
 

 های بلند دفتر اول مثنوی معنوی موالنابررسي عناصر داستاني داستان

 مالک قاسمی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

 چكيده

ۀ های بارز آن، همین جنبمثنوی معنوی داستان در داستان است و یكی از ویژگی

ظر نود مورد ها را متناسب با مقصاین داستانگویی آن است. موالنا پردازی و قصهداستان

و  علیمیخود و برای بیان تجربیات عرفانی، مفاهیم اخالقی، موضوعات مختلف حكمی و ت

از ایی کههتانبرد. داسدر نهایت برای بیان رموز عشق و شور و شوق عاشقانه خود به کار می

ن کرد. ای عناوین خاصی محدودها را به توان آنهمه نوع و در هر موضوعی هستند و نمی

 ای بیانسبی برها از جوانب گوناگون، تازگی و جذابیت خود را حفظ کرده و بستر مناداستان

 ر روایتن او داند. سادگی بیش از حد زبامضامین و موضوعات مورد نظر موالنا فراهم آورده

 ت فضایث جذابیسرایی باعها و به کارگیری مثل و تمثیل در شیوة خاص داستانداستان

های ها شده، به طوری که هم در سطح روایی و هم در سطح تمثیلی، از جنبهداستان

ر لحن د وگو وها، کاربرد گفتمختلف قابل بررسی هستند: از نظر ساختار، طرح، شخصیت

ر در منظو فضای داستان، جنبۀ روایتی، سادگی زبان راوی در بیان حوادث و.... به همین

رار تحلیل ق های بلند دفتر اول مثنوی، مورد بررسی وای از داستانبرگزیدهپژوهش حاضر 

 گرفته است.

 کلید واژه: مثنوی،داستان، سبک، عناصر داستان، ساختار، شخصیت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه 

انی، های مثنوی بستر مناسبی است برای بیان مضامین و موضوعات مختلف عرفداستان

ا رستفاده اهترین از این امكان بو موالنا به خوبی توانسته است  اعتقادی، تعلیمی و...  است

گو ا هر الباستان کند، و این دبیند، داستانی را بیان میبكند به طوری که در هر جا الزم می

 و عقاید هادگاهکند و با توجه به دیپردازی او تغییر میو مأخذی که دارد، در سبک داستان

بلی خود قهای تآید. این داستان تازه، یا متفاوت از روایه در میاو به صورت داستانی تاز

نا با ود موالشود و گاهی نیز خمی از ترکیب چند داستان ساختهاست و یا داستانی است که 

الگوی قبلی هبها چه با توجه آفریند. تمامی این داستانمی ذهن خالق خود، داستانی تازه

ه کنند کبت میو پرداختۀ خود موالنا باشند، این نكته را ثا ساخته شده باشند و چه ساخته

لند بوتاه و کهای ها و حكایتپردازی خاص خود را دارد و مروری بر داستاناو سبک داستان

 تازه و ین حالعاندازه توانسته داستانی را به طرز جالب و در دهد که تا چهمثنوی نشان می

و  ربیاتر سطح روایی و هم در سطوح مختلف دیگر، تجبدیع بیان کند، به طوری که هم د

 افكار و معانی بلند خود را ارائه کند.

ز اعدادی تشناسانۀ عناصر داستانی در پژوهش حاضر، تالش بر این است که با تحلیل سبک

ختلف قاید مها و عهای بلند دفتر اول مثنوی هم شناخت بهتری را نسبت به دیدگاهداستان

از طرفی  کنیم. پردازی او آشنایی بیشتری پیدات بیاوریم و هم با سبک داستانموالنا به دس

ر گان دیگویسنداز آن جا که نگرش موالنا به داستان و قصه تا حدودی متفاوت از شاعران و ن

میق عبیات است و او داستان و قصه را چون ظرفی برای بیان مضامین واالی عرفانی و تجر

-ت مینها اهمیآها بیشتر از سطح روایی های درونی و باطنی داستانداند و به الیهخود می

، داستان در هر ها و آشنایی با مضامین مورد نظر موالنادهد، بنابراین شناخت کلیت داستان

ان و نظراست. هر کدام از صاحبهای مختلف و همه جانبه ها و بررسیمستلزم تحلیل

 لاحاما با این  اند،ها از زوایای مختلف پرداختهتانشارحان مثنوی، کم و بیش به تحلیل داس

ا است ت ایهای هر داستان، دریچهبررسی عناصر داستانی و تحلیل ساختارها و چهارچوب

 ریابد وختلف دمسرایی شاعر را در نحوة به کار بردن عناصر خواننده بتواند هم هنر داستان

 ر سطوح مختلف آن آشنا شود. هم با داستان، اهداف و مقاصد مورد نظر شاعر د



 
انی مک شایکهای بلند مثنوی، به عبارت بهتر، بررسی و تحلیل عناصر داستانی در داستان

نمود یمر هنگامها دارد. این اها و مضامین نهفته در آنهای پنهان داستاندر شناخت جنبه

ندانی جه چه، توبیشتری خواهد داشت که بدانیم با وجود کتب مختلف و متنوع در این زمین

ا یه شرح های مثنوی نشده و بیشتر کتب یا مقاالت، ببه بررسی عناصر داستانی داستان

تمثیلی  واند، و به سطوح باطنی ها بسنده کردههای توصیفی و محتوایی داستانتحلیل

 اند.ها، بیشتر از سطح روایی و عناصر داستانی اهمیت دادهداستان

 پيشينة تحقيق

ترین آثار شعری فارسی و خود مولوی یكی از ی موالنا یكی از پرخوانندهمثنوی معنو

این دلیل ترین شاعران عارف و عارفان شاعر در میان  جهانیان است، بهبزرگترین و محبوب

های بسیاری در زمینۀ شناخت اندیشه، سبک و شعر موالنا در قالب کتاب یا مقاله پژوهش

گیرد. اما در ها در حیطۀ موالناپژوهی قرار میاین پژوهشمجموع است کهانجام داده شده

ها و مقاالت زیر پیرامون تحلیل یک یا چند توان به پژوهشمورد موضوع این پژوهش، می

کرد: فوادیان داستان مثنوی و سبک داستانی مولوی از نظر ساختار و عناصر داستانی اشاره

ز اخالص عمل)مناقب علوی در مثنوی از علی آمو»(، در مقالۀ خود با عنوان 1380)

معنوی(، به توصیف و تحلیل محتوایی داستان خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین 

است. الی ابیات داستان در آورده علی )ع( پرداخته و مناقب و صفات آن حضرت را از البه

، به رمز «مثنویتفسیر و تأویل نخستین داستان »مفصلی با عنوان ( در مقالۀ 1384تدین )

است. طاهری گشایی و تحلیل داستان پرداخته و بیشتر به سطح تمثیلی آن اهمیت داده

، به تحلیل تطبیقی «مقایسه داستان پیرچنگی موالنا و سه تار آل احمد»( در مقالۀ 1384)

است. رنجبـر ای مختصر کردهها نیز اشارهها پرداخته و به عناصر داستانی آناین داستان

، «تحلیل داستـان شـاه و کنـیزك در مثنـوی مولـوی»( در مقالۀ خود با عنوان 1386)

پس از بیان مقدماتی در مورد سطح رمزی داستان و پیشینۀ مطالعات انجام شدة پیرامون 

آن، به تحلیل این داستان هم از نظر عناصر داستانی و هم از منظر وجوه تمثیلی و مقاصد 

های داستان را رمزگشایی کرده پرداخته و با بیان دالیلی شخصیت مورد نظر موالنا در آن

بررسی رابطۀ زمان و تعلیق در »ای با عنوان ( در مقاله1388است.  رجبی و دیگران، )

پس از بیان مقدماتی در مورد زمان، روایت و تعلیق، به تحلیل « روایت پادشاه و کنیزك

ی داستان پردازی موالنا مطابق دیدگاه ژنت جنبۀ روایتی داستان شاه و کنیزك و شیوه



 
های ، داستان«های مثنویشناسی داستانروایت»(، در کتاب 1393است. بامشكی )پرداخته

ارای او را نقد، کسانی که شناسان، مثل ژنت ومثنوی را بر اساس نظریۀ نسل دوم روایت

و پنج بخش تشكیل  کوتاه است. کتاب از یک پیشگفتاراند تحلیل کردهبررسی و شرح کرده

تفاوت آن با داستان و  شناسی شامل تاریخچه و تعریف روایت،شود: اول کلیات روایتمی

است. بخش سوم، شده بقیۀ مسائل. بخش دوم، عمل روایت؛ که خود، به پنج فصل تقسیم

شود. در از دو فصل تشكیل میسازی. بخش چهارم، زمان بخش پنجم، پیرنگ که کانون

الطیر مطرح است و در های مشترك مثنوی و منطقنخست، تطبیق روایی داستان فصل

در واقع تكرار عنوان بخش است، پیرنگ و طرح در مثنوی به صورت تفصیلی  فصل دوم که

-گیری مؤلف از مجموع این پنج بخش، کتاب به پایان میو در نهایت با نتیجه گرددبیان می

سایی ساز و کارهای سبک روایی مثنوی، برای رسد. این کتاب با هدف کشف و شنا

های شناسی و فهرستی از امكانات روایی برای انواع داستانالگوی سبکیابی بهدست

 است. کالسیک فارسی تدوین شده

 روش تحقيق

ه است. ب م اثرای و از نوع تحلیل محتوایی بر پایۀ مطالعۀ مستقیروش این پژوهش، کتابخانه

شخص تعریف مسئله و تبیین مطالب مرتبط با عناصر داستانی و مهمین منظور پس از 

ه ربوط بمها، به بحث و بررسی پرداخته و مطالب مورد نیاز، شواهد شعری کردن داستان

و  شریاتبعضی عناصر داستانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین از کتب، مجالت، ن

