن شاه و یافتن خود در صحرایی سوزان ،ضعف و سرگردانی به مدت «سه

994

فصلنامه مطالعات شبه قاره -بهار9314
مجله زبان و ادبيات فارسی  -بهار و

روز و سه شب» (ابيات /.)993-13رسيدن «پریدختی» بيابانگرد به شاه و التماس و
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خواهش شاه از او (ابيات /.)935-994سخن گفتن پریدخت و گذاشتن شرط قبول ازدواج
7
قبال دادن آب و نان (ابيات  /.)900-930پذیرفتن شرط ازدواج با زن،
با او برای شاه در

خوردن مقداری غذا ،حرکت به سمت «کنّاس» به همراه زن (ابيات /.)901-909روبهرو
شدن با ساکنان کنّاس که زبانشان برای شاه نامفهوم است،سایهای بر سر ندارند و نيمهبرهنه-
اند (ابيات  /.)913-910تعریف کردن ماجرا توسط زن برای قوم خود و دادن مژده ی ورود
مرد تازه وارد (شاه) به آنها (بيت /.)914استقبال مردم کناس از شاه ،ازدواج شاه با زن (بيت
( )913-915ابيات  939-911توضيح و تفسير یا مداخلهی راوی) /.همراهی شاه با وضع
کناسها  ،ده سال زندگی با آنها ،صاحب ده فرزند شدن او و فراموشی پادشاهی(ابيات
 /.)919-931وقوع قحطی وآوارگی شاه و خانوادهاش(ابيات  /.)130-911اوج استيصال و
تصميم شاه وخانواده ی او به خودسوزی(ابيات  /.)149-131افروختن آتشی بزرگ ،پيشی
گرفتن شاه از دیگر اعضای خانواده و خود را در آتش انداختن (ابيات /.)151-141ورود
شاه پيش از دیگران با چشمان بسته در آتش وچشم گشودن وی درهمان بزم شاهانه ی
نخستين (ابيات  /.)153-153بازیافتن پادشاه خود را در مجلس در حالی که «افسون طراز»
رفته است (ابيات ( )101-151بيت 103توصيف راوی) /.بیخویشی و بهت و حيرت شاه و
پرسش از چگونگی حال خود (ابيات  /.)101-104دریافتن مدت زمان واقعه (تنها دو
ساعت) (بيت( )919-110ابيات 111-111توضيح و تفسير راوی)/.شدت اندوه جدایی از
زن و فرزندان خود و آوارگی در دشت و بيابان در جستجوی آنها (ابيات /.)304-113یافتن
دوباره ی شهر کناس پس از عمری آوارگی (بيت های  /.)391-305مشاهده ی ساکنان
کناس به همان «ترتيب وضع قدیم» در حال سوگواری (ابيات  /.)335-393پرسش از علت
سوگواری ،شرح ماجرای ورود «جوانی چو خورشيد عالینژاد» تا رخداد خودسوزی (ابيات
 /.)343-330فاش نساختن هویت خود و «نواختنشان با سيم و زر» و بازگشت در حال
«انکشاف سرّی شگرف» (ابيات  /.)351-341نيافتن همراز (محرم) برای گفتن راز دل و
بیقراری روز و شب شاه در انتظار «صبح تحقق» (ابيات  /.)303-300کارگر شدن بیطاقتی
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بر دل شاه و اظهار راز دل خود بر «پيغمبر عصر» (ابيات  /.)305-304پایان حکایت با پاسخ
«رسول حق» (ابيات .)431-300
نقش خصلتها و ویژگیهای شخصیت اصلی در پیشبرد داستان
روایت با توصيف شاه هندوستان آغاز میشود .در نگاه اول دو بيت آغازین تقریباً شرح
جامعی از وضعيت اوليه به دست میدهند (کارکرد  .)9ابيات  3تا  93توصيف خصلتهای
شاه هستند .باید توجه داشت که خصلتهای توصيف شده در حقيقت تواناییهای بالقوه ی
شخصيت هستند .ویژگیهایی که طی این ابيات به آن ها اشاره شده است،به ترتيب به شرح
زیر است :
خصلت -9شاه خود صاحب مقام  ،ظلاللهی (والیت) است (این خصلت در بيت 1
بيان می شود).
خصلت  – 1شاه قدرتمند است و دارای مقامی رفيع در ساختار اجتماعی و حکومتی
است (بيت.)3
خصلت  – 3هم گفتاری نيک دارد و هم بسيار بخشنده است (بيت .)4
خصلت – 4درونش گنج معرفت و نگاهش ناظر جهان کثرت است (بيت .)5
خصلت  – 5هم در مقام حيرت از نيرنگ اسما و هم مشغول تحقيق اشيا است (بيت
.)0
خصلت – 0هرجا از دانشوری نشان مییابد؛ به جستجویش میشتابد (بيت .)1
خصلت  – 1از بس شيفته ی کشف و دانستن استکه مثل معنی در هر لفظ فرو میرود
(بيت .)3
خصلت  – 3خود معيار قبول ارباب هنر است (بيت .)1
خصلت  – 1دانش به تحقيق او مباهات میکند و اسباب تفریق حق و باطل اوست
(بيت .)90
خصلت  – 90هر چيزی را که او می پذیرد ،ارزش پيدا میکند (بيت .)99
خصلت  – 99در حضور او مردم با شادی زندگی میکنند ،عدالت ،بخشندگی و امنيت
برپاست و در هرجا حضورش مایه ی وجد مردم است( .ابيات  91تا .)11
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البته بنا بر الگوی بارت میتوان هر یک از خصلتها را بر حسب ميزان تاثيرگذاری
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نوعی شاخص قلمداد کرد:
7
ویژگی بنيادین شاه محسوبمیشود .در نگاهی کلی میتوان گفت تمام
خصلت ()9

