
  
  
  
  
  
  

  بررسي ساختار تداعي در حكايتي از مثنوي
  دكتر محمد علي محمودي
  استاد يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  ليال خواجوي نژاد
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان

  چكيده
تداعي فرايندي است كه توسط آن توالي و تعاقب خاطرات و افكار ممكن مي شود . به بيان ديگر 
افكار،مفاهيم، احساسات و... كه قابليت فراخواني يكديگر را داشته باشند بر مبناي تشابه، مجاورت، تضاد و... 

  ر ارادي است.يك ديگر را تداعي مي كنند. كه اين تداعي در پهنه ي ذهن به صورت غي
در مثنوي معنوي كه بصورت نوعي مجلس وعظ است لطايف اسرار و دالالت بانقل تمثيل  و حكايات همراه 
است مولوي به اقتضاي احوال و برحسب تداعي افكار از مطلبي به مطلب ديگر مي رود و ويژگي هاي 

گفتاري و... است و هر لحطه ذهن  تداعي در مثنوي بصورت غير ارادي،غيرآگاهانه ، منطبق با اليه هاي پيش
  موالنا از حكايتي به حكايت ديگر و از تصويري به تصوير ديگر مي لغزد.

در اين مقاله داستان دراز هجران و بسيار امتحان را از نطر كيفيت تداعي هايي كه مولوي براي انتقال موضوع 
با قوانين و اصول تداعي در روانشناسي مورد از داستاني به داستان ديگر خلق نموده و ميزان انطباق آنها را 

  بررسي قرار مي دهيم.
  ساختار تداعي،مثنوي، ذهن،روايت.ها: كليدواژه
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  مقدمه
تداعي معاني فرآيندي است كه انسان بوسيله آن ميان افكار و خاطراتي كه قابليت فراخواني يكديگر را دارند  

  ارتباط برقرار مي كند.
مولوي باريك ترين نكته هاي همه ي دانشها را خوانده است در ذهن او معاني به دنبال هم مي آيند،   

حكاياتي مناسب بحث حكايت هاي ديگر را به خاطر خطور مي دهد انبوه كلمات بدين سان به دنبال هم 
  جاري مي شوند كه ارتباط اين فقره ها از طريق تداعي معاني صورت گرفته است.

در اين پژوهش پيشينه تداعي معاني و مفهوم آن و قوانيني كه باعث تداعي مي شود را ذكر كرده ايم وبه  
بررسي ساختار تداعي در داستان دراز هجران و بسيار امتحان پرداخته ايم زيرا مولوي در ضمن بيان اين 

آنها از طريق تداعي معاني صورت  داستان حكايت ها و نكته هاي اخالقي زيادي را نيز بيان نموده كه ارتباط
  گرفته است.   

  تداعي چيست  
تداعي فرآيندي است كه در آن شخص انديشه،كلمه، احساس يا مفاهيمي را كه قابليت فراخواني يكديگر را «

» ( دارند به هم ارتباط مي دهد. قابليت فراخواني مي تواند حاصل شباهت يا همزماني يا پيونداي ديگر باشد.
) و همچنين هر نمود كوچك و جزئي مي تواند كل آن پديده را كه نمود تنها قسمتي از 1377:58دقي، ميرصا

آن است در ذهن انسان بيدار كند مثال ً ما با ديدن لباسي ممكن است ياد مهماني بيفتيم كه اين لباس را در آن 
ي آن مهماني براي ما تداعي مي  مهماني پوشيده بوديم و تمام افراد آن مهماني و خاطرات و گفت وشنودها

شود و اين همبستگي ميان موضوعات مختلف در ذهن وجود دارد و آنها ممكن است طوري با هم يكي شده 
  باشند كه هر يك از آنها موجب فراخواني ديگري شود .

  پيشينه موضوع
م برآنها از ديرباز تداعي و شناخت اجزاي آن يعني عقايد،تصاوير ذهني خاطرات و...و همچنين قواعد حاك

  توجه روانشناسان و فالسفه را به خود معطوف نموده است اما همه ي آنها با هم متفق القول نبوده اند. 
ريشه اصلي و سرچشمه اين مكتب در نوشته هاي ارسطو مشاهده مي شود و اولين كسي است كه در بحث 

ه نمي كند و معتقد است كه فعل و انفعاالت به حافظه به اصل تداعي اشاره مي كند ولي از لفظ تداعي استفاد
ارسطو در پاسخ اين سوال كه اگر الف فرد را به ياد ب بيندازد رابطه بين الف  «طور اتفاقي صورت نمي گيرد 
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وب چيست؟ جواب مي گويد: كه اين ارتباط گاهي از راه يك شباهت و يا تضاد و زماني هم از راه مجاورت 

  ) 56: 1348 ودورث،».( حاصل مي شود
بدون اينكه «) يكي از پيشقدمان مكتب روانشناسي اصالت تداعي انگلستان است  1588-1679توماس هابز ( 

از اصطالح تداعي معاني استفاده كند، در تبيين فكر انسان به اين مكانيزم توجه كرد و آن را بعنوان يكي از 
 1632 – 1704)جان الك (  24، 1385دانشگاه:  دفتر حوزه و» ( معدود استعدادهاي رواني وي معرفي نمود

)به ترتيب به اصل 1836-1773)،جيمز ميل ( 1711-1776)، ديويد هيوم ( 1775-1707)، ديويد هارتلي ( 
  تداعي اشاراتي نموده اند.