جامعۀ  مورد بحث بود، استفاده شد.های مختلف ادبی که به نوعی پیرامون موضوع سایت

آبیات کوشش کریم زمانی است، و تمامیآماری این پژوهش، شرح جامع مثنوی معنوی به

 است. ها در متن، از این اثر آورده شدهاز داستانبیان شده

 بحث و بررسی

 پردازی موالنامثنوی و سبک داستان

 کندا شكایـت میهکند      از جـدایـیبشنو این نی چون حكایت می

 دانـانـد      در نفیـرم مرد و زن نالیدهکز نـیستـان تــا مـرا بـبریـده

 از فراق      تـا بـگویم شرح درد و اشتیاقسینه خواهم شرحه شرحه 

 (1-3 /1: 1375مولوی، )                                                                           



 
اهد تا خوی میاکند و سینهها شكایت میاز جداییای کهاست. نینالۀ نی آغاز شده مثنوی با

لف ات مختهای ذهنی و موضوعاو بگوید. این گفتن او یا در قالب تداعیدرد فراق را به

اقع د. در وو بلن های کوتاهها و حكایتعرفانی، اخالقی، تعلیمی و... است یا در قالب داستان

است و مه اعتقاد بیشتر شارحان و محققان توضیح و تفسیر این ابیات نی ناکل مثنوی به

یا  بیان تمام بیست و شش هزار بیت، رمزگشایی هجده بیت آغازین آن است و هر بیتی که

قد حال نت نیز شود، به نوعی با این ابیات مرتبط است و این ابیاهر داستانی که روایت می

یزك تا اه و کنشخیزد و از اولین داستان آن یعنی داستان بر میاز نی وجود او موالناست که

ه وی را بای مثنای نامرئی ابتدا تا انتهآخرین آن یعنی داستان دژ هوش ربا، به صورت رشته

شود و مییده های دفتر اول این ارتباط به وضوح دسازد. چنان که در داستانهم مرتبط می

گوش ر قالب طفل داستان پادشاه جهود دیگر و خرطبیب غیبی داستان شاه و کنیزك د

تان د داسداستان شیر و نخجیران و ُعمَر داستان آمدن رسول روم و پیرچنگی و طوطی هن

ای هداستانها در تمامیاست. این گونه تغییر شخصیتطوطی و بازرگان و... نمود یافته

 دست آورد. نها را بهتوان آمی شود که با مروری سادهمیمثنوی دیده

است.  3و حكایت 2، قصه1نماید، شناخت تفاوت بین داستاندر ابتدا آن چه ضروری می 

ها را است و در ابیات متعددی آنکار بردهاصطالح را به یک معنی بهموالنا در مثنوی هر سه

است. اما وگو و... آوردهها و لحن و گفتمعنی روایتی مشخص در قالب طرح و شخصیتبه

اینكه قصه و است؛ از جمله اصطالح ارائه شدههایی برای این سهامروزه تفاوتگفت که باید

ها به حكایت برخالف داستان، ساختار و طرح)روابط علی و معلولی( مشخصی ندارد و در آن

-مختصۀ بارز داستان است، صرفاً به قهرمانپردازی و آوردن گفتگوها، که جای شخصیت

اشخاص داستانی عادی و شود و در نهایت این که میاغراق پرداخته سازی و سازی، صحنه

های پیوندد اما شخصیتواقعی هستند و در زمان و مكان معینی حوادث داستان به وقوع می

ها غیرواقعی و تخیلی هستند و زمینۀ داستان معموالً مشخص نیست. ها و حكایتقصه

م، به روش پورنامداریان در کتاب در سایۀ اصطالح با هبنابراین  برای تفكیک این سه

                                                           
1. Story 

2. Tale 

3. Anecdote 



 
های های بلندتر و قصه یا حكایت را برای قصه(، ما نیز داستان را برای قصه264افتاب)ص 

 بریم.کار میتر بهکوتاه

 عناصر داستان

موجب یكپارچگی  نتیجۀ ارتباط ضروری میان اجزای یک کل هنری است که: »4ساختار -

اجزایی مستقل را کلیتی است که»معنی ( و بیشتر به185:1388میرصادقی،«)شوداثر می

 (. 18:1375بهشتی، «)استنو را بنیان نهادهها ارگانیسمیگرفته و از آندر بر

-میآست که داستان دربارة آن نوشتهمفهومی»: مـوضوع هر داستان، 5موضوع -

هایی است که و حادثه هاشامل پدیده»(. به عبارت دیگر، موضوع 28:1387مستور، «)شود

 (. 217:1385میرصادقی، «)کندآفریند و درونمایه را تصویر میداستان را می

شود و مضمون همان اندیشۀ غالبی است که به طور ضمنی و تلویحی بیان می: »6مضمون -

ها، گیرد. اندیشۀ انتزاعی است که رمان از طریق حوادث، شخصیتکل رمان را در برمی

دار دربارة بخشد. مضمون معمواًل بیانگر ادراکی معنیجۀ پایانی آن را تجسم میروابط و نتی

شود در یک جمله بیان است. مضمون را میتجاربی است که نویسنده در زندگی کسب کرده

 (. 474:1374بیشاپ، «)کرد. مضامین اغلب شبیه سخنان قصار هستند

بارت است از نقشه، نظم، الگو و شمایی نامه، شعر و یا داستان، طرح عدر نمایش: »7طرح -

یابند که باعث ها طوری در اثر شكل میاز حوادث. به عبارت دیگر حوادث و شخصیت

کنجكاوی و تعلیق خواننده یا بیننده شوند. خواننده و بیننده به دنبال تعقیب حوادث است 

مان دستوری است: چرا ها را بداند. از نظر زبانی، طرح دارای سه زخواهد علت وقوع آنو می

افتد؟ و بعداً چگونه خواهد شد؟ )و یا اتفاق افتاد؟ چرا این ماجرا دارد اتفاق میآن حادثه

 (. 36:1371اخوت، «)ای اتفاق خواهد افتاد؟(اصالً حادثه

                                                           
4. Structur 

5. Subject 

6. Theme 

7. Plot 



 
مفهوم بازگویی پی در پی ترین عنصر داستان، روایت است. روایت بهبنیادی» 8روایت -

-وار بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو میتسلسل و زنجیرهواقعه، کاشف توالی، 

 (. 7:1387مستور، «)کند

ای )مخلوقی( را اشخاص ساخته شده»و انواع آن: در اصطالح ادبیات داستانی،  9شخصیت -

نامند. در اثر روایتی یا نمایشی، شوند، شخصیت مینامه و... ظاهر میکه در داستان، نمایش

کند وجود داشته گوید و میمی کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچهفردی است که

های اخالقی و فردی است دارای ویژگی»نوع شخصیت  (. این84:1385میرصادقی، «)باشد

نمود  -گفتار -گویدمی و آنچه -رفتار -دهدانجام میکهها از طریق آنچهاین ویژگیذاتی که

-های شخصیت را بازتاب میین رفتار یا گفتاری انگیزهیابد. زمینۀ چنپیدا می

 (. 33:1387مستور،«)دهد

های ، شخصیت11، شخصیت پیچیده10های سادهانواع شخصیت های داستانی: شخصیت -

های قالبی، قراردادی، نوعی، تمثیلی، نمادین، همه جانبه و ایستا و پویا و شخصیت

 (.110-96: 1385نقل با تلخیص از میرصادقی، «)مقابل

-مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می»: در اصطالح، 12کشمكش -

رسد و در تقابل شود و به تقابل میاز تضاد شروع می»( و 72:1385میرصادقی، «)ریزد

 (. 66:1375بهشتی،«)یابد. پس کشمكش حاصل جمع تضاد و تقابل استمیادامه

معنای مكالمه و صحبت کردن با به»ادبیات داستانی،  وگو در اصطالح: گفت13وگوگفت -

شود. یا میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل میهم و مبادلۀ افكار و عقاید است. صحبتی را که

آید، آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثری ادبی )داستان، نمایشنامه، شعر و...پیش می

 (.466:1385میرصادقی،«)نامندوگو میگفت

                                                           
8. Narration 

9. Character 

10. Flat 

11. Round 

12. Conflict 

13. Dialogue 



 
منظر خاص یا شیوة تعریف داستان، اصطالحًا زاویه دید یا شیوة روایتی :. به14یۀ دیدزاو -

ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را نمایش دهندة شیوه»گویند که می

میرصادقی، «)دهدکند و در واقع رابطۀ نویسنده را با داستان نشان میمی ارائهبه خواننده 

های های داستان را به عنوان سوم شخصیا از شخصیت»در واقع نویسنده  (.385: 1385

دهد و یا کند و یا شخصیتی را در اول شخص مرکز تمام حوادث قرار میمختلف یاد می

(. به 556تا: براهنی، بی«)دهدشاهدی را به عنوان راوی حوادث در مرکز داستان قرار می

الف: زاویۀ دید اول »توان به پنج گروه تقسیم کرد: های دید را میطور کلی انواع زاویه

های داستان است و گاهی خود، : که خود نویسنده یكی از افراد یا شخصیت15شخص

: نیز نویسنده، بیرون داستان قرار دارد و 16شخصیت اصلی است. ب: زاویۀ دید سوم شخص

ستان آزادانه رفت و آمد های دادهد، که نه تنها در همۀ صحنهاعمال قهرمانان را گزارش می

پردازد. دارد، و بر اعمال و افكار قهرمانان ناظر است، بلكه به تحلیل افكار و اعمال آنان می

گویی: که و تک 18ایگونه، روایت یادداشت17ایزوایای دید دیگر عبارتنداز: روایت نامه

ن سیال یا جریا 21و خودگویی 20گویی نمایشی، تک19خود به سه نوع؛ تک گویی درونی

؛ یونسی، 394-411:1385نقل با تلخیص از میرصادقی، «)شودتقسیم می 22ذهن

78:1382-69.) 