حکایت بيدل و نتيجه ی جستجوهای شاه برای تحقق همين مقام در او به عنوان صورت
نوعی انسان است .خصلت ()1که مربوط به مقام شاه استبار دراماتيک تنزل شاه به زندگی
در ميان کناسها را (کارکرد  )90افزایش میدهد .خصلت ( )3هم به توجيه استقبال مردم از
صالی عام شاه ( کارکرد  )3و هم استقبال مردم کناس از شاه (کارکرد  )95و نيز سوگواری
مردم کناس از غم فقدان شاه (کارکردهای 11و )13کمک میکند  .همچنين به وضعيت زبان
مردم کناس که «خارج از اصطالحات خلق» است (کارکرد  )93ربط پيدا میکند .خصلت
( )4از ویژگیهایی است که تا پایان روایت در شخصيت نمود دارد  .خصلتهای
( )1(،)5(،)4و ( )1در توجيه واقعهای که بر جان شاه عارض میشود و تأثير پذیری و
استعداد شاه برای سير جادویی خود نقش بسيار دارند .خصلتهایی همچون تحقيق اشيا،
تمرکز بسيار در اندیشه ،اهل تحقيق بودن نيز در پرورش شخصيت شاه نقش ایفا
میکنند.البته اصطالح «تحقيق» خود میتواند در جریان تحليل نهایی روایت به عنوان یک
نشانه ی بسيار مهم معنایی و رمزگانی فرهنگی که بسامد باالیی در آثار بيدل دارد ،مورد
بررسی قرار گيرد.خصلت( )0در توجيه صالی عام دادن شاه (کارکرد )3نقش دارد.
خصلت ()1با بيهوشی و مکاشفه ی شاه ارتباط مستقيم دارد چرا که شاه با تمام وجود
محو توصيفهای مرد افسونگر می شود و خود را در اختيار آن قرار میدهد (کارکرد
.)0خصلتهای( )1( ،)3و( )90به کارکرد مرد افسونگر و تالش او برای عرضۀ علم فریب
نظری ربط پيدا میکنند.خصلت ( )99نيز به زمينه ی صالی عام دادن و برپایی بزم شاه و
استقبال مردم از آن (کارکرد  )3ارتباط مستقيم دارد  .این خصلت شاه در قياس با وضعيت
معيشت و زندگی مردمان نيمهبرهنه ی کناس (کارکرد  )93بار دراماتيک داستان او را
افزایش میدهد  ،چرا که به یادآوردن وضعيت زندگانی شاه پيش از ورود به «کناس» و
خصلتهای پسندیده و آدابدانی و عدالت و حقيقتجویی او در قياس با موقعيت و
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وضعيت فعلی وی (در ميان مردم نيمهوحشی کناس) موجب تأثر هرچه بيشتر مخاطب و
دریغ او بر حال شاه است.
دیرش
کنشها و وضعيتهایی که در درون هر روایت ،جهان رویدادهای روایتشده را پدید
میآورند ،میتوانند با سرعت کمتر یا بيشتر بازنمایی شوند .ضربآهنگ و تندی بازنمایی
کنشها و وضعيتهای داستانی( رویدادها و موقعيت ها) را در اصطالح «سرعت روایت»
میگویند( .)Prince,1982سرعت روایت برابر با نسبت بين مدت زمان رویدادهای
روایتشده به معنای مدتزمانِ نسبی بازنماییِ رویدادهای ارائهشده یا مدتزمانی که به
زعم ما داشتهاند و طول روایت بر اساس تعداد واژگان ،سطرها یا صفحات ( .)Ibidپرینس
همچنين بر نقش ميزان سرعت روایت در قسمتهای مختلف در تفسير و ارزیابی نهایی ما
از داستان تأکيد میکند و میگوید « :آشکار است سرعت ارائه ی رویداد روایتشده بر
پردازش و ارزیابی ما از آن رویداد و نيز بر واکنش ما به کل آن روایت تأثير می-
گذارد»(پرینس .)01:9319:یکی از ویژگیهای روایت بيدل «حالت محور» بودن آن است.
بنابر تعریف پرینس رویدادها یا گزارههای مربوط به آن ها بر دو نوعند :حالت محور یا
عمل محور .داستانی که بيشتر رویدادهای آن حالت محور هستنددر مقایسه با داستانی که
بيشتر رویدادهای آن عمل محور هستند پویایی و تحرک کمتری دارد
( .)Prince,1982:62اگر بخواهيم این ویژگی را در روایت بيدل به صورت ملموس نشان
دهيم ،کافی است طرح داستانی حکایت را که به راحتی قابل تلخيص و بازتعریف است ،در
نسبت با حجم متن که شامل  431بيت است ،در نظر بگيریم .بسياری از نشانهها و
رمزگانهایی که در توصيفات راوی ارائه میشود ،در سطح کارکرد و کنش به طور کامل،
اهميت خود را آشکار نمیسازند و تنها در صورت رسيدن به گفتمان اصلی روایت یعنی
سومين سطح تحليل ساختاری ،ارزش خود را بازخواهند یافت .به عبارتی دیگر بازگشایی
بسياری از «رمزگانهای فرهنگی» روایت بيدل در صورتی امکانپذیر خواهد بود که خواننده
خود را در اختيار متن قرار دهد و سطر به سطر آن را به تعبير بارت بازآفرینی کند .عالوه بر
این ،هرچه بيشتر این حکایت ،در نسبت با مفاهيم مثنوی «محيط اعظم»و به طورکلی آثار
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بيدل و کالن روایتی که اودغدغه ی بيان آن را دارد ،خوانده شود ،گسترههای فراختری از
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معنا فرا روی خواننده گشوده خواهد شد.
نسبت دیرش و 7ذهنیت راوی شاعر
یکی از نکات بسيار مهمی که به ویژه در بررسی زمان روایت بيدل باید به آن توجه
داشت ،شخصيت راوی به عنوان یک راوی شاعر است چرا که پيشبردن زمان توسط یک
راوی شاعر در حقيقت به مثابه ی امتداد روند سرایش توسط اوست و بدیهی است که در
چنين وضعيتی تمامی حرکتها در طول روایت همان گونه که اشاره شد در وابستگی و
هماهنگی مستقيم با ذهن راوی است .به بيان دیگر میتوان تمام حجم روایت را نوعی تک-
گویی درونی راوی دانست .از سوی دیگر موقعيت راوی نسبت به شخصيت اصلی به گونه-
ای است که گویی لحظه به لحظه سر ضمير و دگرگونی احوال و گفتگوهای درونی او را
میشن ود و درحقيقت خصوصاً در نقاطی که داستان از زاویۀ دید شاه و نيز پيغمبر عصر که
آن چنانکه در واکاوی نشان داده میشود زاویه ی دید وی با شاه جابجا و جایگزین میشود
در حال بازنمایی تکگوی درونی شاه است ،به همين علت یکی از پرسشهای احتمالی
خواننده میتواند این با شد که آیا به راستی تمامی آنچه شاه دیده است در عالم خيال وی
نگذشته است؟ در تعریف تکگویی ()soliloquyگفتهاند که  :تکگویی گفتاری است که
گوینده خطاب به دیگران یا به خود ادا میکند ( .)Abrams,2005,335ابياتی را که بيدل،
هنگام بازگشت شاه برای دومينبار از «کناس» میسراید ،میتوان به گونهای بازنمایی
غيرمستقيم افکار شاه دانست .به عبارت دیگر موقعيت(و زاویۀ دید) راوی تا بدانجا حسی و
درونی و نزدیک است که گویی در جایگزینی با شاه قرار دارد و در این حالت بر اساس
دیدگاه ژنت میتوان گفت «آن کس که میبيند» همان کسی است که «داستان را نقل میکند»
و به همين خاطر میتوان گفت راوی در حقيقت بازنماینده ی گفتگوی درونی شاه است:
ز آن دشت برگشت طاقتفــروش