او تخيل را به عنوان نوعي «جان استورات ميل فرزند جيمزميل يكي ديگر از فالسفه بنام انگلستان است 
معاني يا تصاوير توصيف كرد كه تحت سلطه احساسات قرار دارد ميل در مقاله اي با عنوان دو نوع  تداعي

) مي نويسد : شاعران كساني هستند كه چنان ساخته شده اند كه عواطف حلقه هاي تداعي آنها  1833شعر ( 
يكديگر پيوند مي  را شكل مي دهد و از طريق اين تداعي ،هم تصورات حسي و هم تصورات روحي آنان با

  ). 96: 1379(برت ، » يابد.
) است او كتابي بنام اصول روان شناسي تأليف  1910-1742فيلسوف روان شناس آمريكايي ويليام جيمز، ( 

جريان امور نفساني را كه به وسيله امور مشابه به ياد « نمود وبخشي از آن را به تداعي معاني اختصاص داد. او
هد و بارديگرازاصل استمرار امور نفساني استمداد مي طلبد و موضوعات مربوط به مي آيند توضيح مي د

تداعي معاني را بنابراين اصل تعيين مي كند نه بنابر مكتب اتميسم و اينكه ذهن و محتويات آن از تصورات 
  ساده تركيب شده است.

رر تكرار مي كند كه حال آگاهي و در اين فصل ويليام جيمز مكتب كالسيك را مورد انتقاد قرار مي دهد و مك
  ). 67:  1348آراسته ،»( هوشياري جنبه استمرار و پيوستگي دارد و متغير است 

فرويد در قرن نوزده و بيست با استفاده از اصول روان شناسي گام تازه اي در بررسي هاي او برداشت « 
فاده مي كرد اما  پس از مدتي  فرويد ابتدا از روش خواب مصنوعي و تخليه هيجاني ژوزف بروئر است

» نانسي«رضايت او از هيپنوتيزم كاهش يافت،اما براي دسترسي به خاطرات بيمار از روش القاء وتلقين مكتب 
فرانسوي مدد جست.بعداً زماني كه يونگ همكار او شد روش آزمون تداعي را به او پيشنهاد كرد.بعد از 

تداعي :«عي بحث مي نمايد او تداعي را اينگونه تعريف مي كند فرويد يونگ نيز به طور مفصل در مورد تدا
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:  1387صادقي ، .»( يعني ارتباط تصورات،ادراكات و غيره ،طبق تشابه ،و همزيستي و استقالل علي » معاني 
19  .(  

در ادبيات و شعر هم سابقه تداعي معاني طوالني است و در آثار زيادي از جمله قصه هاي شيخ اشراق، قصه 
هاي ابن سينا، كليله و دمنه در نثر فارسي و در اشعار حافظ اقبال و تا حدودي سنايي ردپايي از تداعي را مي 
توان مشاهده كرد؛ كلريج شاعر اواخر قرن هيجدهم و اوايل نوزده آن را در ادبيات گسترش داد و اثر او 

    ) بر اساس تداعي معاني پيش مي رود.   1799يخبندان در نيمه شب ( 
  انواع تداعي 

در يك تقسيم بندي كلي تداعي دو نوع است : تداعي آزاد و تداعي مقيد يا القايي  در تداعي مقيد يا القايي 
را به شخص داده و از او مي خواهند بالفاصله با » مادر « كلمات محرك را به آزمودني مي دهندمثالً كلمه 

تداعي آزاد فرد آزادانه هر چه به ذهنش مي رسد را  اولين چيزي كه به ذهنش مي رسد پاسخ دهد ولي در
  بيان مي كند.