آن را اثر است، به طوری که خواننده لحن، شیوة پرداخت نویسنده نسبت به: »23لحن -

ممكن است طرز برخورد او را با موضوع و ای کهحدس بزند، درست مثل لحن صدای گوینده

                                                           
14. Point Of View 

15. First Person Point Of View 

16. Third Person Point Of View 

17. Letter Naration 

18. Dairy Narration 

19. Interior Monologue 

20. Dramatic Monologue 

21. Soliloquy 

22. Stream Of Consciousness 

23. Tone 



 
موضوع داستانش د... لحن، شیوة پرداخت یا زاویۀ دید نویسنده نسبت بهمخاطبش نشان بده

 (. 523:1385میرصادقی، «)است

اصطالح فضا در داستان از کیفیت فراگیری برخوردار است و پوششی است که : »24فضا -

این معنی که عناصر داستان در عین آن که به طور است. بهکرده عناصر داستان را احاطه

-سایه»(. و 79:1375بهشتی،«)کنند، سازندة فضای داستان نیز هستندالیت میمستقل فع

افكند. این سایه، در بافت و میای است که داستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده

 (. 49:1387مستور، «)جوهره، یكدست و بدون تغییر است

 ها:تحلیل ساختاری داستان

 داستان شاه و کنيزک

 دوستان این داستان    خود حقیقت نقد حال ماست آنبشنوید ای 

 (36/ 1: 1375مولوی، )                                                                          

های آن است که به دلیل این داستان، اولین داستان مثنوی و یكی از مشهورترین داستان

 287و جمعًا حدود  323تا بیت  36، از بیت داشتن سطح تمثیلی عالوه بر سطح روایی

بیت سطح روایی آن را  122از این تعداد نیز نزدیک شود، که بیت دفتر اول را شامل می

سرگذشت »خواند، ( می35بیت «) نقد حال ما»موالنا آن را دهد. این داستان کهتشكیل می

ت، یعنی همۀ افراد انسان چه الدین اسبالقوة همۀ آدمیان و نقد حال بالفعل موالنا جالل

بدانند و چه ندانند، در مسیر حیات و مجرای هستی خویش، از جهت تكوین، دارای چنین 

تدین، «)استکردهسرگذشتی هستند و شخص موالنا سیر در مراتب این مسیر را عمالً تجربه

-می مولوی نقد حالاشكالی ندارد که آنچه »کوب معتقد است: (. استاد زرین12:1384

ای از احوال خود او و داستان ارتباط و برخوردش با شمس باشد، و هم خواند، هم کنایه

کوب، زرین«)رمزی از شور و اشتیاق روح و لزوم رهایی آن از عشق به زرق و برق عالم مادی

که تمام آن را که در مثنوی، بیان آن را در نظر داشته در گونههمان»( و موالنا 13:1369

بینی، تجارب است، در این داستان غالب اصول و عقاید مربوط به جهانبیان کردهنامه نی

در جسم را در قالب داستانی تمثیلی بیان روحانی و حیاتی و ماجرای روح آدمی

(. سطح تمثیلی این داستان که شارحان و محققان از آن 1386:143رنجبر، «)استکرده
                                                           
24.Atmosphere 

 



 
نیازی به توضیح ما ندارد و تنها به ذکر چند  اند، واضح است وهای مختلفی کردهتحلیل

 کنیم:مورد به صورت خالصه و در قالب جدولی اکتفا می

 های داستان شاه و کنیزكجدول جدول رمزگشایی شخصیت

 

منشأ اصلی این داستان حكایتی است که علی بن ربّن طبیب ایرانی که در نیمۀ اول قرن »

است... و ( نقل کرده538سوم شهرت یافته، در کتاب فردوس الحكمه)چاپ برلین، ص 

      

 شارحان

شخصی

 هات

 رنجبر تدین زادهسلماسی کوبزرین انقروی اکبرآبادی

 روح انسان و روح او عقل حضرت حق روح روح شاه

 نفس کنیزك

نفس یا 

روح 

 حیوانی

 روح
نفس و لذات 

 حسی
 نفس نفس آدمی

طبیب 

 غیبی

شیخ 

کامل 

 مكمل

مرشد 

 کامل
 ولی خدا عقل -

عنایت 

 غیبی

 طبیبان
شیخان 

 مزور

علماء 

مقلد 

ومشایخ 

 مزور

 علمای ظاهری - -

حكیما

ن 

 مدعی

 دنیا زرگر

هوا و 

هوس 

 بشریت

 عالمهایجلوه

 مادی

نفس و لذات 

 حسی
 عالم صورت

-جاذبه

-های

 حسی

 - - عالم طبع طبیعت - سمرقند

دنیا و 

لذایذ 

 آن



 
( این 121-123طهران، بكوشش دکتر محمد معین، صنظامی عروضی در چهارمقاله)طبع 

المعالی قابوس ابن وشمگیر از ابن سینا و نسبت به یكی از خویشان شمسطرز معالجه را به

(. بیشتر شارحان معتقدند: موالنا با 41/  1: ج 1382فروزانفر، «)شمارد...امراء آل زیار می

دین، موالنا را طرّاح داستان دانسته و معتقد است اما تداشتن این الگو داستان را روایت کرده

های متداول در ساخته و پرداخته شخص موالناست و از نوع داستان»این داستان است که

تدین، «)مایۀ مقاصد خود ساخته باشدموالنا آن را زمینه و دستبین مردم نیست که

9:1384 .) 

هر  ده کهاستان به کار گرفته شتوان گفت؛ عناصر مختلفی در این ددر تحلیل داستان می

یشروی پاند و به کدام متناسب با مقصود مورد نظر موالنا در جای مناسب خویش قرار گرفته

شود، از زبان سوم شخص روایت میکنند. ساختار کلی داستان کهفضای داستانی کمک می

ح کلی را در طر هاییشود و تناقضمیدارای اشكاالتی است که باعث ابهاماتی برای خواننده

ستان و یت داهای ساختاری بیشتر به دلیل تصرف موالنا در رواکند. این تناقضآن ایجاد می

 هاست که حتی توجیهات موالنا نیز قانع کننده به نظررفتارهای متناقض شخصیت

ستانی است. حوادث دارسد، و این اشكاالت، طرح سادة داستان را با مشكل مواجه کردهنمی

ح رش طراند، که هم باعث گستكی پس از دیگری در سطح روایی داستان قرار گرفتهنیز ی

طع برند که در دو مقهایی پیش میاند و هم داستان را به سوی کشمكشداستانی شده

 ورسند؛ یكی در بیماری کنیزك و دیگری در قتل زرگر. این حوادث اوج خود میبه

شكیل ترفته در آن، روایت اصلی داستان را  وگوهای به کارها، همراه با گفتکشمكش

 ومتناسب با موضوع کلی آن ،که همان عشق حقیقی و عشق مجازی است، اند کهداده

ه، های داستانی چون شااند. از طرفی شخصیتهمسو با مضامین عرفانی آن بیان شده

ی ضاهایی وارد فکنیزك، طبیب غیبی، طبیبان مدعی و زرگر و... هر کدام در قسمت

 ه پیشکنند و داستان را بدهند، خود را معرفی میشوند، اعمالی انجام میداستان می

ند. گویند و لحن مخصوص به خود داربرند و متناسب با حاالت روانی خود سخن میمی

ا ابتد تمامی این عناصر و اجزای تشكیل دهندة داستان در فضایی جریان دارند که در

 کند.میبا توجه به سطح تمثیلی آن، عارفانه جلوه است و در پایان،عاشقانه

 کشت از بهر تعصبداستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می



 
و قبل  بقال این داستان، دومین داستان بلند مثنوی است که بعد از داستان کوتاه طوطی و

ول را ا بیت دفتر 205و نزدیک  729تا بیت  324از داستان پادشاه جهود دیگر از بیت 

دهد، ل میبیت سطح روایی داستان را تشكی 180از این تعداد نیز حدود شود، کهشامل می

ن ت دیدو مابقی ابیات به بیان حكایاتی چون استاد و شاگرد احول در شش بیت و حكای

ین اارد. خلیفه لیلی را در دو بیت و بیان موضوعات مختلف در جای جای داستان تعلق د

روی  یس آدمچون بسی ابل»ر به داستان شاه و کنیزك ربط پیدا می کند: داستان با بیت زی

 ( 316 /1: 1375)مولوی، « هست / پس به هر دستی نشاید داد دست

م چنین ی و همأخذ این داستان را استاد فروزانفر، روایت بولس در تفسیر ابوالفتوح راز 

ع (. در واق1/149: ج1382روزانفر، داند)فاالسرار میای در قصص االنبیا و تفسیر کشفواقعه

رفته  ه کاربمناسبت موضوع و مضمون های مختلف اخذ کرده و بهموالنا داستان را از روایت

بر  یگر یادموالنا روایت »است. به عبارت بهترهای داستان را تغییر داده در آن، شخصیت

ذف كلی حاین داستان بهای بولس داشته نام او را از حسب اطالعی که شخصاً از فداکاری

 کرده است و این ماجرا را به وزیر متعصب پادشاه جهودی که در کشتن مسیحیان

دهد ولی جریان قصه شباهت تمامی به روایت قصص االنبیا کوشید، نسبت میمی

افرادی  کاری(. در واقع کل داستان پیرامون تعصب مذهبی و فریب151-152همان: «)دارد

ر او د و وزیافراد در قالب شاه جهوزنند و این گونه مذهبی دامن می اختالفاتاست که به 

 ت که دریز اسناست. بیان این موضوعات تا حدی ناشی از روزگار خود موالنا نمود پیدا کرده

گیخته بران آن عصر تعصبات مذهبی به وفور وجود داشت و این امر انتقاد شدید موالنا را

ن و ار روشنا در انتقاد روش متعصبان و باطل اندیشان بسیبیان موال»است. با این حال 

جه منصفانه و به طوری قاطع است که هر هوشمند صاحب نظر و حقیقت پژوهی را متو

ش و رو سازد که تعصب بر سر دین و مذهب و عقیده کاری است بر خالف اصول انسانیتمی

 (.153ن: هما«)اندکسانی است که خود صاحب دعوت و مؤسس ادیان بوده

روند و داستان، ساختار در سطح روایی داستان عناصر مختلف، در جهت معینی به پیش می

کلی و چندان منسجمی ندارد و حوادث و وقایع اتفاق افتاده به صورتی منظم و زنجیره وار 

اند. اما در این ساختار کلی، اشكاالتی چون خودکشی وزیر و در کنار یكدیگر قرار گرفته

های پیشین، به شود، که به دلیل تصرف موالنا در روایتمیاز زبان او دیدهیان شده سخنان ب