چو نـــــــظاره دام تحير به دوش

نمییافت همـــــراز دل هيچکـس

به لب بودش انگشت حيرت نفـس

اگر شور ســــودا سری میکشيــد

خـــــموشی به فریاد دل میرسيد
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جنونــــــــــها به ساز تأمل نهفت

قيـامت به جيب تـــــحمل نهفت

ولی بود شمع دلـــش روز و شـب

ز صبـــح «تحــــقق» تسلیطلب
(بيدل.)130:9331،

راوی در این گونه آثار غالباً خود عارفی روشندل است که به سر ضمایر و نيات آگاه
است و مخاطب فرضی وی نيز خصوصاً اگر با حکایتی منظوم از شاعری عارف رویارو
باشد ،اصل صداقت و مسئوليتپذیری در اینجا بنا بر شاعر بودن راوی عاطفهمندیِ راوی
را پيشاپيش میپذیرد .داستان بيدل هم تمثيلی است و هم درعين حال از جنبههای تخيلی
بسيار قوی برخوردار است،حتی شاید بتوان گفت گونهای رئاليسم جادویی در آن (خصوصاً
در نقاط فراروی از واقعيت) دیده میشود .بنابراین داستان در ذهن یک راوی با خصلتهای
مذکور (روشنضميری و صاحبدل بودن) لحظه به لحظه آفریده میشود .البته توجه بيش از
حد به جهان ذهنی راوی ما را به مرزهای روایتشناسی شناختی میکشاند ،اما نباید
فراموش کرد که به تعبير ریمون-کنان «راوی بنيادیترین اصل در تحليل روایی است»(نقل
به مضمون از )Rimmon-kenan,9133 :و بدون شناسایی جایگاه راوی اصلی ،از طریق
نشانههای حضور وی در متن و توجه به نوع اثر روایی،هرگز به منظری درست در تحليل
سطوح روایت دست نخواهيم یافت .آن گونه که اشاره شد ،راوی شاعر که داستان را می-
سراید (و نمینویسد) فراتر از مسئوليتپذیری شدید نسبت به سرنوشت قهرمان خود و
ارتباط عاطفی و همذات پنداری با او و درگيری لحظه به لحظه با زمان  ،قابليت یگانگی و
جایگزینی با شخصيت محوری را داراست .در این وضعيت داستان آنچنانکه در ذهن راوی
تصور میشود (سروده میشود) به پيش میرود و زمان روایت شکل داده میشود .به عبارتی
شتاب و کندی آن منوط به شتاب و کندی تصورات و نيز اراده ی مستقيم راوی است.این
جاست که مقوله ی زمان تا بدین پایه در روایت بيدل به ذهن نزدیک میشود .مؤید این
مدعا نقاط برجسته ی داستان خصوصاً هنگامی است که شاه وارد فضای بيابان و در ادامه
زندگی دهساله در سرزمين «کناس» میشود .همچنين باید توجه داشت که اساساً شهری به
نام «کناس» که مردمانش پيشهای به نام «کناسی» داشته باشند ،در عالم واقع وجود خارجی
نداشته و زایيده ی تخيل بيدل است.
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تابستان 9333

هنگامی که راوی با تأمل کامل به توصيف میپردازد و حجم بيشتری از
به طورکلی
7
داستان را به وصف جزیيات یک صحنه اختصاص میدهد  ،روایت به کندی میگراید و
هنگامی که رویداد در حجم اندکی از داستان بيان میشود ،زمان شتاب گرفته و سرعت
روایت افزایش مییابد .در حالت اول زمان در روایت دارای شتاب منفی و در حالت دوم،
دارای شتاب مثبت خواهد بود .ظاهراً هيچگونه انحراف از ترتيب و توالی وقایع داستانی در
متن یا به تعبير ژنت «نا به هنگامی» درحکایت بيدل دیده نمیشود .به عبارتی تأخر و تقدم
در نقل رویدادهای حکایت وجود ندارد .آنچه که در زمان روایت بيدل مورد بحث ما است
و بيش از هرچيز مشهود است ،تغيير سرعت در روایت به صورت «خالصه» و«صحنه»
است .صحنه( )sceneارائۀ تقریباً سریع یک رویداد وخالصه()summaryارائۀ تقریباً کند
یک رویداد است (توالن .)19:9330،از منظر کلی میتوان گفت در روایت بيدل صحنه ،بيش
از خالصه وجود دارد و در مجموع سرعت روایت به جهت توصيفات و جزیی نگری راوی
کند است .همچنين در نقاطی از روایت گونهای از حذف و نيز مکث توصيفی وجود دارد.
در تعریف حذف گفتهاند « :اگر در هيچ جای روایت از رویدادی که زمان برده است ذکری
نشده باشد ،میتوانيم از حذف سخن بگویيم .در این حالت روایت به سرعتی نامحدود
میرسد» ( .)Prince,1982:55دیالوگ مرد افسونگر تا بيت  55را در بر میگيرد .توصيف
دچار توهم شدن شاه نيز طی سه بيت و بسيار کند صورت میگيرد:
فسونگر به جوالن توصيف بود

