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 چکیده

های عرفانی خود را اند تا مقاصد و اندیشههای مختلف بر آن بودهبا شگردها و شیوه در ادب فارسیعارفانِ شاعر 

مناظره در لغت مباحثه کردن و  است.، استفاده از روش مناظره بودههایکی از این راهبه مخاطبان منتقل کنند؛ 

-الدین در داستانجلال مولانا .و جواب کردن استحقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال ۀبحث با یکدیگر دربار

با استفاده  است. جستار حاضر،های متعدد از این شگرد ادبی به خوبی و برای بیان مقاصد والای عرفانی بهره برده

و مقاصد، ناظرات موجود در دفتر دوم مثنوی م ای،گیری از منابع کتابخانهتوصیفی و بهره –از روش تحلیلی 

در مناظرات خود از دو دهد که مولانا است. حاصل پژوهش نشان میاغراض و اهداف این مناظرات را مطالعه کرده

 تسهیل در انتقالِ پردازی؛ عمدتاً شخصیّت دف عمدۀ شاعره .دّ و طنز و هزل استفاده کرده استلحن و بیان ج

 ؛ ایجاد رغبت و انگیزه در مخاطب و انتقاد بوده است.مخاطبان غامض عرفانی و کلامی به مطالبِ
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          mmokhtari@uma.ac.ir. استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی. 1 

 sayin96@yahoo.com. ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلیآموخته زبان و دانش. 2 

mailto:mmokhtari@uma.ac.ir
mailto:sayin96@yahoo.com


 مقدمه. 1

 ابتکار اغلب که یطولان یوگوهاگفت خلال دری، های مثنوی معنوداستان طرح و شرحقابل توجهی از  بخش

وگو، صحبت منظور از گفت .است رفتهیپذ انجام ،بوده مختلف اتینظر و آرا ییبازگو یبرا یاعرصه و مولانا خود

های اخلاقی، پند و ها یا در ذهن شخصیت واحد در هر اثر ادبی است. مبنای بسیاری از حکایتدر میان شخصیت

وگو است. پند و اندرز های کهن، گفتترین عنصر ساختاری حکایتاست. قوی یاخلاقی و تعلیم اندرز و مسائل

وگو عنصر فعّال داستان است که شود. گفتثیرگذار و جذاب تبدیل میأبه داستانی ت ،آیدوقتی به دیالوگ در می

وگو از آن روی است که فتکند. اهمیت عنصر گخواننده را به حریم احساس و افکار شخصیت داستان وارد می

کند و عمل داستانی را ها را معرفی میگذارد و شخصیتدهد، درون مایه را به نمایش میپیرنگ را گسترش می

  .(233:1552صادقی،برد. )میرپیش می

 و فکر که ییوگوگفت: کنندیم استفاده خود یهاداستان در وگوگفت گونه دو از سندگانینو طور کلی،به      

 منظور و هاشهیاند و افکار و دارد( یتئاتر) یشینما ۀجنب ترشیب که ییوگوگفت و دینمایبازم ماًیمستق را شهیاند

. ابدیدر وگوگفت یط را سندهینو منظور گمان و حدس با دیبا خواننده و کندیم انیب میرمستقیغ را سندهینو

 .(875 ،همان)

دو طرفه هر یک با  یگوومایه مناظره است، در این گفتاظ محتوا و درونیکی از انواع شعر فارسی از لح       

کنند که برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات رسانند. طرفین این استدلال و ارائه براهین سعی می

 ترین مناظرات بین. در ادب فارسی بیشهستندمختلف  ءه انسان یا دو موجود زنده و گاه دو شیاگو گوگفت

، زیرا درآن است ساخت مناظره حماسیگمان ژرفآید. بیمی «گفتی»و  «گفتم»عاشق و معشوق و با کلمات 

گیرد و هر یک تلاش دارد دیگری را بین دو چیز بر سر برتری و فضیلت خود بر دیگری اختلاف لفظی در می

 مجاب یا مقلوب سازد.