است. است و این اشكاالت، طرح سادة آن را با مشكل مواجه کرده داستان تحمیل شده 



 
شود و راوی به عنوان دانای کل، بر همه چیز روایت داستان از زبان سوم شخص بیان می

های داستانی چون توطئۀ وزیر و خودکشی او، به وادث و کشمكشاشراف دارد و با بیان ح

وگوهای داستانی نیز همسو با موضوع است. در کنار این عناصر، گفتروایت داستان پرداخته 

ها در هایی چون شاه جهود، وزیر و سران فرقهو مضمون عرفانی آن، به وسیلۀ شخصیت

گویند، ها به یک شیوه سخن میین شخصیتشوند. هر کدام از اهای مختلف بیان میقسمت

اما مطابق منش خود، لحن مخصوصی دارند و با رفتارها و سخنان خود وارد داستان 

 برند.شوند و داستان را در فضایی دینی ـ سیاسی به پیش میمی

 نمود.داستان پادشاه جهود دیگر که در هالك دین عیسی سعی می

معًا حدود و ج 898تا بیت  739شاه جهود است از بیت این داستان که دنبالۀ داستان پاد

 ستان رااز این تعداد نیز تنها شصت بیت سطح روایی داشود، که بیت را شامل می 159

هان دماندن  هایی چون، کژها و تمثیلدهد و در ابیات دیگر داستان نیز، حكایتتشكیل می

ن شیبا وه سگ ترکمان، قصۀ هود آن مرد که نام محمد را به تسخر خواند، تمثیل آتش ب

ی صهقاز »ا راست. موالنا داستان های موسی و عیسی و قارون آمدهراعی و اشاراتی به قصه

اکثر مفسران قرآن ( و در حقیقت از آنچه 8تا  4البروج، آیات قرآنی اصحاب اخدود)سوره

ان ز بهنی 741ت ( و در بی102: 1382زرین کوب،«)استاند گرفتهکریم در آن باره گفته

خذ نا با امثنوی با آن ربطی ندارد و...موالشک نیست که جزئیات قصه»است. اشاره کرده 

( و 105همان:«)کندمنعكس میدیگر حوادث را در جزئیات قصه  داستان از قرآن، جنبۀ

میَر ی حِدهذونواس آخرین پادشاه یهودی ش»بیشتر شارحان و مفسران این پادشاه جهود را 

 (.1/259: د1384زمانی، «)دانندیم

چون این داستان، دنبالۀ داستان ماقبل است، عناصر به کار رفته در آن نیز تا حدی شبیه  

شود؛ چون سخنان عارفانۀ میهایی دیده این معنی که در ساختار آن نقصهم است. به 

در ساخت  دهندة تصرف راویچنین تأثیر قضای الهی در ذات آتش، که نشانطفل و هم

است و سؤاالتی برای داستان است. از طرفی کشف روابط علّی حوادث آن نیز، پیچیده

آورد، که ناشی از مبهم بودن چرایی حوادث اصلی است، که یكی پس وجود می خواننده به

اند. روایت داستان نیز متناسب با موضوع آن، از دیگری آمده و با دخالت راوی گسترش یافته

هایی چون شاه ناشی از نفرت، تا حدودی واقعی است. از طرفی شخصیت یعنی تعصب

-جهود، زن عیسوی، طفل، مأموران شاه و عیسویان. نیز مطابق خصوصیات خود رفتار می



 
هایی فعال در الهی و بت نیز چون شخصیتها، آتش، ارادة کنند، در کنار این شخصیت

های ذهنی او به شود و تداعیای کل بیان میداستان حضور دارند. داستان از زبان راوی دان

سازد. کشمكش اصلی داستان، شیوة جریان سیال ذهن موضوعات مختلفی را مطرح می

دهند و در سطح اوج فضای داستان را تشكیل میانداختن طفل به درون آتش است که 

داستان و است که با لحن کلی وگوی شاه و آتش بیان شده وگوهایی چون گفتروایی، گفت

از ابتدا تا انتهای داستان ثابت، این معنی کههای آن، هماهنگی کامل دارد، به لحن شخصیت

جدی و تأثیرگذار است. و در نهایت، داستان در فضایی دینی آمیخته با جنبۀ سیاسی 

 وگوهای آنست. ها، مضامین و گفتجریان دارد که همسو با شخصیت

 داستان شير و نخچيران

شیر و نخجیران که پس از داستان پادشاه جهود دیگر و قبل از داستان آمدن رسول داستان 

شود، داستانی بیت دفتر اول مثنوی را شامل می 479حدود  1389تا  900روم از بیت 

است که به نقل استاد فروزانفر در کتاب کلیله و دمنه در باب االسد و الثور نیز 

است اما  این داستان در ظاهر داستانی ساده و کوتاه(. 337 /1:ج1382است)فروزانفر،آمده

موالنا از آن برای بیان مسائل و موضوعات مختلف عرفانی و فلسفی نهایت استفاده را 

توکل و کسب، و تاثیر قضا و قدر و به تبع آن، مسألۀ جبر و »است. موضوعاتی از قبیل کرده

ا زهد و توکل، و خفا و ظهور حق تعالی اختیار و عدم منافات تملک، و مباشرت امور دنیوی ب

های همان( و نكته«)و سیالن حقیقت جهان و حرکت جوهری و مجاهده و مخالفت نفس

-بیت آن متن داستان و گفت 377بیت حدود  479دیگر در آن آورده و به طور کلی از 

ی و تنها حدود س»های داستانی است و از این تعداد ابیات، وگوهای طوالنی بین شخصیت

گیرد که در میان کل ابیات پراکنده یک بیت روایت اصلی داستان را در بر می

های ها و حكایت( و مابقی ابیات به بیان تمثیل270: 1380پورنامداریان، «)استشده

کوتاهی چون، داستان نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان، 

کند، و رانی میپنداشت روی دریا کشتیکرد و مییتمثیل مگسی که بر برگ کاه سیر م

فریب خوردن آدم از ابلیس و ابیاتی در  هدهد، سلیمان و زاغ و حكایت همچنین حكایت

تفسیر حدیث رسول اکرم)ص(: رجعنا من الجهاد االصغر الی الجهاد االکبر پیرامون مبارزه با 

ان دارای دو سطح یا دو بعد است. است. این داستنفس امّاره در ضمن آن اختصاص یافته

های داستانی مانند شیر و وگوهای شخصیتسطح ظاهری داستان که شامل اعمال و گفت



 
و دمنه نیز همان سطح ظاهری داستان با نثری فنی خرگوش و نخجیران است که در کلیله

ثیلی است اما سطح دیگر داستان همان سطح باطنی یا تممورد نظر نویسنده پرداخته شده 

 است که خارج از بحث ماست و تنها سطح روایی داستان مّد نظر است.

 نای کلاز زبان راوی داهاست، کهوگوی بین شخصیتاین داستان، اساسًا مبتنی بر گفت

وب گوها عالوه بر این که جزء اصلی ساختار داستانی محسشود و این گفتبیان می

وری داستانی نیز نقشی اساسی دارند. به طپردازی و گسترش طرح شوند، در شخصیتمی

به  رود و هم داستانوگوها هم جذابیت و زیبایی داستان از بین میکه با حذف این گفت

ای مستقیم وهوگوهای کوتاه و بلند که به شیشود. این گفتروایتی ساده و مبتذل تبدیل می

صیت درتمند شیر، شخشوند: شخصیت قبیان می شوند، از زبان سه نوع شخصیت بیان می

ین امحتاط نخجیران و همچنین شخصیت به ظاهر ضعیف اما زیرك خرگوش. هر کدام از 

 ظریاتشخصیت ها متناسب با حاالت و خصوصیات روحی و روانی خود به بیان سخنان و ن

طرفانه و یباست نظریات آنان را در داستان پردازند و موالنا به خوبی توانسته خود می

ظریات ن که نوگوها بیشتر از آرسد این گفتا شرایط مختلف بیان کند. به نظر میمتناسب ب

از زبان هدو طرف مخالف باشند، سخنان خود موالنا و نظریات و تجارب شخصی او هستند ک

مناسبت اقتضای است و بهها را به داستان تحمیل کرده طرفین بیان می شوند و موالنا آن

 که دراندهد، چنمیمخاطب ارائهود را از داستان برداشت کرده و بهکالم نتیجۀ مورد نظر خ

دای ی ابتکند، از طرفابتدای داستان هم عقیدة شیر است و در انتها از خرگوش دفاع می

های ر انتداستان در فضایی آرام و همراه با بیان نظرات مستدل طرفین جریان دارد و د

ب ها نیز متناسشود و لحن شخصیتمی نت آمیختهداستان، این فضای آرام، با ترس و خشو

برای  تان هموگو در این داساین ترتیب موالنا از عنصر گفتکند. بهها تغییر میبا شخصیت

 و هم بیان نظرات و تجارب عرفانی و شخصیِ خود، هم تعالی و جذابیت فضای داستانی

ده ندن داستان استفامتنوع کردن سخن خود و در نهایت برای ترغیب مخاطب به خوا

 است. کرده

 داستان آمدن رسول روم نزد عمر 

بیت  156حدود  1546تا  1390این داستان که بعد از داستان شیر و نخجیران و از بیت 

تفاوت »موالنا مطالب مهمی چون؛ است، داستانی است کهدفتر اول مثنوی را در بر گرفته

لت در آمدن به کالبد عنصری، وحی جبر و مقام معیت، جبر عامه و جبر خاصه، ع



 
هایی است که در ابتدا و است، و یكی از داستان( را بیان کرده1/450: د1384زمانی، «)و...