که شـه را خيالی ز خود وا نمود

مـژه گرد لغزش نمودن گرفت

فـــــضای تماشا نمودن گرفت

بهاری ز جيب تـــــخيل دميد

که نتــوان به گرد خيالش رسيد

سخن مختصر ،شاه معنی شکار

بر آن بارگی یافت خود را سوار
(بيدل.)110:9331،

در این جا باز هم نشانهای از دخالت و توضيح راوی به صورت «سخن مختصر» آمده
است  .از این نشانه می توان نتيجه گرفت که راوی به شکلی خودآگاه روایت را به کندی
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نقل میکند ،چرا که در این جا مرد افسون گر ،در حقيقت در حال خواندن نوعی ورد و
افسون است  .او سعی دارد مانند کسانی که در هيپنوتيزم نقش واسطه ( )mediumدارند ،با
گفتاری آرام و تلقينگونه  ،شاه را وارد توهم کند و به تعبير بيدل «علم فریب نظر» را به او
نشان دهد  .این توضيح درباره ی علم فریب نظر البته در طی این ابيات نمیآید  ،بلکه در
انتهای حکایت و در جریان پاسخ پيغمبر عصر به شاه درباره ی حقيقت احواالت او (بيت
های  333به بعد) نکاتی گفته میشود:
در آن دم که شــوقت ز اهل هنــــر

طلب کرد علــم فریب نــــــظر

تقـــاضای نيرنگ دل جوش داشت

گل راز تمهيد آغـــــوش داشت

برون ریخت دل هم اثرهای خویش

به خونت نشاند ازهنرهای خویش

فسونـــگرنبود آن فریبآفـــــرین

دل انگيخت نقشِ هدایتنـــگيـن
(بيدل)130:9331،

وضعيت مقابل حذف ،مکث توصيفی ()descriptive Pausاست که در آن متن،
دیرش داستانی ندارد(توالن.)10:9330،از ميان دو وضعيت حذف و وقفه نيز ،وقفه بيشتر در
این روایت وجود دارد .ویژهترین کارکرد روایی زماندر حکایت مورد نظرنوعی پيشروی
در زمان است با شتاب منفی .شاه از لحظه ی افسونشدن به وسيله ی مرد جادوگر به
جهانی وارد میشود که ده سال از آن برابر با دوساعت از زمان بيرونی است و از این نقطه
وقایع به گونهای روایت میشوند که رفتهرفته سرعت روایت کاهش مییابد و به عبارتی
سرعت روایت با شتاب منفی به پيش میرود تا در نقطهای به توقف کامل میرسد 11.بيت
آغازین در توصيف شاه و فضای روزگار و سرزمين اوست (کارکرد  .)9صالی عام دادن و
فراخوان از صاحبان علوم غریب و رسيدن مردم و هنرمندان از بيت  13تا  1( 39بيت) را در
بر میگيرد .گزارش بزم شاه و هنرنمایی هنرمندان نيز تا بيت  1( 30بيت) را شامل میشود،
اما هنگامی که نوبت به مرد افسونگر میرسد ،توصيف راوی دقيق تر شده و سرعت روایت
کند میشود(ابيات: )31-31
از آن جمله بازیگری شوخ و شنـگ

چو گردون طلسم دو عالم به چنگ

به ميـــــدان نيرنگ تا پــــا نهــاد

یکی اسب چوبيـن به شه عرضه داد

فصلنامه مطالعات شبه قاره -بهار9314
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شرر پرور یــک جهان غيرت است

که این توسن از عالـم قدرت اسـت

(بيدل)115:9331،

شاه خود را بر 7آن اسب چوبين سوار مییابد .از این نقطه روایت وارد زمان ،فضا و
جهت دیگری میشود .وقایع این بخش ،در مجموع تمامی رؤیای شگفت شاه را از بيت 51
تا  911 ( 153بيت ) در برمیگيرد.
توصيف وضع بدوی و اسفبار زندگی کناسها و اینکه شاه رفته رفته رنگ و بوی آنها را
میگيرد و تخت و تاج خود را فراموش میکند ،به گونهای است که زمان به تدریج در طی
روایت کند و کندتر میشود تا جایی که در نقطهای شاهد وقفه و مکث توصيفی هستيم .
این نقطه هنگامی است که شاه پس از ده سال زندگی در ميان کناسها صاحب ده فرزند
شده است :
به ســر برد عمـــری شه بينــــوا

به همرنگی وضـــع کناسها

زنيرنــــگ تقدیـــر مسرور بــود

به آن قوم ده سال محشور بود

شدی بیطلب همچو گــل در بهار

به هرسال از او نوبری آشکار

قضــــــا هر قدر در نتــایج فزود

به رویش دری از تعلق گشود
(همان)130:

در این جاست (بيت)930که راوی چنين توضيح می دهد :
در این محفل اضطراب و شکيب

چو فرزند و زن نيست دام فـریب

زافـسون طفالن رها نيست کس

نگه نيز حيران اشک است و بس
(همان)

در این دو بيت شاهد تفسير راوی هستيم و عمالً دیرش داستانی در آنها وجود ندارد.
توضيح آن که قسمت هایی از متن دارای «دیرش داستانی» هستند که در زمان درون داستانی
و در پيشبرد روند داستان نقش داشته باشند ،اما با حذف ابيات مذکور ،هيچگونه کمبود یا
اختاللی در داستان پدید نخواهد آمد .در بيتهای بعد راوی نهایتاً توصيف خود را تا به اوج
فراموشی شاه پيش میبرد :
به دلبــــستگی عقـــدهها زد دلش

که شد ده گهر زان صدف حاصلـش
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فراموش کرد افسر و تخت خویش

به زنـــگارآیينه ی بخت خــــویش
ج

(همان).
از بيت بعد ،داستان وارد وضعيتی بحران گونه یا یکی از نقاط اوج ( یا شکوفایی ) میشود:
قضـــا را ز چرخ ســراپا ستيز

بر آن سرزمين قحط شد فتنه ریز
(همان).