  تداعي مقيد يا القايي 
در اين گونه تداعي پاسخ بايد رابطه معيني با كلمه محرك داشته باشد.اظهار نظر گالتون در مورد اين كه 

اسي چون كنت روان شن:« كلمات و ايده هاي همخوان بستر فكري انسان را آشكار مي كند باعث شد تا 
وروزانف و روانكاواني چون يونگ درصدد برآيند فهرستي از كلمات و واژه هايي كه مي توانند با مسائل 
رواني بيمارانشان مرتبط شوند و يا عقده هاي آنها رافاش سازند تهيه و تنظيم كنند. در ضمن اين روش را 

كلمه كليدي كه مي توانست  200ر اين روش براي تشخيص مجرمان از بيگناهان مورد استفاده قرار دادند.د
لغت خنثي انتخاب مي شد ،زمان عكس العملها و نشانه هاي  80با صحنه ي جرم رابطه نزديك داشته باشد با 

هيجان زدگي ثبت مي شدندزمان عكس العمل و نشانه هاي هيجان زدگي ثبت مي شد و با استفاده از دستگاه 
خون اندازه گيري مي شد. سنجش و ارزيابي عكس العملها اغلب  هاي مخصوص واكنشهاي روحي و فشار

  ). 44: 1370(رزم آزما » مجرم را وادار به اعتراف مي كرد 
  

  تداعي آزاد 
تداعي آزاد يكي از تكنيك هاي روانكاوي براي كشف روان ناهشيار بيمار است. در دستورالعملهاي اصلي «  

ند هر آنچه در طول يك جلسه روانكاوي به ذهنش مي آيد بي توجه كه به بيمار داده مي شود از او مي خواه



    پرنيان سخن     550

  
به محتواي منطقي ، اخالقي،جنسي و يا حالت پرخاشگرانه ي آن به زبان بياورد .يكي از فرضهاي كليدي در 
تداعي آزاد اين است كه بسياري از مطالبي كه در طي يك جلسه روانكاوي بيرون مي ريزد،بيشتر در سطح 

وب شده است،تداعي آزاد اين مطالب سركوب شده را آزاد مي كند و آنها را به سطح هوشيار ناهشيار سرك
 ). 1135: 1380سعيديان ، »( مي آورد تا بتوان به شكلي واقع بينانه تر با آنها مقابله كرد

  تداعي معاني
نها در صحنه برخي نفسانيات يا روابطي مخصوص چنان پيوستگي بهم پيدا مي كنند كه هرگاه يكي از آ«

» ( وجدان نمايان گردد، فوراَ نفسانيات ديگر را در آنجا حاضر مي كند، اين كيفيت تداعي معاني نام دارد.
  ). 1135: 1380سعيديان، 

مثال گفتن يا شنيدن داستاني ما را به ياد داستان ديگر مي اندازد كه در مثنوي از اين نوع تداعي ها بسيار زياد 
و مفاهيم آن نزد اشخاص مختلف به دليل تجربيات، خاطرات و ادراكات ناهمگون  تداعي معاني« است. 

متفاوت است. رؤيت ماه براي كسي مي تواند يادآور تجربه خاصي بشود كه او در يك شب مهتابي مثال وقتي 
ن كوره راهي كوهستاني رابراي رفتن  به بالين محتضرش در دهكده طي مي كرده است باشد چنانكه او در آ

حال صداي جيرجيركها، عوعوي سگي از آبادي دوردست يا صداي حركت خزنده اي را هم به روي زمين 
شنيده باشد.بعدها به محض ديدن قرص ماه، تمامي آن خاطرات و حوادث به طور زنجيره اي يا همزمان در 

ن شب بخصوص را خاطرش جان مي گيرند.بدين ترتيب قرص ماه تمامي معاني و مفاهيم پيوسته با تجربه آ
  ) 64: 1380داد،» ( به ذهن شخص فرا مي خواند.

  با بيان اين نكات مي توان نتيجه گرفت كه تداعي داراي ويژگي هايي است كه عبارتند از:
 تداعي فرآيندي ذهني نيست بلكه فرآيندي است كه بصورت غيرارادي در پهنه ي ذهن ظاهر مي شود. )1

هدفي را دنبال نمي كندو اگر خاطرات و اطالعات آگاهانه و با تداعي خاطرات آگاهانه نيست و هيچ  )2
 هدفي خاص روايت شوند، ديگر تداعي نيست، بلكه بازيابي اطالعات است.

تداعي كامال با اليه هاي پيش گفتار ذهن است و براي آن مخاطبي اعم از حقيقي يا مفروض، تصور نمي  )3
 شود.

 در تداعي اطالع رساني مستقيم وجود ندارد. )4

 تداعي ها علي رغم اغتشاش طاهريشان با هم مرتبط بوده و براساس قوانين خاصي بوجود مي آيند. )5

 نبايد در مورد تداعي ها توضيحاتي داده شود.  )6
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  قوانين تداعي 
طرفداران مكتب تداعي در قواعد تداعي با هم اتفاق نظر ندارند ارسطو در مورد چيزهايي كه يكديگر را 

يد اين رابطه گاهي مشابهت گاهي تضاد و زماني مجاورت است. بركلي هم بيشتر بر تداعي مي كنند مي گو
اصل مجاورت و همزماني تاَكيد دارد. هيوم به دو قانون مشابهت ومجاورت زماني و مكاني معتقد بود، 
هارتلي اساسي ترين قانون را مجاورت مي داند.جيمزميل تداعي را تنها براصل مجاورت مي داند ومعتقد 
است احساس هايي كه با نظم خاص با هم اتفاق مي افتند و به طور ماشيني بعنوان تصورات و افكار ما در 
مي آيند. با اين اين اختالفات همه ي آنهامعتقد بودند كه بايد از تصورات بر اصل تداعي معاني شروع كنند و 