که  توان روایت ساده و کوتاه آن را در چند جمله خالصه کرد: اینبا مروری بر آن می

از پیدا کردن او، آید و بعد رسولی از جانب دولت روم نزد خلیفه دوم عمر بن خطاب می

مایه قرار داده، تا مطالب مهم پرسد. موالنا همین روایت کوتاه را دستسؤاالتی از او می

توان دقیقًا بیت داستان نمی 156از الی اشعار آن بیان کند. به طوری کهعرفانی را در البه

حدود پنجاه تا ابیات روایی را از ابیات بیان شدة خود موالنا تشخیص داد و با کمی اغماض، 

های ذهنی دهد و مابقی سخنان و تداعیهفتاد بیت، سطح روایی آن را تشكیل می

محمد بن عمر واقدی در فتوح موالناست. استاد فروزانفر مأخذ این داستان را حكایتی که

داند، که با کمی اختالف در اسرار التوحید نیز است می ( آورده54، ص 1الشام)طبع مصر، ج

است که در (. این داستان، داستانی ساده و کوتاه 491 /1:ج1382است)فروزانفر،نقل شده

ها از که در آن است و به وسیلۀ ابیات آخر آن،بسط مطالب داستان شیر و نخجیران آمده

ها در آن»است، که مبارزه با خصم درون و نفس اماره سخن رفته، این ارتباط صورت گرفته

بت سهمگین سخن رفته و مرد خودشكن را موالنا بر دلیران  از جهاد با نفس و شكستن

است. عمر در حكایت مورد بحث ما، همان مرد مجاهد و خودشكن صف شكن ترجیح داده

 (. 495همان: «)است

این داستان روایتی تاریخی است که با تصرفات موالنا و با شیوة داستان پردازی او بیان شده 

و منسجمی دارد و تنها شامل روایت داستان است. طرح کلی  است. داستان ساختار ارگانیک

توان به سادگی روابط علی حوادث را آن نیز به دلیل کوتاهی روایت اصلی، کامل است و می

ترین مدت خواننده را به کشف کرد. حوادث داستان در ابتدای آن آمده است که در کوتاه

اند موضوع کلی داستان، ص قرار گرفتهبرد، به طوری که در مسیری مشخفضای داستان می

ترین مضمون آن یعنی، مبارزه با نفس و نابودی خصم درون است، که به متناسب با مهم

های تاریخی آن، چون عمر بن خطاب، رسول روم، مردم مدینه و زن وسیلۀ شخصیت

در شود. این داستان که کشمكش خاصی ندارد و سیر حوادث آن، تنها صحرانشین بیان می

دهد، از زاویۀ دید سوم شخص بیان خواننده را در حالت انتظار قرار میوجوی رسول، جست

های ذهنی و به شیوة جریان سیّال ذهن، به بیان موضوعات شود و راوی در کنار تداعیمی

شود و هر پردازد. خواننده به سرعت وارد فضای داستان میمختلف عرفانی و تحلیل آنها می

شود. وگوهای بیان شده، لحن آن نیز متفاوت میرود، متناسب با گفتمیچه به پیش 



 
که لحن عمر، لحنی قاطع، صمیمی و تأثیرگذار است و لحن رسول روم، لحنی مریدانه چنان

ای عرفانی نیز دارد، که است. فضای داستان نیز، فضایی سیاسی است که صبغهو محترمانه

 سو با روایت اصلی آن است.مضمون اصلی داستان و هموابسته به

 داستان بازرگان و طوطي

های مثنوی، داستان طوطی و بازرگان است که بعد از یكی از مشهورترین و زیباترین داستان

و  1912تا بیت  1547داستان آمدن رسول روم نزد عمر و در بسط مطالب آن، از بیت 

موالنا این داستان را در دنبال  در حقیقت»گیرد. بیت دفتر اول را در بر می 365نزدیک به 

پرسد: چه حكمت بود تا خداوند بدان میآورد که طی آن رسول قیصر از خلیفهسؤالی می

و  سبب جان صافی را در کدورت زندان تن محبوس کرد و جان که تعلق به عالم امر داشت،

بعد و حّد ایی بود که هیچ اندازهبه همین سبب بُعد و مساحت نداشت و همچون مرغ بی

-4: 1384توانست آن را محدود کند. در این قفس گرفتار گشت؟)زرین کوب، مادی نمی

های مرغ و زندانی شدن آن در قفس جسم، تداعی( و در ادامه با این تمثیل روح به163

مطالب آن موالنا، داستان طوطی و بازرگان را، که همسو با مضمون داستان قبلی و در توجیه

ای است که در اسرار است. مأخذ اصلی داستان به نقل استاد فروزانفر، قصهکردهآمده، بیان 

 /1: ج1382است)فروزانفر، نامۀ عطار و اندکی پیش از آن در تفسیر ابوالفتوح رازی آمده

این ترتیب موالنا طراح داستان نیست و با داشتن الگوی قبلی به تصرف در ساختار (. به592

انگیز و هنر او در بسط و تفصیل آن حكایت با تعبیری دل»ای که گونهداستان پرداخته، به 

های شاعرانه که در مضمون شیوا و افزودن مسائل مختلف عرفانی و فلسفی و دینی به همراه

زیبایی و حسن تأثیر گفتارش تأثیری در خور توجه و در حد اعجاب به جا 

موت ارادی و گسستن »ین داستان، بیان (. هدف موالنا از آوردن ا594همان: «)استگذاشته

مقام فنا رسیدن از تعلقات غیرخدایی و رها شدن از خویشتن کاذب خود و نهایتاً به

( و به همین دلیل از کل ابیات داستان، تنها پنجاه تا شصت 494 /1: د1384زمانی، «)است

لی پیرامون هایی نیز، موضوعات و فصودهد و در قسمتبیت، روایت اصلی را تشكیل می

صفت اجنحۀ طیور عقول الهی، آسیب شناسی زبان و سخنان بیهوده، تفسیرهایی از ابیات 

های موسی و ساحران و آفرینش آدم و هبوط او و سخنانی عطار و سنایی، اشاراتی به قصه

در مورد تفاوت سالک کامل و ناقص، احوال انسان کامل، مضرت تعظیم خلق و... آورده و 



 
است، که هر شخصیتی، نماد ای تمثیلی به خود گرفته ب داستان بیشتر جنبهاین ترتیبه

 ها به آنها اشاره خواهد شد. چیزی است که در بحث شخصیت

ز ان رموطوطی در بی به طور کلی ساختار داستان با توجه به تصرفات موالنا در شخصیت

هایی از ساختاری قسمت ناك، باعث ضعفای دردعرفانی و شخصیت بازرگان در بیان مرثیه

اصی خاست. در طرح کلی آن نیز، حوادث یكی پس از دیگری با علت سطح روایی آن شده

ه ه رفتهاست که راوی با ادامۀ آن، رفتآیند که ناشی از عملكرد شخصیتپشت سر هم می

ان داست کند. در روایت کلیعلت وقوع حوادث را برای خواننده به صورت واضحی بیان می

شراف اچیز  شود، راوی به عنوان دانای کل بر همهاز زبان زاویۀ دید سوم شخص بیان میکه

پردازد. در ها میکامل دارد و هم به روایت داستان و هم به تحلیل رفتار و سخنان شخصیت

فیان هایی چون طوطی، بازرگان، طوطیان هند و اطرااین داستان که با معرفی شخصیت

 هایی نمادینهای اصلی آن یعنی طوطی و بازرگان، شخصیتشخصیت شود،بازرگان آغاز می

 ر اینهایی مطابق حاالت آنها نیست. دهستند که گاهی رفتار و سخنان آنان در قسمت

ت. بی استحلیل، طوطی، شخصیتی جامع و پویا و در مقابل، بازرگان شخصیتی ساده و قال

ها و تهشود، و نكو، وارد فضای داستانی میهای موالنا و تصرفات اهایی نیز تداعیدر قسمت

یز نشود. از طرفی موضوع داستان مسائل مختلف، متناسب با موضوع کلی آن مطرح می

متناسب با مضمون آن یعنی مرگ ارادی و گسستن از تعلقات مادی است. کشمكش 

طی ودن طداستان نیز، در دو مقطع نمود دارد. نخست در مردن طوطی هند و دیگری در مر

رین شود. از طرفی بیشتنشین که علت وقوع هر دو، در انتهای داستان مشخص میقفس

رسد، بیشتر هاست. که گاهی به نظر میوگوی بین شخصیتابیات داستان، مربوط به گفت

این  شوند. لحنوگوها به یک شیوه بیان میسخنان و نظریات خود موالناست. تمام این گفت

 وانگیز مغوار، ت است. در ابتدا ثابت است اما رفته رفته لحنی مرثیهوگوها نیز، متفاوگفت

شود. میگونه گیرد و در انتهای داستان تدریجاً لحن، لحنی مناجاتسوز به خود میدل

 نه درمتناسب با مضمون آن، به فضایی عارفااست کهفضای کلی آن نیز فضایی عاشقانه

 شود.انتهای داستان تبدیل می

 ن پير چنگي با عمرداستا



 
طی ان طوهای مثنوی است که در تأیید داستداستان پیر چنگی یكی از مشهورترین داستان

زیر به آن  شود، که با بیتدفتر اول را شامل می 2243تا بیت  1913و بازرگان و از بیت 

 شود: کند: و مضمون اصلی این داستان نیز محسوب میداستان ربط پیدا می

 خراش    آزمون را یک زمانی سنگ باشگ بودی دلها تو سنسال

 (1912 /1: 1375مولوی، )                                                                             

ای است که در اسرارالتوحید ذکر شده، و قصه»مأخذ اصلی داستان به نقل استاد فروزانفر 

(. 753 /1: ج1382فروزانفر، «)استه به نظم در آوردهنامشیخ عطار نیز آن را در مصیبت

نفخ صور و انواع آن، معنی قیامت، اتحاد ظاهر و »موالنا در این داستان موضوعاتی چون 

مظهر، اتحاد انبیا و اولیا، دوام فیض الهی، تبّدل امثال، غفلت پایۀ دوام زندگی، نطق 

ت. عالوه بر این موضوعات، حكایات اس( را آورده595 /1: د1384زمانی، «)جمادات و...