توصيف خشکسالی و وضعيت مردم کناس طی 10بيت ادامه مییابد تا آن جا که :
از آن جملــه این پادشــاه غریب

دگر باره شد از وطن بینصيــب
(.)9331:139

در این جا کارکرد آوارگی مجدداً برای شاه تکرار می شود ،اما اکنون شاه عالوه بر
خود ،نگران عيال خویش نيز هست .در بيتهای  101تا  101نيز روایت تا به مرز توقف
پيش میرود و شاهد تفسير و توضيح راوی هستيم:
یکی ده شد اکنون غم اضطــــــرار

کــه تخم الم خوشه آورد بـــار

به یک تخــم چندین نمکزار ریخت

به یک آبله دشتی از خـار ریخت

فلــــــک بست در قطع این مرحله

برآن ناتــوان بار یک قــــــافله
(همان)

همچنين هنگامی که اعضای خانواده از شدت گرسنگی و ناتوانی و نااميدی تصميم
میگيرند خود را در آتش بيندازند ،شاه خود را پيش از اعضای خانواده اش در آتش
میاندازد .در اینجا نيز شاهد مداخله و تفسير راوی هستيم و روایت تقریباً متوقف می شود :
ز نوميدیحال اطفـــــال خویــش

شــــه برق جوالن سبق برد پيــش

پدر را به صد داغ سوزد جگــــــر

که بر مـــرگ فرزندش افتد نظـــر

به چشم همه هستی خویش کاست

ولی دیدن مرگ ایشان نخـــواست
(همان)131 :

پس از 0بيت در توصيف شاه در شعلههای آتش و توضيح این که در آتش چشم بست اما
در نهایت شراری ندید و نسوخت ،شاه از ميان شعلههای آتش در مجلس خود چشم باز
میکند :
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شد اسباب شاهنشهی جلوه گر (همان)

این که راوی تأللؤ اسباب شاهنشهی را جایگزین آتش وحلقه بازگشت روایی ساخته بسيار
7
طور که شاهد بودیم کندترین زمان در حکایت مربوط به واقعه ی
معنادار است.همان

بيهوشی شاه و سفر جادویی اوست.در این جا باید متذکر شد «مداخلهگری راوی ،ميزان
خودآگاهی وی ،و فاصلهاش از رویدادها یا روایتشنو ،هم به تشخيص ویژگیهای او یاری
میرساند و هم بر تفسير ما از روایت و واکنشمان به آن» ( ،)Prince,1982:20ضمن آن
که هدف از توصيف ویژگیهای یک روایت از جمله نحوه ی برخورد با زمان نهایتاً به
رسيدن به معنای آن است و اینکه علت سرعت یا کندی در بخشهای مختلف روایت
چيست و راوی آن ها را تا چه ميزان آگاهانه به کار برده است و در نهایت هدف راوی از
تغيير سرعت در روایت و توصيف و جزیینگری یا بيان موجز چه بوده است؟
در طی ابيات این بخش  ،شتاب منفی زمان در دو نقطه تا مرحلهيتوقف پيش میرود ،به
طوری که زمان افعال نيز در ابياتی که به آنها اشاره شد به صورت زمان افعال در جملههای
اسمی (زمان حال) درمیآید (مثال در

پدر را به صد داغ سوزد جگر...افعال مضارع و

اخباری هستند) .همان طور که راوی طی ابيات بعدی توضيح میدهد در حقيقت در این
بخشمیتوانيم نظارهگر همزمانی وتقابل دو گونه زمان در دو جهان مختلف باشيم .رویداد از
دیدِ شاه (البته با روایت راوی) نقل میشود اما رویدادی که متعلق به یک مقطع مجزا از
آینده نيست ،بلکه از زمان حال مانند یک رؤیا آغاز میشود .به عبارت دیگر شاه در همان
حال که به جهان دیگری گام میگذارد در زمان دیگری نيز فرو میرود .راوی در حکایت
بيدل پس از ده بيت که بهت و حيرانی اوليه شاه را پس از به هوش آمدن شرح میدهد،
توضيح میدهد:
خرد پرده کــز روی کــارش گشود

دو ساعت فزون دور حيرت نبــــود
(بيدل.)133 :9331،

در جریان سرگشتگی اول روایت بيدل از هنگاميکه شاه براسب چوبين سوار میشود
تا وقتی که پریدخت در صحرا پدیدار میشود ،پنجاه بيت ( )993-03را در برمیگيرد.
البته مشخص نيست که واقعاً چه مقدار از زمــان را شامل میشود ،چرا که شاه پس از طی
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مسافت نامشخصی ازشدت خستگی و وهم هالک ،به خاک میافتد و ساعتيبه خواب
میرود و پس از بيداری پياده «سه روز و سه شب» راه رامیپيماید .پس از یافتن شهر کناس
(بيت  )391تا پایان حکایت 915 ،بيت به باقی روایت اختصاص دارد که با توجه به
کارکردها میتوان گفت از این پس روایت نسبتاً سرعت میگيرد .نيمی ازحجم متن در این
بخش به سخن پيغمبر عصر اختصاص دارد که از بيت ()300تا به انتهای روایت (بيت )431
ادامه مییابد.
نقطهای که میتوان گفت در آن حذف صورت گرفته است هنگام برخورد شاه با پيغمبر
عصر است،در این نقطه راوی به یک بيت اکتفا میکند و هيچ توضيحی مبنی بر چگونگی
پرسش شاه و نحوهی شرح وقایع گذشته توسط او داده نمیشود(ابيات .)335-334
چو بیطاقتی بر دلـش کار کــرد

به پيغمبر عصر اظهار کــــــرد

رسول حق از نطق معجــز بيــان

ز نيرنگ اسرار دادش نشــــان
(همان.)130 :