  بدين طريق امور نفساني را توجيه نمايند.
  اني عبارتند از:مهم ترين قواعد تداعي مع

وقتي دو شيء يا رخداد از لحاظ زماني و مكاني مماس با هم يا نزديك به هم « )مجاورت يا همزماني: 1
باشند، همديگر را تداعي مي كنند معموالَ از شنيدن صداي رعد واژه برق تداعي مي شود علتش اين است كه 

  ). 281: 1373نو،برو»( بنا به تجربه، شنيدن رعد و ديدن برق مجاورت دارند
) مشابهت يا همانندي: امور مشابه باعث تداعي همديگر مي شوند اين شباهت مي تواند شباهت موضوعات 2

  و مفاهيم يا شباهت واژگان باشد.
 ) تضاد: تضاد دو شيء كه مخالف يكديگر هستند باعث تداعي يكديگر مي شوند .3

گر باشند همديگر را تداعي مي كنند، در اغلب موارد ) علٌت  و معلولي: دو چيز كه علٌت و معلول همدي4
 علٌت و معلول زير مجموعه مجاورت به حساب آمده اند.

  بررسي تداعي معاني در مثنوي
هجري) در اين زمان ذهن او بسيار پخته بود و تجربيات  658سالگي آغاز نمود (  54موالنا مثنوي را در 

مل قرآن و شرح وتفسير آن باعث شده بود بسياري در زمينه علوم مختلف داشت.حفظ كا
اصطالحات،واژگان،داستان هاو تمثيالت زيادي در لوح ذهن او مكتوب شود از طرفي آشنايي او با مباحث 
فقهي و ديني و كالمي واژگان و اصطالحات اين علوم را  در ذهن مولوي انباشته بود احاطه او بر كتب 

با عوام داشت اصطالحات و حكايات و قصه هاي زيادي در ذهن او  تمثيلي و عرفاني  و ارتباط نزديكي كه
جا داده بود و اگر مي خواست در مورد هر جنبه اي از موارد باال بحث كند گروه زيادي از الفاظ، معاني و و 
مفاهيم مربوط به آن در ذهن او تداعي مي شد به همين دليل تداعي معاني اساس قصه پردازي در مثنوي 
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اشخاص قصه هم مثل گوينده قصه به « شود. زرين كوب در سرني به اين موضوع اشاره مي كند :  معنوي مي

دستاويزهمين جريان تداعي معاني، خود را به آنچه موالنا جرٌ جرار كالم مي خواند تسليم مي كنند و كثرت 
اعي معاني در نزد تداعي كه تحرك و پويندگي فوق العاده اي به مثنوي  مي دهد از همين جاست، اما تد

  ) 126: 1383اشخاص قصه هم جريان سيال گوينده را منعكس مي كند.( زرين كوب، 
  خود موالنا در كالمش متوجه تداعي است و از آن به نام جرٌ جرار كالم ياد مي كند:

  ) 253: 1379دور ماند از جرٌ جرار كالم             باز بايد گشت و كرد آن را تمام  ( مولوي، 
زرين كوب نيروي تداعي را از ويژگي هاي اسلوب شعري موالنا بيان مي كندو در شرح دفتر اول مثنوي در 

اين مطرب جنگي كه در عهد عمر در تمام مدينه هنرمند « مورد تداعي معاني پير چنگي توضيحاتي مي دهد: 
ودي لبربز بود و يك لحظه محبوب و پرآوازه اي محسوب مي شد تا وقتي مورد توجه و اقبال خلق بود از خ

هم به ياد خدا نمي افتاد وقتي لطف آواز و قدرت هنرش را از دست داد و به كلي از چشم خلق افتاد، ناچار 
از خودي كه اشتهار خلق موجب بسط و توسعه دايم آن بود خالي شد و خالي شدنش از خودي با آنكه از 

حال او را شايسته ي آن كرد كه مورد قبول حق واقع روي ضرورت و برخالف اراده و جهد او بود، به هر 
شود. اين قبول حق، نشانش بذل عنايتي بود ك منجر به بازگشت و توبه ي واقعي پير مغرور و عاصي از 

  رميده گشت.
در توصيف اين هنرمند پير ، موالنا چنان كه شيوه اوست در ضمن نوعي تداعي آزاد، جاي جاي از قلمرو 

خود او به آواز  وراء حسي راه مي پويد و از آنچه در وصف آواز پير مي گويد  عالقحسي به اقليم ما
موسيقي كه از همان ني نامه مثنوي در سخنش انعكاس دارد، همه جا همچنان پيداست از جمله وقتي آواي 