تا بیت  2023بیت )از  59از مصطفی )ص( در ی سؤال کردن عایشهقصه»کوتاهی چون 

(، و در 2164تا بیت  2124بیت )از بیت  40(، یا قصۀ نالیدن ستون حنانه در 2082

نهایت قصۀ اظهار معجزة پیغامبر )ص( و به سخن آمدن سنگریزه در دست بوجهل در هفت 

یت و ابیاتی پیرامون شیطان و اغواگری او، تمثیل نابینا و عصا، آدم و عصیان او، موسی و ب

( 91: 1382غالم، «)عصای اعجاز آفرین او، محمد و اعجاز ستون چوب، آدم و دیو و دد و...

از آن است کههای مختلفی صورت گرفتهاست. در مورد این داستان تحلیلنیز بیان کرده

کیفیت »ای با عنوان به دو مقالۀ زیر اشاره کرد: نخست محمد غالم در مقاله توانمی جمله

به تحلیل ساختاری داستان پرداخته و عناصر داستانی آن را « پردازی موالناتعلیق در قصه

مقایسۀ داستان پیر چنگی »ای با عنوان است و قدرت اهلل طاهری نیز در مقالهبررسی کرده 

این دو داستان را از نظر ساختاری و محتوایی تحلیل کرده که« حمدموالنا و سه تار آل ا

است. نكتۀ جالب توجه در این دو پژوهش، دو برداشت متفاوت و متناقض از داستان پیر 

حسن گزینش موالنا، تا حد زیادی »معتقد است: چنگی است؛ در مقالۀ نخست، نویسنده

ی انسجام در داستان مثنوی میان اشخاص سازد و نوعساختار اصلی داستان را دگرگون می

(. وی در ادامه با تحلیل شخصیت 78: 1382غالم، «)آوردداستان و درون مایۀ اثر پدید می

باز »داند، که با قرار گرفتن در مقابل پیر چنگی، عمر در داستان، او را شخصیتی مقابل می

ا جامعۀ کنونی هر چه بودن فضای سیاسی و اجتماعی جامعۀ خود را دست کم در قیاس ب

(، و به طور کلی ابیات روایی داستان را چهل و دو بیت 79همان: «)نمایدبهتر ترسیم می



 
وگوی پیر چنگی و عمر کمتر از یک هفتم کل ابیات است)همان: داند که با حذف گفتمی

یان که سطح روایی داستان در شصت و پنج بیت بی دوم با بیان این(. اما نویسندة مقاله87

عمر حكایت مولوی تا حد یک مسلمان »(، معتقد است که؛ 203: 1384اند)طاهری، شده

کند که نباید این پیر، نظر شود. او با دیدن اسباب طرب، حكم میمیراست کیش فرو کاسته

موالنا، عمر با این پیش فرض، مجرمی است که در مقام کردة حضرت حق باشد. در نظرگاه

انتخاب زمان و مكان » نویسد:( و در ادامه نیز چنین می211-12: است)همانقضا نشسته

داستان پیر چنگی، برخالف امتیازات دیگر آن، چندان هنرمندانه نیست و به باورپذیری 

ها (. سپس توضیحاتی در مورد تحلیل شخصیت217همان: «)استداستان صدمه زده

برد. با کمی تأمل در این پایان میبحث را به  های ساختاری،آورد و با بیان تناقضمی

رسد، تحلیل دوم بیشتر با سطح روایی داستان تناسب دارد و از منظر ها به نظر میتحلیل

ها و همچنین بیان ی مورد نظر نویسنده در مورد شخصیتتحلیل ساختاری، نتیجه

این امر  تر از تحلیل اولی است، که در تحلیل داستان نیزهای ساختاری و...درستتناقض

 ثابت خواهد شد. 

های مثنوی است، ساختار منسجمی ندارد و این ترین داستاناین داستان که یكی از معروف

ها و زمان و مكان داستان جایی شخصیتامر به دلیل تصرف موالنا در روایت اصلی، جابه

ه تنها است. این دخل و تصرف نهایی در اجزای مختلف آن شدهاست که باعث ایجاد تناقض

اشكاالتی نیز در طرح داستانی و روابط عّلی آن ساختار داستان را با مشكل مواجه کرده، بلكه

هایی کشف روابط علی حوادث را است که فارغ از توجیهات موالنا در قسمتبه وجود آورده

هایی چون پیر چنگی، عمر بن کند. روایت کلی داستان با وارد کردن شخصیتمیپیچیده 

های مختلف، ها در موقعیتو خداوند، سیر طبیعی خود را دارد و هر یک از شخصیتخطاب 

هایی پویا های اصلی یعنی پیر چنگی و عمر شخصیتبرند. شخصیتداستان را به پیش می

شوند. به طور کلی داستان از زبان دانای کل و با هستند که هر دو در داستان متحول می

ود و شهای مختلف عوض میشود. اما نوع روایت در قسمتزاویۀ دید سوم شخص بیان می

هایی، کاماًل از صحنۀ حوادث حذف ها، در قسمتراوی عالوه بر توصیف مستقیم شخصیت

ها با رفتارها و سخنان خویش، خود را معرفی کنند و دهد تا شخصیتمیشود و اجازهمی

ی تردید آمیز عمر برای یافتن پیر وجوکنند. جستارتباط برقرار بدون واسطه با خواننده 

ترین کشمكش داستان است که با عطسۀ عمر و بیدار شدن پیر همچنان ادامه چنگی اصلی



 
خویشی رسد. موضوع کلی داستان یعنی فنا و بیاوج خود مییابد و با ترس پیر چنگی بهمی

که با شیوة  ارتباط متقابلی با مضمون اصلی آن یعنی، توبه، پشیمانی و خاکساری دارد

شود. در این جریان سیال ذهنی موالنا و شیوة معمول او، از ساختار کلی داستان برداشت می

وگوی پیر ها نمود دارد و گفتهای شخصیتوگوها بیشتر در قالب حدیث نفسداستان گفت

کنند، با ها بیان میوگوی داستان است و سخنانی که شخصیتترین گفتچنگی با عمر، مهم

هاست و در نهایت داستان به دلیل وجود ی قاطع و جدی و متناسب با روحیات آنلحن

 های عمر و خداوند، در فضایی سیاسی و دینی جریان دارد.شخصیت

 داستان خليفه که در کرم از حاتم طائي گذشته بود.

بیت  768 و حدود 3012تا بیت  2244از بیت های مثنوی که ترین داستانیكی از طوالنی

-وحرر کتاب دمأخذ آن حكایتی است که »گیرد، این داستان است و ز دفتر اول را در برمیا

مد یات محنامۀ عطار و جوامع الحكااالرواح ذکر گردیده و با تفصیل بیشتری در مصیبت

جنبۀ  (. در روایت موالنا داستان915 -17 /2: ج1382فروزانفر، «)استعوفی نقل شده

ز اای ایهدر مجموع حكایت، اعرابی و مشک آب شور وی، باید کن»کند و تمثیلی پیدا می

 د، بهپایان حق باشهستی سالک، و خلیفۀ بغداد و دجلۀ وی رمزی از هستی مطلق و بی

 قل راماجرای او با شوهرش چالش بین نفس و عسبب ورود زن اعرابی در قصه و این که

و زنش  اعرابی»نویسد: چنین می(. زمانی نیز 288-9: 1383زرین کوب،«)کندتمثیل می

 آب سبو، وخبرند الهی بیکرانی دستگاهاند و خلیفه نماد خداوند. بندگان از بینماد بندگان

ل ین حانماد افكار و طاعات و عبادات آنان است که هم شورناك است و هم قلیل، با ا

 (. 1/682: د1384زمانی، «)خداوند از سر کرم بدان پاداش وافر عطا فرماید

بیت است که دو  300اصل داستان، بدون احتساب ابیات مربوط به تأویالت موالنا، حدود »

وگوی زن و شوهر اختصاص داده بیت به گفت 220سوم آن یعنی حدود 

جا نیز مانند داستان (. بنابراین در این213: 1386غالمحسین زاده و دیگران، «)استشده

مل تشكیل دهندة طرح آن است و موالنا در خالل این ترین عاوگو مهمشیر و نخجیران گفت

وگوها به بیان موضوعات مختلفی چون فضیلت فقر و قناعت، مرید و مراد و مدعیان گفت

پردازد. در کنار این دروغین فضیلت صبر، قضای الهی، اندیشه وحدت وجود و... می

مرد و این حكایت  موضوعات، فصولی در مورد رابطۀ مرید و مدعیان مزور و بحث زن و

ی موسی و هاای به حكایتدید و ابوبكر، زیبا و اشارهابوجهل محمد )ص(را زشت میکه کوتاه



 
چنین حكایت نحوی و فرعون، ناقۀ صالح، سلیمان و تفسیر چند حدیث و مثل و هم

ای به کشتیبان در سیزده بیت و سپس ابیاتی در وصف پیر و مطاوعت وی و در نهایت اشاره

 است. های مختلف بیان شدهصیت رسول )ص( به حضرت علی )ع( نیز در قسمتو

دنبال  ارد وبه طور کلی ساختار داستان به دلیل طوالنی بودن ابیات آن، انسجام کافی ند

دست  ایت را ازمدام سر رشتۀ حكکند و خواننده دشوار می کردن روایت آن را برای خواننده