 

 پیشینۀ پژوهش

-می کر این فناسدی طوسی را مبت رسد، امّا در شعر فارسیش از اسلام میبه دوران پی ناظرهاستفاده از شیوۀ م

 اعتصامی پروین و بهار الشعراءشعرای معاصر، ملک پس از وی نظامی، سعدی، مولانا، خواجو و حافظ و از .دانند

  اند.آثار ماندگاری در این خصوص از خویش به یادگار گذاشته



جو شد، کار مستقلی صورت تا آنجا که جستناظره در مثنوی معنوی( )مدربارۀ موضوع این پژوهش        

در  هایی از مثنوی آورده شده است.ها و مقالات مرتبط با مناظره، شاهد مثالنپذیرفته است. در بعضی از کتاب

حدود است، م جا که در بارۀ مناظره منابعاز آن است.ای دربارۀ مناظره آمدهها نیز نظرات پراکندهبرخی از سایت

صحت و سقم آن نظرات جای بحث که  اندنظر خود را عنوان کرده انپژوهشگرهای موجود، در غالب پژوهش

 .است

 

 بحث و بررسی. 2

دهد که مولانا از قالب مناظره برای اهداف و اغراض مطالعه در مناظرات موجود در دفتر دوم مثنوی، نشان می

است تا عارفِ شاعر بتواند مفاهیم و دستاویز مهم و تأثیرگذاری بوده است. این نوع ادبی،متعددی بهره برده

 شود. ترین این اهداف پرداخته میهای والای عرفانی را به مخاطبان منتقل کند. در ادامۀ بحث به مهماندیشه

 

 پردازیشخصیت .2-1   

شخصیت در اثر  .نامندیت میشخص ،شوندنامه و ... ظاهر میاشخاص ساخته شده را که در داستان و نمایش

وجود داشته  ،کندگوید و میروایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچه می

 ،کنندمثل افراد واقعی جلوه می داستان تقریباً  ۀهای را که برای خواننده در حوزباشد. خلق چنین شخصیت

 .(55:1578،صادقی)میر گویند.پردازی میشخصیت

گاهی به »مولانا  شود.تبدیل می پردازیگاهی مناظره به یکی از ابزارهای شخصیتدر بیان و کلام مولانا،      

وگو با دهد که از طریق گفتها این امکان را میکه خود مستقیم به بیان شخصیت افراد بپردازد به آنجای این

صاحبنظران ادبیّات داستانی، از این شگرد با عنوان  (25:1552)شوهانی، «پردازی کنندهمدیگر شخصیت

 کنند.یاد می «پردازی غیرمستقیمشخصیّت»

ان دارو دهدمر مرا تا آن فلخود     اب ــگفت جالینوس با اصح  

 هنـــد از بهر جنوناین دوا خوا گفت آن یکی: ای ذوفنون          پس بدو 



یوانه رو دگفت: در من کرد یک ر مگو          ــدیگ  و اینل تــدور از عق

(328:1528)زمانی،  

 ل. طنز و هز2-2

 دبه خو تنبّه و ،ین چنین زباندف از به کار برده .استگاهی مولانا در مناظرۀ خود از زبان طنز استفاده کرده

ولانا در م خبر و فریفته و دورافتادگان از راه رستگاری است.غافلان بین دار کردی و بیعن تبهکاران اجتمادآور

است. مولانا پیش برده طنزرا با زبانی  مناظره «کشیدن موش، مهار شتر را و معجب شدن موش در خود»داستان 

اند و با همگان نرمی و ملاطفت الله بردبار و فروتنهرچند انبیا و اولیاء»خواهد بگوید که: در پس این داستان می

ار و وخ ،استفاده کندءالله سوت و خودبین شد. هر که از فروتنی اهلدارند، ولی نباید از این فروتنی و نرمی سرمس

 (582:1528)زمانی، «شودمیرسوا 

رفیق کوه و دشتموش آنجا ایستاد و خشک گشت      گفت اشتر: ای   

زنــاش و تن مــان ره مبـــگ من        در میــتو قلاووزیّ و پیش آهن   

فیــقم ز غرقاب ای رــمن همی ترس   گفت: این آب شگرف است و عمیق         

آن اشتــر شتاب ادـــب     پا در او بنهآم حدّ ـــر: تا ببینـــگفت اشت  

و رفتی ز هوش گفت: تا زانوست آب ای کور موش          از چه حیران گشتی  

هاسترقــف به زانو   تا  زانو  است           که زـرا اژده گفت: مور توست و ما   

ذشت از فرق سرد گز گــر            مر مرا صـــپرهن  ای  زانو است  را تاگر تو   

ررجانت زین ش وزد جسم وــدگر               تا نس بار   مکن  اخیـــگفت: گست  

ود سخنــر مر موش را نبــتو مری با مثل خود موشان بکن         با شت  

 راـــمر م  مهلک آب   زین  بگذران دا              ــر خـــاز به  گفت: توبه کردم

(5881 -5831، بیت: 513: ص 1571مولانا، )  