ها هم مثل اين چنگي ديرينه روز را به نواي صوربخش اسرافيل تشبيه مي كندبه ياد اولياي حق مي افتد كه آن
بخشيدند اما باز خاطر نشان مي كند كه آنها در واقع  اسرافيل ، مردگان را از دم روحبخش خويش جان مي

صداي دمنده ي نامه اي را منعكس مي كنند وآن خاصيت جانبخشي كه دركالم آنهاست ازاينجاست.وچون 
عالم وجود و استمرار حيات جانبخشي است كه حق تعالي براي احياي  صداي آنها صداي حق است نغمه ي

...باري جريان سيال ذهني موالنا كه وجود لقمه اي چند حاكي از توجه به نيازها ناگزير  آن را افاضه مي كند
 چندي آن را از سير خط خويش باز مي دارد ، باز در ضمن بازگشت به لزوم توجه به يك جسماني

و .) 171-168، 1382زرين كوب، » ( گي بازميگردد.اشارتهايي كه از ابدال حق مي رسد به قصه ي پير چن
رشته تداعي معاني بسياري از قصه هاي مثنوي را مي توانيم در كتاب نردبان شكسته اثرعبدالحسين زرين 
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كوب مشاهده كنيم..مثنوي پر از قصه هايي است كه يكديگر را تداعي مي كنند و هر قصه اي در تاًييد قصه 
 گنجينه هاي لطافت است و در ضمن همين قصه هاست كه موالنا سير روح ي ديگر ذكر مي شود پر از

مثنوي را به نام  عارفان و خط مش آنها را به ما نشان مي دهد در اين پژوهش بعنوان نمونه يكي از قصه هاي
 دراز هجران و امتحان بسيار را ذكر مي كنيم تا حكايت هاو نكات اخالقي  كه در ضمن بيان اين داستان در

  ذهن موالنا تداعي مي شود را ذكر كنيم ، خود  قصه اين است:
در اين قصه جواني عاشق زني مي شود و روزگار درازي در وصال او مي كوشد و رنج هاي بسيار مي كشد و 
هر قدر پيام محبت مي فرستد اميد وصل نمي يابد و هشت سال در انتظار معشوق رنج و سختي را تحمل مي 

شب كه از بيم عسس خود را داخل باغي مي اندازد و باحيرت و برخالف انتظار معشوق كند.باالخره يك 
خود را در آنجا مي يابد و به خاطر اينكه از سالها پيش او را نديده از شوق و هيجان زياد همه چيز را از ياد 

ر او بانگ مي زند و او مي برد و چون زن را در باغ تنها مي بيند از او قصد بوسه و كنار مي كند اما زن بر س
را از اين كار منع مي كند . زن به او مي گويد تو از شدت شيدايي عقل خود را از دست داده اي باد را مي 

و نمي داني كه هيچ چيز از نظر او غايب نمي باشد. مرد به او پاسخ مي دهد اگر  بيني ولي جنبنده ي آن را نه
عشق و طلب پخته ام زن با زيركي به او پاسخ مي دهد ادب تو ادب خام و ابله ام ولي در  من در رعايت

شاهد  همين قدر بود كه نشان دادي عشق را خودت مي داني تا چه حد است؟ تو از هر آدم ناشسته رويي كه
بوس و كنار تو با من باشد شرم داري ولي از خداي خود شرم نداري چون پنداشتي من دراينجا حارس و 

سال از تو سراغي نگرفتم  ه جويي و بد خصالي خود را نشان دادي.اگر در تمام اين هشتنگهباني ندارم ستيز
هشت سال فراق كشيدي هيچ از خامي  بخاطر اين بود كه مي دانستم كه تو در دام شهوت اسيري و با اينكه

اين قصد تو كاسته نشد و غوره وجودت مثل سنگ باقيمانده است . عاشق خام عذر مي آورد كه مراد من از 
بوسه و كنار امتحان تو بود ، درست است كه بي امتحان هم مي توانم تو را دريابم و هم اكنون از كار خود 

جاي اينكه تو را امتحان كرده باشم خود را امتحان كرده ام . زن باز عذر او را رد مي كند  به  پشيمانم و به
ياري همچون من را امتحان كند زيرا فكرامتحان اومي گويد چون تويي نمي تواند از سر كبر و خود بيني 

  كردن هم از نبود عشق است زيرا عشق جاي تسليم و رضاست نه جاي امتحان كردن.
  بررسي تداعي معاني در حكايت دراز هجراني و بسيار امتحان

باشد موالنا داستان را براي يكسري مخاطب بيان ميكند پس ذكر داستان آگاهانه است و حاصل تداعي نمي 
زيرا تداعي كامال با اليه هاي پيش گفتاري ذهن است و براي آن مخاطبي اعم از حقيقي يا مفروضي تصور 
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نمي شود ولي در ضمن بيان اين حكايت ، حكايات و نكته هاي اخالقي زيادي برايش تداعي مي شود كه در 