رد ماز زبان زن و امل است و توصیفات موالنا و سخنانی کهدهد. طرح آن نیز طرحی کمی

اده ری و سکند. زمینۀ مناسبی است تا موضوعات مختلف عرفانی در این طرح تكرابیان می

شخص لّی مبیان شود. حوادث داستانی بیان شده در چهارچوب این طرح نیز دارای روابط ع

یان بتر به ه زندگی واقعی دارد و بیشبینانه باست. از طرفی روایت داستان نگاهی واقع

ت، ان اسگفتگوها و دعواهای زن و مرد اعرابی که نمایانگر زندگی ساده و ابتدایی آن

که همگی های داستان عبارتند از: اعرابی، زن او و خلیفهاست. شخصیتاختصاص یافته

ابی که اعرکنند. های نمادین هستند و با توجه به خصوصیات روانی خود عمل میشخصیت

 ۀ واقعینمون اند ونماد عقل است، همراه با زن خود که نماد نفس است، هر دو مظهر بندگان

مه هده و مردان و زنان عصر خود هستند. خلیفه نیز که نماد خداوند است، شخصیتی پیچی

ثار نعنی، یجانبه دارد. موضوع کلی داستان تقابل عقل و نفس است که همسو با مضمون آن 

ی هاوابجان شور در راه حضرت معشوق است. از طرفی دعوای زن و مرد اعرابی و جکردن 

 ترینهمرساند و ماوج خود میها به یكدیگر کشمكش اصلی داستان را به خشن و تند آن

خالف موگو وگوهای پی در پی زن و مرد اعرابی است و دو طرف گفتعنصر داستانی گفت

 ستان ازایت داشود، نیز در تقابل یكدیگر قرار دارد. روییكدیگرند و موضوعاتی که بیان م

ها تر شخصیشود و رفته رفته راوی به توصیف حاالت و رفتاطریق راوی دانای کل بیان می

حن زن، لاستان، ددهد. در ابتدای پردازد و اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرار میمی

-ان میشتر نشرا در کنار طنزها و القاب زشت بی آلود و سرد اوبازتاب روان آشفته و غضب

ا عوض هخصیتاست اما در ادامه با تهدید مرد، لحن شآمیز و آمرانهدهد و لحن مرد نصیحت

ت، و در نهای آیدتر به نظر میتر و مطیعشود و لحن زن نرمتر میشود، لحن مرد قاطعمی

 ر سطحز سطح تمثیلی آن در کنافضایی عرفانی بر داستان حاکم است که بیشتر ناشی ا

 روایتی است. 

 داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار



 
فتر اول را د 3156تا بیت  3013این داستان که بعد از داستان خلیفه و اعرابی و از بیت 

 وایی آن،رموالنا به ساختار هایی است که به دلیل توجه شود، یكی از داستانشامل می

موالنا هکاستان ددهد. در این ای دارد و هنر داستان سرایی او را بیشتر نشان میاهمیت ویژه

 است؛ یكی فانیدو منظور اصلی نهفته»است، آن را در صد و چهل و سه بیت بیان کرده

: 1384زمانی، «)کردن وجود موهوم خود در وجود حقیقی و دیگر عبرت گرفتن از حوادث

است. از طرفی هل و سه بیت دارد که پشت سر هم آمده (. روایت اصلی حدود چ878 /1د

ه در آن ک در این داستان، اولویت با روایت اصلی است، به طوری که پس از بیان داستان

-مام میتان تیاری بكوفت و... در چهل و پنج بیت، در اثنای روایت اصلی، در چند بیت داس

موضوعاتی به های ذهنی اوکند. تداعیگیری از داستان بیان میشود و ابیاتی را در نتیجه

و...  خویش چون تهدید کردن نوح )ع( قوم خود را، نشاندن پادشاهان، صوفیان را پیش روی

یا ، االذکاالدبا های نثر الدّر از ابوسعد آبی، محاضراتپردازد. مآخذ اصلی داستان کتابمی

داستان با  (. این877-8مان: ه«)تألیف ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی و فرائد السلوك است

استان اصلی د توان مضموناین ابیات را میکند که ابیات زیر به داستان قبلی ربط پیدا می

 نیز دانست. 

 ات در هست آن هستــــی نواز    هــمچـــو مس در کیمیا اندر گدازهستی

 در من و ما، سخت کردستی دو دست     هست این جمله خرابی از دو هست 

 (3011-12 /1: 1375)مولوی،                        

این داستان به طور کلی، ساختار و طرح یكپارچه و کاملی دارد و ابیات سطح روایی آن با 

اند. داستان عالوه بر روایت توصیفات زیبای موالنا پشت سر هم با ترتیب خاصی آمده

الگوی قبلی موالنا و با تصرفات او، ظاهری آن، جنبۀ عرفانی نیز دارد و کلیت آن با توجه به

کند، است. در واقع موالنا به عنوان راوی دانای کلی که داستان را روایت میگسترش یافته 

کند و خواننده با دنبال کردن سیر حوادث آن، به علت وقوع حوادث آن را نیز بیان می

مشخص دارد و حوادث آن یابد. این داستان، روایتی مقصود مورد نظر او دست میراحتی به

واری یكی پس از دیگری، سطح روایی آن را نظم و ترتیب خاصی نیز به صورت زنجیره

ترین شخصیت داستان شیر است که نماد حضرت حق و تمثیل عارف است.. اصلیبخشیده

است، در ای گرگ که نماد افراد خودخواه و خودفریفتهکامل است. شخصیت ساده و کلیشه

بینی و فناشوندگی است در داستان حضوری فعال پویای روباه که نماد عبرت کنار شخصیت



 
گیری و دوری بینی است و مضامین آن نیز در مورد عبرتدارند. موضوع کلی داستان عبرت

رسد و آن هم اوج خود میاز خودخواهی و... است. کشمكش داستان تنها در یک مقطع به

است. ها نمود یافتهوگوی بین شخصیته با گفتخشمگین شدن شیر و کشتن گرگ است. ک

ها خود را شود، تا شخصیتوگوهایی کوتاه، که در آنها حضور راوی کمتر احساس میگفت

معرفی کنند و با اعمال و سخنان خود، داستان را به پیش ببرند. لحن داستان نیز، لحنی 

حنی خشن و قاطع هاست. لحن شیر، لمتناسب با حضور شخصیتجدی و ثابت است که

گرانه دارد و در است، گرگ، لحنی خودبینانه و گستاخانه و روباه، لحنی چاپلوسانه و حیله

نهایت این که داستان در فضایی سنگین و ترسناك جریان دارد، که به دلیل مضمون 

 شود.عرفانی آن در پایان داستان، فضا عرفانی می

 نقاشی و صورتگریداستان مری کردن رومیان و چینیان در علم 

-در بر می ( دفتر اول را3499تا بیت  3467این داستان که تنها سی و دو بیت ) از بیت 

پایان  نا درهای ذهنی موالهای مشهور مثنوی است که به دنبال تداعیگیرد، یكی از داستان

ی است. مآخذ اصلداستان به عیات رفتن کر و در تأیید مضمون ابیات پایانی آن آمده 

: د 1384زمانی، «)و اسكندرنامۀ نظامی است 17، ص 3کتاب احیاء العلوم، ج»استان د

وایت راین معنی که در هایی دارد، به(. اما روایت موالنا با روایت غزالی تفاوت1/994

یان عكس رومموالنا بالاین چینیان بودند که دیوارها را صیقل زدند، در حالی که»احیاالعلوم، 

ن، داستا همان( و دلیل این تصرف موالنا در ساخت«)استمعرفی کردهخانهرا صیقل زنندة 

: 1382، کوبزرین«)ممكن است تا حدی به خاطر رومی بودن خود موالنا و یاران او باشد

ت پردازی اهل صنعپرستی و نقشهای ادبی، به صورت(. از طرفی چین در سنت155

کسانی چون به ریاضت نفس، بیشتر به گرایش به تصفیۀ باطن و تمسک»شهرت دارد اما 

 است که با اصحاب موالنا از یک منشاافالطون الهی و شیخ یونانی منسوب بوده

 ه بیتهمان(. این داستان دارای دو سطح است. سطح روایی آن که در پانزد«)اندبوده

 به است مربوط»متناسب با مضمون آن است و شود و سطح عرفانی و تمثیلی آن کهمیبیان

روح صیقلی  اند،نرنگی، صورت و معنا. معناگران، که در این جا نمایندة آنان رومیارنگ و بی

که چینیان بینان،یابند، در حالی که نقش پرستان، ظاهردارند، که دنیا را چون بازتابی درمی

، ندوشنسالمیا«)شوداند، بُرد با رومیان میاند، در بند نقش جهان فانیتجسم آن گردیده

 این سطح تمثیلی توجه دارد.( و موالنا بیشتر به170: 1377



 
ن ی کردجایاین داستان برخالف الگوهای قبلی خود و با تصرفات درست موالنا در جابه

 انیک راند ارگتوان این پیورومیان و چینیان ساختار کاملی دارد که در میان اجزای آن می

در آن  رومیان علّی خاصی نیز جز رفتار معماگونۀای دارد و روابط دید. هم چنین طرح ساده

ند. از کمی وجود ندارد، خواننده رفته رفته در انتهای داستان، علت وقوع حوادث را کشف

انی الی زموار است و توطرفی ترتیب وقوع حوادث در سطح روایی داستان، منطقی و سلسله

های یترومیان و سلطان، شخصاست. در این داستان، چینیان، نیز به خوبی رعایت شده 

ند و تمثیلی داستان هستند. چینیان تمثیل دانشمندان و نمودار عالمان ظاهری هست

ل، و اهل قیل و قااهل حالند نهرومیان، نمودار اصحاب کشف و شهود و همان صوفیانند که

 جامع وبرخالف چینیان که شخصیتی ساده و قراردادی دارند، همگی در حكم شخصی پویا 

عنوان  فاً بهدهند. و سلطان نیز که صرهستند که با اعمال خود فضای داستان را تغییر می