ها و جواب گفتن شکایت کردن پیر مردی به طبیب از رنجوری»حکایت  ،طنزآمیز نمونۀ دیگر برای مناظرۀ      

ی در دوران پیری گوید: مولانا این نکته را که آدماین حکایت چنین می بارۀدر کریم زمانی، است. «طبیب او را

ترش داده است، در این حکایت به صورت طنزآمیز بسط و گس ،دهدتوان جسمی و فکری خود را از دست می

ضعف اخلاقی ناشی از  ،شمردانگیز نمیای طبیعی است مضحک و خندهپیری را که پدیده البته مولانا مرحلۀ

 .(738 نی، پیشین:زما« )نکوهدخودپسندی و برنتابیدن سخن راست و درست را می



خویشتن  اغـــاز دم  رمــزحی   من           در  ری مر طبیبی را کهــگفت پی                  

گفت: از پیریست آن ضعف دماغ        گفت: بر چشمم ز ظلمت هست داغ                  

مـــآید عظیدرد می م ــپشت گفت: از پیری است ای شیخ قدیم        گفت:                   

ود گوارـــخورم، نبگفت: از پیری است ای شیخ نزار          گفت: هر چه می                  

ری استـــگفت: ضعف معده هم از پیری است       گفت: وقت دم مرا دم گی                  

د علّت شودــی دو صد پیرـود             چون رســب   دم   طاعـــانق   گفت: آری                  

وختیــآم  نــهمی  تو ی ـطبیب  گفت: ای احمق، بر این بر دوختی          از                   

ادـنه  درمان را  رنج  دا هر ــنداد            که خ   دانش  این ای مدمّغ عقلت                    

مایگیکوته  ز دی ــمان ن ــزمی بر         مایگی    ز اندک   قــاحم   رـخ  تو                   

تاین غضب، وین خشم هم از پیری اس     پس طبیبش گفت: ای عمر تو شصت                      

          چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف        خویشتن داری و صبرت شد ضعیف                

(5252 -5222، ابیات 522: ص 1571مولانا، )  

 

 . تعلیم مباحث غامض عرفانی و کلامی2-5

مولانا با استفاده کردن از فن مناظره توانسته است که مباحث غامض عرفانی و کلامی مد نظر خود را به صورتی 

اقشار مردم قابل فهم باشد. به عنوان مثال وی مباحث کلامی مهمی مثل جبر و اختیار و  ۀبیان کند که برای هم

بیدار کردن ابلیس »ای که بین معاویه و ابلیس در داستان تبرئه شیطان را در مناظره فلسفه آفرینش و بحث

کننده بودن این ای مطرح کرده است که خواننده با وجود خسته، به گونه«معاویه را که خیز وقت نماز است

آوردن تمام آن  ،شدکاز آنجا که این داستان به درازا می کند.مطالب را دنبال می ،مباحث با اشتیاق فروان

گوید: می سروش شود.ترین مباحث آن اشاره میاین مقاله بیرون است. بنابراین تنها به مهم داستان، از حوصلۀ

از  ،اندای عرفانی را که حکیمان، عارفان و صوفیان در باب شیطان گفتهمولوی در ضمن این دیالوگ، نکات زبده»

بر آنها افزوده. ی خود را أآورده است و با زیبایی تمام ر موضع رد یا توجیه، هنرمندانه در میان

 (281:1572)سروش،



 ه همین دلیلشود. ببا تردید و انکار معاویه روبرو می ،کندکه ابلیس معاویه را برای نماز بیدار میبعد از آن       

ا دیدگاهی کلامی و فلسفی از مولانا ب ر حقیقت،د پردازد؛میبه شرح کردن گذشته خود و بیان علّت رانده شدنش 

 کند.می دفاع شیطان

ایم                  به جان پیموده ایم        راه طاعت راودهــه بــگفت ما اوّل فرشت

ن عرش را همــدم بدیم                  اـــساکن  م           ـرم بدیـــالکان راه را محـــس

  ر اوّل کی ز دل بیرون شودــمه    ا از دل رود       ــــه اوّل کجــپیش

 حادثی را باعث استزآنکه حادث    من سبب را ننگرم، کان حادث است    

 کنم پاره می هر چه آن حادث دو    م       ــکنمی  لطف سابق را نظاره

 شق خیزد نه از جحودآن حسد از ع        ترک سجده از حسد گیرم که بود  

 با دوست غیری همنشینقین        که شود هر حسد از دوستی خیزد ی

 رط عطسه گفتن دیرزیــهمچو ش       رت پزی    ــهست شرط دوستی غی

 (2815 -2883، ابیات: 252: ص 1571)مولانا، 

تواند قبول کند که در نظام هستی شیطان و او در پذیرد، ولی نمیکه دلایل ابلیس را میبا وجود اینمعاویه       