رار كالم است كه او را در بعضي اين موارد موالنا اصال به مخاطب توجه ندارد بلكه به قول خودش اين جرج
جاها از ذكر ادامه داستان باز مي دارد و ارتباط اين داستان ها و نكات اخالقي از طريق تداعي معاني صورت 
گرفته است وتداعي ها در اين از نوع تداعي آزاد است.  كه در اين پژوهش به بررسي ساختار اين تداعي ها 

  پردازيم بر اساس قوانين و ويژگي تداعي مي
  ). 529: 1379يك جواني بر زني مجنون بدست        مي ندادش روزگار وصل دست... ( مولوي، 

  در مورد بي تابي اين جوان در عشق زن توضيح مي دهد
  ) 530كان جوان در جست و جو بود هفت سال    از خيال وصل گشته چون خيال ( همان: 

انتظاري كه اين جوان در رسيدن به معشوق مي كشد علت تداعي ابياتي در همين زمينه در ذهن موالنا مي 
  گردد 

  سايه ي حق  بر  سر  بنده   بود          عاقبت  جوينده  يابنده   بود
  ) 531) ( همان:  530گفت پيغمبر كه چون كوبي دري         عاقبت زان در برون آيد سري ( همان: 

ريان سيال موالنا بعد از ذكر ابياتي در مورد دعا كردن عاشق در حق عسس او را از ادامه داستان باز مي ج
  دارد وهمزمان موالنا به ستايش خدا مي پردازد:

  ناشناسا تو سببها كرده اي            از در دوزخ بهشتم برده اي
  ر را بهر آن كردي سبب اين كار را      تا ندارم خوار من يك خا 

  در شكست پاي بخشد حق پري      هم زقعر چاه بگشايد دري
  ) 531( همان: 0تو مبين كه بر درختي يا به چاه         تو مرا بين كه منم مفتاح راه

  دوباره ادامه حكايت را ذكر مي كند  
  اندر ان بوديم كان شخص از عسس       راند اندر باغ از خوفي فرس...

  د امكان  ديد          همچو عنقا وصف او را مي شنيدسايه ي  او  را  نبو
  جز يكي لقيه كه اول از قضا              بر وي افتاد و شد او را دل ربا

  بعد از آن چندان كه مي كوشيد او       خود مجالش مي نداد آن تندخو
  ) 539ن: نه به البه چاره بودش نه به مال        چشم پرٌ و بي طمع بود آن نهال  ( هما

  همزمان امور هستي برايش تداعي مي شود
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  عاشق هر پيشه اي و مطلبي      حق بيالود اول كارش لبي
  چون بدان آسيب در جست آمدند   پيش پاشان مي نهد هر روز بند

  چون در افكندش به جست و جوي كار     بعد از آن در بست كه كابين بيار
  هر دمي راجي و آيس مي شوند  هم بر آن بو مي تنندو مي روند        

  هر كسي را هست اميد بري            كه گشايندش در آن روزي دري
  ) 539باز در بستندش و آن درپرست        بر همان اميد آتش پا شدست ( همان: 

ر وجود اين عسس كه باعث خير براي اين جوان مي باشد ذهن موالنا را از ادامه داستان باز مي دارد و به ذك
  اين ابيات مي پردازد 

  پس بد مطلق نباشد در جهان         بد به نسبت باشد اين را هم بدان
  زيد اندر حق آن شيطان بود         در حق شخص دگر سلطان بود

  ) اما  539آن بگويد زيد صديق سنيست       وين بگويد زيد گبر كشتنيست ( همان: 
  باز به امور هستي مي پردازد  80تا  74موالنا از بيت 

  ) 540هر چه مكروهست چون شد او دليل          سوي محبوبت حبيبست و خليل (همان: 
اما در اينجا تداعي صورت نگرفته زيرا در تداعي خاطرات آگاهانه نيست و هيچ هدفي را دنبال نمي كندو 

دفي خاص روايت شوند، ديگر تداعي نيست،بلكه بازيابي اطالعات اگر خاطرات و اطالعات آگاهانه و با ه
است.موالنا با ذكر كلمه پس قصد آگاهي دادن به مخاطب را دارد  موالنا  حكايتي واعظي كه در حق بدان 
دعاي خير مي كند زيراآنها باعث مي شوند كه او به خدا نزديك تر شود  كه جريان تداعي معاني موالنا را به 

ن داستان مي كشاند كه براساس قوانين تداعي ذكر ابيات قبل علت تداعي اين حكايت شده است  در ذكر اي
  ضمن اين حكايت همزمان حال بندگان خدابراي او تداعي مي شود كه از درد به حق مي نالند 

  بنده مي نالد به حق از درد و نيش        صد شكايت مي كند از رنج خويش
  نج و درد        مر تو را البه كنان راست كرد... حق همي گويد كه آخر ر