عّلق تقطع  رنگی ومطرح است، شخصیتی ساده و ایستا دارد. موضوع کلی داستان، بی پادشاه

ی است. از طرفمتناسب با مضامین عرفانی آن در داستان آمدهو رسیدن به وحدت است که 

-گفت ها و تقابل بین رومیان و چینیان فضای داستان را در قالبصیتکشمكش بین شخ

ها، یتا، شخصبرد. در این داستان از همان ابتدوگوهای کوتاه و گاهی یک طرفه به پیش می

لیل ا و تحهکنند و راوی دانای کل، به توصیف اعمال شخصیتمعرفی میخود را به خواننده

نی ها نیز از ابتدا مشخص است؛ چینیان، لحتپردازد، لحن شخصیرفتارهای آن می

ل، است. در کخودخواهانه، رسمی و خشک دارند و در مقابل، لحن رومیان، صمیمی و ساده 

حن لیل لداستان به دلیل تمثیلی بودن آن، در فضایی عرفانی جریان دارد و به همین د

خود  صمیمانه به آمیز وشود و لحنی نصیحتهایی عوض میراوی جدی است که در قسمت

 گیرد. می

 داستان خدو انداختن خصم بر روی امیرالمؤمنین علی )ع( 

از های مثنوی است کهاین داستان، آخرین داستان دفتر اول و یكی از مشهورترین داستان

ایام شود که بعد از تمثیل آتش افتادن در شهر به تا آخر دفتر اول را شامل می 3721بیت 

امام محمد غزالی در کیمیای »است و بیت آمده  282تأیید مطالب آن در خلیفۀ دوم و در 

(. روایت اصلی در 1059 /1: د1384زمانی، «)استایجاز نقل کردهسعادت این داستان را به 

های ذهنی موالنا و بیان موضوعاتی است و مابقی ابیات به بیان تداعیهفتاد بیت بیان شده

ی پیر کامل، بحث جنین و تشبیه سالک به جنین و... و هم چون تأویل و رمز، غلبۀ باطن



 
موسی و آدم و حكایت گفتن پیغمبر)ص( به گوش رکابدار  هایچنین اشاراتی به حكایت

امیرالمومنین علی )ع( و داستان تعجب کردن آدم )ع( از ضاللت ابلیس و عجب آوردن و 

با استناد به داستان »این داستان است. موالنا در حكایت پیامبر و فتح مكه و... پرداخته

رویارویی آن حضرت با عَمرِو بنِ عبدود، در جنگ خندق به بیان مناقب آن امام بزرگ 

گیری بهتر، با تصرفی اندك در بیان پرداخته و به جهت اثربخشی هر چه بیشتر و نتیجه

: 1380ان، فوادی«)داردحادثۀ مذکور، برخی از مناقب آن حضرت را از زبان خصم بیان می

امام علی)ع( را نور الهی، مظهر والیت الهی، دانای علوم غیبی و اسرار »(. در واقع موالنا 21

نهانی، مظهر افعال الهی، دانای اسرار الهی و انسان کامل، بردبارترین و داناترین، جمله عقل 

 (.38همان: «)داندو دیده و جان بخش مردگان می

ارد و میان اجزای تشكیل دهندة آن ارتباط متقابلی وجود این داستان، ساختار استواری د

شود و مخاطب بدون هیچ مشكلی ابتدا تا ابهام خاصی در فضای آن دیده نمیدارد. زیرا 

رسد. از نظر طرح گیری پایان داستان میکند و به نتیجهانتهای داستان را دنبال می

است، که در اولین مناسب قرار گرفته داستانی، روابط عّلی میان حوادث، منطقی و در جای 

کند. حوادث این داستان در های داستان را بیان میدالیل و انگیزهبیت داستان موالنا تمامی

پیوندند، و روایت موالنا، خواننده را به یاد جنگ خندق و رویارویی بستر جنگ به وقوع می

شخصیت اصلی دارد که هر دو در اندازد. این داستان دو حضرت علی)ع( با عمربن عبدود می

است که رفتاری گیرند، حضرت علی: شخصیتی جامع و همه جانبهتضاد یكدیگر قرار می

-بینی دارد و با سخنان و اعمال خود شخصیت پهلوان را تحت تأثیر قرار میغیرقابل پیش

و خویشان یابد. اطرافیان دهد. پهلوان کافر نیز شخصیتی پویا دارد که در داستان تحول می

ای دارند. موضوع کلی داستان، اخالص در عمل است که پهلوان نیز شخصیتی ساده و کلیشه

ترین مضمون آن این است که هر عملی که به نام است و اصلیدر اولین بیت بیان شده

های نفسانی پاك باشد. از طرفی کل داستان بر شود، باید از انگیزهحضرت حق انجام می

شود و با ایمان آوردن پهلوان ها قرار دارد که با جنگ آغاز مین شخصیتکشمكش بیپایه

های حضرت علی با پهلوان شود. بیشترین حجم داستان را نیز سوال و جوابکافر تمام می

های آن دهد که با توصیفات بسیار زیبای موالنا در بیان مناقب و فضیلتکافر تشكیل می

های ن، لحنی ثابت و جدی است که رفته رفته با تداعیاست. لحن کلی داستاحضرت همراه 

شود. لحن حضرت علی)ع(، لحنی صمیمی و می موالنا در بیان مسائل عرفانی، لحن، عارفانه



 
است. داستان در فضایی دینی که جنبۀ تأثیرگذار و لحن پهلوان لحنی جدی و مریدانه

 پیوندد.سیاسی نیز دارد به وقوع می

 گيرینتيجه

امین و های بلند مثنوی متناسب با مضکاربرد عناصر داستانی مختلف در داستاننحوة 

مود ای نها یک یا چند عنصر به صورت برجستهموضوعات آنهاست و در بیشتر داستان

ت ا تصرفابهای پیشین گاهی منسجم و گاهی ها نسبت به روایتاست. ساختار داستانیافته

ت. در های ذهنی اوساین امر بیشتر به دلیل تداعیشود کهمیموالنا ناهماهنگ دیده

ی اه گونهبدارد.  پردازی موالناها، ساختار کلی ارتباط متقابلی با سبک داستانداستانتمامی

 ه بیشترمثیلی بتهای قبلی در جهات مختلف بهره گرفته و با افزودن وجه اکثراً از روایتکه

ارائه یوسته ه هم پهایی بز عارفانه را در قالب ساختارها، نغزترین نكات اخالقی و رموداستان

فتاده اپایشپهایی ساده و ها نیز در کل طرحدهد و داستانی تازه بیافریند. طرح داستان

فزودن با و اکند و با آوردن حوادث و توصیفات زیموالنا از مآخذ مختلف اخذ میهستند که

ص وادث مشخای که هم روابط عّلی میان حگونه دهد، بهها را گسترش میوجه تمثیلی، آن

 شود. شود و هم خواننده در کشف علت وقوع حوادث با مشكلی مواجه نمیمی

 روایتی ه دارایهایی کتوان به سه نوع تقسیم کرد؛ نوع اول، داستانهای مثنوی را میروایت

است، کرده استفادهها ها در سرودن داستاناز آنمشخص از مأخذی پیش از موالناست که

روایت  تصرفی موالنا با اخذ روایتی از یک مأخذ، آن را باهایی هستند کهنوع دوم داستان

ائه ناسبی ارتر و توالی زمانی مگرایی منطقیمأخذ آن، هم با واقعاست که نسبت بهکرده 

ایی هتاناستر نسبت به آن داشته باشد. و در نهایت دتر و زندهشود و هم روایتی جذاب

ا شیوة را ب مأخذ مشخصی ندارند و ساخته و پرداختۀ ذهن موالنا هستند که خود او آنهاکه

یشتر نمود سرایی موالنا بها سبک داستانکندکه در آنمیپردازیش روایت خاص داستان

ی ل طوالنهای مثنوی متعدد و از هر نوعند و به دلیهای داستاندارد. از طرفی شخصیت

ها یتشود. این شخصمیها بیشتر دیدهپردازی موالنا نیز در آنها هنر شخصیتتانبودن داس

عات . موضوها ساده و معمولی هستند و در برخی دیگر مختلف و متنوعدر برخی از داستان

قی، نی، اخالاند که عمدتًا موضوعاتی عرفاکار رفتههای مثنوی بهمختلفی نیز در داستان

ا هاستانهستند و گاهی یک موضوع و گاهاً دو یا چند موضوع در دحكمی، اعتقادی و... 

 های پیشین هستند. متناسب با اهداف موالنا و روایتاند کهکار رفتهبه



 
ار ز ساختای اوگوهای آن است که بخش عمدهاز پرکاربردترین عناصر داستانی مثنوی گفت

مل عكه چنان اند، بلهش داستان به کار رفتاند. که نه تنها به عنوان آرایدادهها را تشكیل آن

ند. از خوانی دارها همبرند، که با ذهنیت شخصیتداستانی را در جهت معینی پیش می

ای دید دان کار برده، زاویۀها بهداستانموالنا در روایت تمامیترین زاویۀ دیدی کهطرفی مهم

نی ر داستاتا آخرین آن، شروع ه از اولین داستانی روایتی سوم شخص است که کل و شیوه

ور خود نتها حضتا ا با راوی دانای کل است و موالنا به عنوان راوی آگاه بر همه چیز، از ابتدا

حن لدهد. یمو قرار بیند اطالعات مورد نیاز را در اختیار اکند و هر جا الزم میرا اعالم می

لحنی  ی و...ضوعات عرفانی، اعتقادها، به دلیل داشتن سطح تمثیلی، بیان موداستانتمامی

گاهی  ونبری ای و مثابت، قاطع و تأثیرگذار است که گاهی بنا به شیوة معمول خود، خطابه

و گاهی  ها نیز، گاهی فضایی عرفانی استگیرد. فضای داستانگونه به خود میمناجات

ه و ارفانایی عها در فضعاشقانه، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اخالقی و... بیشتر داستان

ر و و شو اغلب متأثر از سطح تمثیلی داستان و مضامین عرفانیعاشقانه جریان دارند که

 شوق عاشقانۀ آن است، مانند داستان شاه و کنیزك، طوطی و بازرگان و.... 
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