 .رار گیرند. چون اعتقاد دارد که کار شیطان فریبکاری استمقام ق کی

 و از اینها کاست استگفت امیر او را که اینها راست است         لیک بخش ت 

کردی  در خزینــه آمــدی                                      ر ــد هزاران را چو من تو ره زدی          حفــص 

 اره نیستـتا نسوزانی تو چیزی چ      ی است    طبعت ای آتش چو سوزانیدن

 (2835 -2838، ابیات 252)همان: ص 

های ام تا انسانام و به امر حق سنگ محک قرار داده شدهمن اختیاری از خود نداشته ابلیس در جواب گوید:      

 مخلص را از ناخالص جدا کند.

 را و نقـــد راــم قلب گفت ابلیسش گشای این عقد را       من محکّ

 م کرد حق ــد و قلبــان نقــر و کلبم کرد حق          امتحــان شیــامتح

 امردهــک  او  قیمت  امرفیّ ــــصی         ام   ردهــرو کهــقلب را من کی سی



 (2875 -2873، ابیات 255)همان: ص 

 .کندداند و آنها را نفی میمعاویه دلایل ابلیس را تنها توجیه می

گفت امیر: ای راهزن، حجّت مگو       مر تو را ره نیست در من ره مجو                 

ره زنیّ و من غریب و تاجرم          هر لباساتی که آری کی خرم                 

ریــیی رخت کسی را مشتتو نه             ری     ــگرد رخت من مگرد از کاف                 

.ب گوید: که علّت باور نکردن سخنانش توسط معاویه بد گمانی او نسبت به خودش استشیطان در جوا  

گفت هر مردی که باشد بد گمان      نشنود او راست را با صد نشان                  

هر درونی که خیال اندیش شد        چون دلیل آری خیالش بیش شد                   

ودـــازی دزد را آلت شـــوی رود، علّت شود     تیغ غ چون سخن در                   

یس راود آن تلبـــی از خـچون نبین        ابلیس را      کنی  لعنت  هـــگنبی                    

 

 باز الحاح کردن معاویه، ابلیس را

 خواندتنرهاندت         داد سوی راستی می ر راست ــگفت: غی                   

 راست گو تا وارهی از چنگ من     مکر ننشاند غبار جنگ من                   

 هاگفت: چون دانی دروغ و راست را     ای خیال اندیش پر اندیشه                   

 قلب و نیکو را محک بنهاده است          انی داده است   ـــگفت: پیغمبر نش                   

 )همان(                                                                                                   

دارد.شود و و ابلیس را به اقرار کردن وامیدر نهایت معاویه در این مناظره پیروز می  

پس عزازیلش بگفت: ای میر راد      مکر خود اندر میان باید نهاد                      

زدی از درد دل، آه و فغانشد آن زمان       میگر نمازت فوت می                      

آن تاسّف و آن فغان و آن نیاز       در گذشتی از دو صد ذکر و نماز                      



من حسودم، از حسد کردم چنین     من عدوّم، کار من مکرست و کین                      

(852-882)همان،                                                                                        

عرفانی  ، نکتۀ«خواندن محتسب مستی را به زندان»در داستان که بین محتسب و مست  ایمولانا در مناظره      

همه قابل درک  حق برای ییاکند، وی در این داستان عقیده دارد که حال اولمهمی را در قالب آن بیان می

 .نیست

 ، مـــردی خفتــه دیدمحتسب در نیم شب جایی رسید          در بن دیوار

 که هست اندر سبو گفت: ازین خوردم        گفت: هی، مستی، چه خوردستی بگو    

 ام، گفت: این خفیستو واگو که چیست        گفت: از آنکه خوردهـگفت: آخر در سب

 سبـو  مخفی است آنیی آن چیست آن        گفت: آنکه در خوردهگفت: آنچه 

 و  کرد  هنــگام  سخنهوه ن آه کن          مست ــگفت: او را محتسب: هی

 م منحنیــاد و تو از غــکنی            گفت: من شمی  هو آه کن  م ــگفت گفت: 