  در حقيقت هر عدو داروي تست          كيميا و نافع و دلجوي تست
  ) 540كه ازو اندر گريزي در خال              استعانت جويي از لطف خدا  ( همان: 

) ذكر اين ابيات كه در  541همان:  0در حقيقت دوستانت دشمنند        كه زحضرت دور و مشغولت كنند  
آن موالنا نكات اخالقي را بيان مي كند و از ادامه داستان باز مي ماند بر اساس تداعي صورت نگرفته چون 
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اين نكات را براي مخاطبين ذكر مي كند كه در تداعي براي آن مخاطبي تصور نمي شود. روند علت و 

  نفس اشغر در ذهن موالنا تداعي شود معلولي كه بر مي گردد به ابيات قبل باعث مي شود كه 
  )541نفس مومن اشغري آمد يقين               كو بزخم رنج زفتست و سمين (همان :

  تا روح حيواني را به آن تشبيه كند و بگويد :
  زين سبب بر انبيا رنج وشكست          از همه خلق جهان افزون پرست 

ه نديدند آن بال قوم دگر در اينجا نيز تداعي علت بازگو نكردن تا ز جانها جانشان شد زفت تر            ك
داستان نمي باشد زيرا در تداعي نبايد درومورد آنها توضيح داده شود بلكه خواننده خود متوجه خواهد شد 

همزمان با اين تشبيه ،پوست دباغي هم در ذهن موالنا تداعي  كه چه چيزي با چه رابطه اي تداعي شده است
   مي شود

  آدمي را پوست نامد بوغ دان                    ازرطوبتها شده زفت و گران 
  )541تلخ و تيز و مالش بسيار ده                      تا شود پاك و لطيف و بافره (همان :

كه آن مولوي بعد از اين تداعي ها كه او را از روند داستان دور مي كند دوباره به داستان بر مي گردد با ذكراين
  عوام براي جوان سود است ولي در حق خود رد شده و مردود است 

  اين عوان درحق غيري سود شد              ليك اندر حق خود مردود شد 
  رحم ايماني از او ببريده شد                   كين شيطاني بر او پيچيده شد 

  )541كافري (همان :كارگاه خشم گشت و كين وري                كينه اصل ضالل و
تشابه واژگاني خشم باعث حكايتي در ذهن موالنا مي گردد كه كسي از حضرت عيسي در مورد سخت ترين 

  چيز در هستي مي پرسد و حضرت به او مي گويد :
  )541گفتش اي جان صعب تر خشم خداست        كه از آن دوزخ همي لرزد چو ما  (همان :

عاشقي آن جوان مي پردازد كه وقتي معشوق را در باغ تنها ميابد از او تقا  موالنا دوباره به حكايت عشق و
  ضاي بوسه و كنار مي كند و معشوق :

  )542بانگ بر وي زد به هيبت آن نگار       كه مرو گستاخ ادب را هوش دار (همان:
حكم خداوند است و جوان او ميگويد كه در اينجا غير از من وتو و باد هيچ كس نيست و واژه باد كه به 

موالنا چندي از داستان درو مي كند و شباهت واژگاني باد باعث تداعي ابياتي مي گردد كه باد براي گروهي 
  مثبت و براي گروهي مايه ي نابودي است و قوم عاد را مثال مي زند كه باد باعث نابودي آنها مي شود.
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وفايي عاشق  بي ادب و بي وفا ميداند و بي ادبي و بيموالنا دوباره به داستان بر ميگردد كه معشوق جوان را 
گرفت در ذهنش تداعي بدر برابر معشوق علتي مي شود كه موالنا داستان صوفي كه زن خود را با بيگانه اي 

  مي شود در اين حكايت همزمان د ستار بودن خداوند همراه با رسوا كردن گنه كار براي او تداعي مي شود .
  هار فضل         باز گيرد از پي اظهار عدلبارها پوشد پي اظ

  )544تا كه اين هر دو صفت ظاهر شود       آن مبشر گردد اين منذر شود ...(همان:
و مثالهاي زيادي در اين مورد مي زند تا مطلب روشن شود.موالنا حكايت عاشق و معشوق را ادامه ميدهد كه 

  معشوق به عاشق ميگويد :
  )545گپ زني         شرم داري و از خداي خويش ني(همان:كه ز هر نا شسته رويي 

و اين شرم نداشتن از خدا روند تضادي است كه باعث مي شود صفاتي كه خداوند براي خودبرشمرده كه 
  بنده از گناه شرم كند در ذهن موالنا تداعي شود:

  )546از پي آن گفت حق خود را بصير    كه بود ديد ويت هر دم نظير...(همان :
معشوق به سرزنش عاشق مي پردازد كه همين صفات خداوند باعث شده است كه از گناه دروبمانم چون او 