می توان گفت حذف در اینجــا به خاطر تأکيد راوی بر این نکته است که پيغمبر عصر
خود از احوال شاه به واسطه ی «والیت» و «بصيرت» باطنی خویش خبر داشته است.
همچنين درباره ی زمان کند سرگشتگی نخستين شاه و مدت اقامت او در شهر کناس ،باید
گفت این توصيف جزیینگرانه ،خود تأکيدی است بر نمودی واقعی که شهر کناس از منظر
شاه داشته تا جایی که او را وادار به جستجوی آن در عالم واقع کرده است.دربيت
اخيرخواننده انتظار ندارد زمان طی شده در مکاشفه ی شاه چنين نسبتی با زمان در جهان
بيرون داشته باشد.میتوان گفت خواننده در اینجا درموقعيت «تحيرروایی»( narrative
)surpriseقرارمیگيرد .تفاوت تحيرروایی با تعليق داستانی ایناست که در تعليق عموماً
«افشای این مسئله که کدام فرجام در روایت کنونی به وقوع میپيوندد،به طرز قابل مالحظه-
ای دیرتراز زمانی میآیدکه به طور منطقی برای اولينبار باید درآن جا گزارش میشد ».اما
در تحيرروایی گسترش«غيرمنشعب»( )non-forkingطرحوار یا خودکار که مورد انتظار
ماست ،طبق پيشبينی ما تمام نمیشود و چيزی مرتبط و وابسته اتفاق میافتد که فقط در
صورتی قابل تصور است که ما با دوراندیشی یا تخيل کامل عمل کرده باشيم
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(توالن .)933-935:9330،در طول این روایت در دو نقطه به نوعی تحيرروایی میرسيم .ابتدا
تابستان 9333

همان طورکه اشاره شد ،هنگامی که شاه پس از مکاشفه ی نخستين در همان مجلس به
هوش میآید و ظاهر7اً باید وضعيت شاه به حالت تعادل برگردد .دراینجا میبينيم فهميدن
اینکه تمام آنچه بر او گذشته است تنها دو ساعت از زمان جهان اوليه ی او بوده است
وپرسشهای فراوان و دلبستگی به زن و اطفال خود در آن دیار ،موجب سرگشتگی
وآوارگی مجدد شاه است .البته در توجيه این وضعيت غير قابل پيشبينی ،شاید بتوان گفت
مکاشفه ی شاه آن قدر برای او واقعی به نظر رسيده که به وجود آن سرزمين و مردمان آن
باور قطعی پيدا کرده است .موقعيت تحير روایی دیگرآن جا روی مینماید که علیرغم
انتظار خواننده ،شاه ،شهر کناس را اینبار ظاهراً در عالم خارج پس از «عمری جستجو» پيدا
میکند  .روایت این سرگشتگی تا هنگام یافتن دوباره شهر کناس ،ابيات 113تا 35 (391
بيت ) را شامل میشود،تا به آن جا که(بيت  )393شهر کناس دوباره درچشم حيرتنظر شاه
جلوهگر میشود:
که ناگاه در چشم حيرت نظـــــر

همان شهر کناس شد جلوهگـــر
(بيدل.)134:9331،

همان طور که میبينيم خود راوی هم با ترکيب «حيرت نظر» به حيرت و ناباوری شاه
هنگام یافتن شهر کناس اشاره میکند.
دیرش و کانونسازی
بررسی کانونسازی یا آن چه که در بسياری از موارد زاویه ی دید مینامند ،عموماً در
تحليلهای روایی نقشی ویژه و راه گشا دارد.کانونسازی( )focalizationاصطالحی است
که ژرار ژنت برای انتخاب اجتنابناپذیر منظری محدود در روایت برگزید .این منظر زاویه
ی دیدی است که چيزها به طور غير صریح از رهگذر آن دیده ،احساس ،فهميده و ارزیابی
میشود (توالن.)903:9330 ،
باید توجه داشت کانونسازی انتخابشده در روایت عالوه برمنظر زمانی مکانی
صرف ،بيانکننده ی منظر«شناختی ،احساسی و ایدئولوژیک» نيزهست .دیگر آنکه الزم
نيست گفتن ،فکرکردن و دیدن از عامل واحدی نشئت بگيرد .در بسياری از موارد راوی
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گفتن آن چه را فرد دیگری میبيند یا دیده است ،برعهده میگيرد (همان .)901:کانونسازی
دو گونه ی بيرونی و درونی دارد .در کانونسازی بيرونی جهتگيری بيرون داستان بوده و
وابسته به هيچیک از شخصيتهای درون متن نيست.
کانونسازی بيرونی هميشه مستلزم یک شخصيت کانونساز است ،اگرچه ممکن است
یک موقعيت یا جایگاه غيرشخصی برای این نوع انتخاب شود .همانند دونوع کانونساز،دو
نوع کانونشونده نيز وجود داردکه در آنها عامل تمایزدهنده دیدن از بيرون یا از درون است.
در اولين نوع [کانونشونده ی بيرونی] فقط پدیدههای بيرونی و واقعاً قابل رؤیت و در
دومی [کانونشونده ی درونی] واقعيتهایی درباره ی احساسات ،افکار و واکنشهای یک
یا چندشخصيت گزارش میشود (همان.)999-990:
از آن جا که شاه شخصيت محوری حکایت بيدل است ،در روایت بيدل هم در مقام
کانونساز و هم در موقعيت کانونشونده قرارگرفته است .همان طور که به تفکيک بيان شد
در ابتدای داستان راوی به عنوان یک کانونیساز بيرونی به توصيف شاه و خصلتها و
موقعيت او میپردازد .با پیگيری جریان داستان شخصيت شاه به عنوان یک کانونیساز
درونی پررنگ و پررنگتر میشود.
هنگام نمایش افسونگری که اسب چوبين آورده است ،ابتدا زاویه ی دید از منظر
افسون گراست اما طی توصيف افسونگر جهتگيری به شکلی نامحسوس تغييرمیکند و
شاه کانونیساز میشود .در جریان سرگشتگی دربيابان ،پدیدار شدن پریدخت ،زندگی در
شهرکناس ،به هوش آمدن در مجلس هنرمندان ،یافتن دوباره ی شهرکناس ،همواره کانون-
ساز اصلی شاه است و صحنهها از منظر او روایت میشوند .در مواردی همچون شمایل و
خلق وخوی شاه هنگام ورود از منظر اهالی کناس و نيز نقل سرگذشت شاه و خانواده ی او
از زبان مردم کناس پس از آن که شاه دوباره آن سرزمين را مییابد ،شاه از منظر اهالی کناس
دیده میشود.گاهی نيز شاه از منظر راوی در موقعيت کانونیشونده ی درونی قرار میگيرد،
همانند هنگامی که دوباره از کناس در حال بازگشتن است:
از آندشت برگشت طاقتفـــروش