  را ناظر براعمالم مي دانم و معشوق به آن جوان جواب مي دهد تو اسير نفس شهواني هستي :
  نفس شهواني ز حق كر ٌاست و كور        من به دل كوريت مي ديدم ز دور

  سيدم به هيچ            كه پرت ديدم ز جهل پيچ پيچهشت سالت زان نپر
  )546خود چه پرسم انك او باشد بتون            كه توچوني چون بود او سرنگون(همان:

با اين ابيات موالنا از قصه دور مي شود و به ارشادات خود مي پردازد و شباهت واژگاني تون و شهوت 
  تشبيه كند  باعث مي شود تا دنيا را به تون يا گلخن

  )546شهوت دنيا مثال گلخن است                 كه از حمام تقوي روشن است (همان:
  و اين صفات را ادامه مي دهد تا مي رسد به اين بيت :

  )546آنك در تون زاد و پاكي را نديد           بوي مشك آرد برو رنجي پديد(همان:
اغ عطاران در ذهن موالنا تداعي شود مي گردد كه بوي مشابهت موضوعي سبب مي شود داستان دباغ در ب

  اومي شود و همزمان با ذكر اين قصه آيه اي از قرآن هم در ذهنش تداعي مي شود  مشك باعث بيهوشي
  )548الخبيثات رالخبيثين را بخوان              رو وپشت اين سخن را باز دان (همان:
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رگين بهوش مي آيد ادامه مي دهد و جوان عاشق را به همين دباغ و داستان اين دباغ را كه به وسيله بوي س 

تشبيه مي كند كه خود را به چيزهاي آلوده عادت داده و همين دباغ كه به بوي ناخوش خو كرده علٌتي مي 
  شود براي تداعي ابيات بعد.

توبه در ذهنش  28ي  با توجه به اين حكايت انسانهاي بد را به همين دباغ تشبيه مي كند همزمان مفهوم آيه
  تداعي مي شود 

  )549مشركان را زان نجس خواندست حق          كاندرون پشك زادند از سبق(همان:
دوباره به داستان برمي گردد كه جوان براي گناه خود عذر تراشي مي كند  و روند تضاد باعث تداعي عذر 

  خواهي حضرت آدم در پيشگاه حق مي شود 
  ر گناه                     خوش فرود آمد به سوي پايگاه كه از پدرآموز كĤدم د

  چون بديد آن عالم االسرار را                   دو پا استاد استغفار را 
  )550برسر خاكستر اندوه نشست                      از بهانه شاخ تا شاخي نجست (همان:

عاشق بفهماند كه تو گناه كرده اي و بايد به گناه  و مثالهايي از اين دست معشوق براي عاشق مي زند تا به
خود اعتراف كند نه اينكه عذرتراشي كني و همزمان عذرتراشي ابليس كه در برابر حضرت آدم سجده نكرد و 
همچنين ابوجهل كه از پيامبر معجزه خواست و بر عكس ابوبكر از پيامبرچنين درخواستي  را نداشت و گفت 

است است در ذهنش تداعي مي شود تا به مرد جوان بگويد كه عاشق واقعي هيچ گاه هر چه پيامبر بگويد ر
  معشوق را امتحان نمي كند و اين داستان با بيت 

  )551كي رسد همچون تويي را كز مني             امتحان همچو من ياري كني  (همان:
هن موالنا تداعي مي شود ولي ما به به پايان مي رسد هر چند بعد از اين بيت نيز داستانهاي ديگري در ذ 

ذهن موالنا براي  همين مقدار اكتفا مي كنيم و ذكر همين حكايت كافي است تا پي ببريم كه جريان سيال
اينكه او داستاني را ذكر كند تا مخاطب از آن درس بگيرد او را تا كجاها مي كشاند و در هنگام ذكر يك 

  اري در ذهن او تداعي مي شود.داستان پندهاي اخالقي و حكايتهاي بسي
  
  نتيجه   

مثنوي معنوي به صورت نوعي مجلس وعظ است كه در طي آن لطايف و نكات اخالقي همراه با تمثيل و 
شاعري است كه ما  حكايات به صورت تداعي معاني نقل مي شوند. تداعي معاني يكي از بزرگترين مزاياي
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منظور بيان نكات اخالقي ذكر كرده  هاي مثنوي كه موالنا آن را بهآن را به عنوان نمونه در يكي از داستان 
است مشاهده كرديم و تداعي معاني در اين داستان به گونه اي بود كه مجال بازگشت به آغاز كالم را به او 
نمي داد آموخته هاي سالهاي جواني و تجربيات ومطالعاتي كه در سالهاي مختلف داشته در ضمن بيان اين 

ن  در ذهن او تداعي  مي شوند ودر جريان سيال ذهن موالنا در جاي مناسب سخن مجال ظهور پيدا مي داستا
  ديگر را تداعي مي كند و قصه اي در قصه اي و نكته اي در دل نكته ي ديگر است.  كنند وهر سخني سخن
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