چـــو نظاره دام تحيـــــر بــه دوش

به دل منکشف گشت سریشگرف

کز افشای آن داغ شد صوت و حــرف
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به لـب بودش انگشت حيـــرت نفس
(بيدل.)130:9331،

با درنظرگرفتن 7کليت روایت خواهيم دید که مهمترین جابه جایی در موقعيت شاه به
عنوان کانونیساز و کانونیشونده در لحظه ی دیدار با«پيغمبرعصر»صورت میگيرد .در این
موقعيت کانونیساز درونی پيغمبرعصر میشود .این که کانونیکننده ی مهمترین فراز داستان
یعنی تفسير و توضيح رخدادهای رمزی داستان پيغمبر عصر است ترفند روایت گری خوبی
است .ما پيوسته صدای بيدل را از زبان این شخصيت میشنویم .او به گونهای به روایت و
تفسير احوال ،افکار و مکاشفات شاه میپردازد که گویی خود به جای شاه قرار داشته است.
اینکه شاه وی را از قبل میشناخته است ،با توجه به خصلتهای شاه که به آنها پرداختيم
کامالً قابل پذیرش است.
آن چنان که گفته شد ،پوشيده نبودن حقيقت احوال شاه بر پيغمبر عصر نيز بنابر آن چه
از شرح راوی برمی آید ،عالوه بر تمام عوامل بيرونی به علت اعجاز و ارتباط او با حضرت
حق است .بيدل آغاز گفتار طوالنی پيغمبرعصر را که در حقيقت بازخوانی تمامی روایت
است ،اینگونه روایت کردهاست:
چو بیطاقتی بر دلش کار کـــرد

به پيغمبرعصر اظهــــارکـــرد

رسول حق از نطق معجزبيــــان

ز نيرنگ اسرار دادش نشــــان

که ای مانده از مرکز اصـل ،دور

نداری خبر از طلسم ظهــــور
(همان).

تحلیل نهایی حکایت بر مبنای عنصر روایی زمان
روایتگری بيدل در حکایت «شهرکناس» ویژگیها و شگردهای خاص خود را
دارد.این ویژگیها موجب برانگيختن پرسشهایی در خواننده میشود به گونهای که او را
وادار می سازد برای رسيدن به خوانش حداکثری تالش کند.در این جا منظور پرسشهایی
است که بيشتر به روایت مربوط میشود ،مانند پرسشهایی درباره پيرنگ یا ترتيب زمانی
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رویدادها ،آن چه رخ داده و آن چه رخ خواهد داد .رویارویی خواننده با پرسشهای ایجاد
شده در روایت بيدل ،موجب میشود تمامی داستان رادیگر بار بازخوانی کند .عالوه بر این
برای گشایش رمزها و اشارات حکایت ،حتی تا آنجا پيش رود که تمامی مثنوی محيط اعظم
را به واسطه ی وحدت مضمون و روابط درونمتنی بسيار ،باز بخواند.در این جا شماری از
پرسشهایی را که ممکن است در جریان خوانش حکایت بيدل  ،فرا روی خواننده قرار
گيرد ،بر میشماریم :
-9چگونه ممکن است توهم ایجاد شده در شاه ،به وسيله ی افسون گری مرد جادوگر
و اسب چوبين او ،آنقدر عميق باشد که به زندگی او در سرزمينی دیگر منجر شود؟
-1چرا هنگام بازگشت شاه به شهر کناس  ،مردم آنجا او را باز نمی شناسند؟
-3چگونه ممکن است شهری که شاه در عالم مکاشفه به آن سفر کرده است  ،در جایی
در جهان خارج یافت شود؟
-4چرا شاه پس از بازیافتن دوبارهی شهر کناس و خبردار شدن از سرنوشت
خانوادهی خود و «منکشف شدن راز شگرف» بر دلش باز هم بیقرار است و به سراغ
«پيغمبر عصر»میرود؟رسيدن به پاسخی نسبی برای اینگونه پرسشها  ،به بازگشایی
رمزگان روایت بازبسته است.
این جاست که بنابر سخن بارت ،شکل غایی روایت از محتویات و شکل های صرفاً
رواییاش (کارکردها و کنشها) فراتر میرود .این توضيح میدهد که چرا رمزگان روایت
باید آخرین سطح در تحليل ما باشد(.)Barthes,1975به پرسش( )9پيشتربا اشاره به
خصلتهای شخصی شاه ،از جمله تأمل و دقت و تمرکز (خصلت )1اشاره شده است.یکی
از کارکردهایی که ممکن است در نگاه اول ،چندان با اهميت به نظر نياید ،به خواب رفتن
شاه است پس از فرورفتن در توهم و سوار شدن بر اسب چوبين و خستگی و بر زمين
افتادن او(کارکرد.)3
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این کارکرد نشان میدهد که وضعيت آگاهی شاه ،در حقيقت ،دو مرتبه تغيير کرده

تابستان 9333

است .یکبار با افسون خ واندن مرد جادوگر و بار دیگر با به خواب رفتن در عين بيهوشی
(خواب در خواب) 7در این حالت میتوان گفت شاه،نوعی مرگ را تجربه کرده است.
کارکرد سفر به جهان دیگر از طریق ایجاد حالت بيهوشی ،در روایات کهن ،از جمله
«ارداویرافنامه» نيز وجود دارد (بینام.)9311،
در این اثر که متعلق به اواخر دوره ی ساسانی است«.ارداویراف» پس از خوردن می و
منگ گشتاسبی ،هفت شبانه روز به جهان دیگری سفر میکند و پس از به هوش آمدن شرح
مکاشفه ی خود را باز میگوید.
شاید بهترین گزینه برای پاسخ به پرسش( ،)1البته پس از تأمل و دقت در زمان روایت،
زما ن متفاوت شهر کناس در قياس با جهان شاه باشد .طبق روایت ،ده سال زندگی شاه در
کناس ،با دو ساعت زمان در بزم شاه برابر بوده است ،بنابراین مشخص نيست وقتی شاه
پس از«عمری جستجو» کناس را باز مییابد  ،چه مقدار زمان در مقياس مردم آنجا گذاشته
است.این طول زمان  ،خود می تواند دليلی باشد بر اینکه مردم آنجا شمایل شاه را از یاد
برده باشند .پاسخ پرسش ( )3را تنها میتوان در دیالوگ «پيغمبر عصر» جستجو کرد .پيغمبر
عصر به شاه میگوید که تو را «به رمز ظهور آشنا کردهاند» و هرچه هست برخاسته از
«خيال» دل است.همچنين میگوید:
سبب تنزل تو به شهر کناسان «خيال تعلق به این خاکدان »(دنيا) است .نکتۀ مهمی که
ویژه ی جهان معرفتی بيدل است ،اینکه تفاوت و مرزی ميان جهان «ذهن» و جهان «خارج»
وجود ندارد:
در این دایره ذهن و خارج یکی اسـت

تفاوت اگر هست ،جز وهم نيست...

چه ذهن و چه خارج خيـال دل است

چه فرع و چه اصل از نهال دل است

غبار تعلـــق در این خاکــــــــدان

دلت راست افســــــون ضبط عنان
(بيدل)133-130:9331،
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سپس میگوید که همين دنيا نيز که در آن هستی ،خود خوابی دیگر است:
زمينگيری گرد وهم دل است

بر این تخت هم گر تو را منـزل است

(همان)133:
همچنين می توان چنين تأویل کرد که شاه بار دوم کامالً اختياری و با هوشياری کامل
به این شهر روی میآورد .این شهر جایی در جهان خارج نيست ،شهری است در دنيای
درون شاه که او این بار بیآنکه نيازی به ساکنين آن «زن و پس از آن پيدایش فرزندان» به
عبارت دیگر تعلقات مادی داشته باشد ،میتواند به آسانی در آن گام نهد .شاید بتوان گفت
منکشف شدن همان «سرِّ شگرف» پرسش( )5برای انسان چيزی جز دریافتن خویشتن و
کشف «دل» به عنوان مرکز حقيقت وجودی انسان نيست:
بفهم ای ز خود بیخبر کيستی

که از پردۀ دل بــــــــرون نيـــستی
(همان)131:

تذکر این حقيقت ،مضمون محوری اغلب حکایتهای بيدل در مثنویهای «محيط
اعظم» و «عرفان» است .آخرین حکایت محيط اعظم دربارهی شخصی است که در
جستجوی شکار خویش در دشت سرگردان است .در این حکایت نيز پس از جستجوی
بسيار صاحبدلی به وی میگوید:
من این جستجوها نمودم بــسی

ندیدم در این دشت جز خود کــسی

کسانی که صيد یقين کرده انـد

در آیينۀ دل کميـــــــــن کــردهاند
(همان)390:

این دو بيت از ابيات پایانی «محيط اعظم» است اما این که چرا پس از انکشاف «سر
شگرف» ،باز هم شاه در پی «پيغمبر عصر» است،به یکی از اصطالحات یا رمزگانهای
خاص بيدل برمیگردد ،که «تحقق» نام دارد .راز در دل شاه آشکار شده است ،اما از آن جا
که وی به مقام تحقق نرسيده است ،هنوز بیقرار است ،بيدل پس از بازگشت دوباره ی شاه
از «کناس» به این اصطالح اشاره میکند:
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جنونها به ساز تأمـــــل نهفت

قيامت به جيب تحمل نهفت

ولی بود شمع تپش روز و شب

ز صبح تـــحقق تسلی طلب
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(بيدل)130 :9331 ،

البته مضمون «تحقيق» در مقابل «تقليد» در شعر دیگر شاعران سبک هندی نيز مشاهده
میشود ،اما نوع نگاه بيدل به «تحقيق» در جهت رسيدن به «تحقق» ،ویژه ی خود اوست.
بدیهی است تأمل در این زمينه به یک بررسی عميق شناختی(ادراکی) در آثار بيدل نياز دارد.
نتیجه
نحوه ی شکلدهی به زمان در روایت بيدل (اعم از کندی و سرعت زمان در متن و
نقاط وقفه ،حذف و تحير روایی) از سویی در خدمت باورپذیری کارکردها در حکایت و از
سوی دیگر در خدمت آن چيزی بوده که راوی قصد تأکيد برآن ها را داشته است .ضمن
آنکه با بررسی سرعت در متن ،توانایی راوی در شکل دادن هوشمندانه به زمان آشکار
گردید ،تا بدان جا با توجه به تداخل سطوح روایی ،نوع کامالً ویژه و منحصر به فردی از
زمان با شتاب منفی (هنگام مکاشفه ی شاه و زندگی او در سرزمين کناس) نشان داده شد.
با توجه به نوع روایی اثر(حکایت منظوم) ،راوی به عنوان یک شاعر عارف ،شخصيتی
اصلی است که میتواند نماد صورت نوعی انسان باشد ،رمزگان «دل» که نشانگر قابليت
های درونی تمامی انسان هاست و تمامی مظاهر جهان نتيجه و به تعبير راوی «طلسمات
ظهور» آن است و موقعيت هایی که گوینده ی گفتارهای نقل شده میتواند با راوی
جایگزین شود ،نشان داده شد که انگيزه و محرک اصلی کنشهای شخصيت اصلی و در
نهایت شکل گيری کارکردهای داستان چيزی جز اراده ی ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه راوی
(که میتواند در چرخه ی جایگزینی با شخصيت اصلی قرار بگيرد) نيست.
بنا بر این راوی با پردازش هوشمندانه ی زمان و سایر شگردها و ظرائف در نسبت با
آن ،موفق به تبيين این معنای محوری شده است که تمام مظاهر جهان در نگاه انسان،
حاصل ظهور ظرفيت های ذاتی و درونی خود اوست و به عبارت دیگر ،انسان خود محمل
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حقيقت یگانه ی وجود است .همچنين با توجه به ارزشهای خاص روایتگری بيدل که در
مراحل تحليل حکایت نمایان گردید بدیهی مینماید که منظومههای بيدل میتواند ساحتی
بکر برای پویههای بيدلپژوهان و روایتشناسان باشد.
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