 ران از شادی استخواهوی هوی می      دادی است     ـــم و بیــآه از درد و غ 

 بگذار این ستیز رفت متراش وــمحتسب گفت: این ندانم خیز خیز           مع 

 ن بیاز تا زنداـــا         گفت: مستی خیـا من از کجـگفت: رو تو از کج 

 کی  توان  بردن گرو  هـــگفت مست: ای محتسب بگذار و رو        از برهن  

 دی ــش خود رفتمی وین کی  خانه       بدی         نـــرفت قوّت  ود ـــگر مرا خ   

(2555-2522، ابیات 271: ص 1571مولانا، )  

داند که بر نفس خود امیر باشد. وی این نکته را در قالب مناظره در داستان مولانا پادشاه واقعی را کسی می      

 کند.سلطان مغرور و عارف وارسته چنین بیان می

چیزی از بخشش ز من درخواست کن    خ را اندر سخن      ــاهی شیــــگفت ش                 

را زین برتر آــگفت: ای شه شرم ناید مر تو را      که چنین گویی م                 

رـــاند و امیانــر             و آن دو بر تو حاکمـــده دارم و ایشان حقیـــمن دو بن                

گفت: آن، یک خشم و دیگر شهوت      اند آن زلّت است   گفت شه: آن دو چه              

(572:)همان  



 ایجاد رغبت و انگیزه در مخاطب .2-8

ای در میان امور مولوی در حوزۀ تصویرپردازی یکی از شاعران مبتکر است. او نه تنها وجوه شباهتهای تازه

ای نیز هستند که ن تشبیهات دارای ساختارهای پیچیده و تازهمحسوس و معقول یافته است بلکه بسیاری از ای

با استفاده از این مولانا  (223: 1522اوست )پورنامداریان،  حاکی از نیروی تخیل و دقت نظر و ظرافت طبع

آن میل و  و به وسیلۀ وگو بیان کرده استنکات اخلاقی را هم در قالب گفتها، شگرد در بسیاری از داستان

 ؛«جستن درختی را که هرکه میوه آن خورد نمیرد»ویندگان آن را افزایش داده است. وی در داستان رغبت ج

 در جهان جاوید خواهد ماند. د،ای از آن ببرکند که هرکس بهرهعلم را به درختی مانند می

 عت استناامیدم وقت لطف، این سا         گفت: شیخا وقت رحم و رقّت است                         

 مطلوب تو رو با چیستت دستت        چیست ــنومی کز چه   گفت: واگو                         

 ارـــشاخس  یک جستن   ار           از برایـــاختی کردم   گفت: شاهنشاه                         

 اتـــحی  آب ۀ مای  او ۀ وــــکه درختی هست نادر در جهات          می                         

 مــد در علیــشیخ خندید و بگفتش: ای سلیم          این درخت علم باش                         

 ط ــمحی   دریای وانی ز ــحی آب           بس بلند و بس شگرف و بس بسیط                            

(522)همان،                                                                                                  

 

 انکار نظر مخالف و اثبات نظر خود .2-3

مولانا نیز از این قاعده  یده مخالف و اثبات نظر موافق است؛کار بردن فن مناظره انکار عقهاصولا هدف اصلی از ب

نظر کسانی را که عقیده دارند باید  ؛«ه بود به تهمتکسی که مادرش را کشت»دور نمانده است. وی در داستان 

که شخص باید نفس خود را از بین کند و عقیده خود را مبنی بر اینرد می ۀ انسان نابود شود،عامل گمراه کنند

 نشاند.رسی می، با همین شیوه به کببرد

 خم مشت  آن یکی از خشم، مادر را بکشت           هم به زخم خنجر و هم ز          

 ادریــــم حقّ   تو  ناوردی  یاد           آن یکی گفتش که از بد گوهری            

 بگو               او چه کرد آخر بگو ای زشت خو کشتی  چرا  هی تو مادر را           

 گفت: کاری کرد کان عار وی است          کشتمش کان خاک، ستّار وی است          



 م              گفت: پس هر روز مردی را کشمــگفت آنکس را بکش ای محتش          

 های خلق         نای او برّم به است از نای خلقکشتم او را رستم از خون           

 در هر ناحیت   اوست اد ــکه فس              ادر بد خاصیت      ـنفس تو است آن م           

 (225)همان،                                                                                                  

کند.ینظر افراد مخالف خود را با استفاده از همین شیوه رد م نیز «باز سلطان و ویرانکده جغدان» وی در داستان  

 نین ویران فدا کردم به جغدباز گوید: من چه در خوردم به جغد              صد چ            

 شوماه راجع میـــسوی شاهنش  روم       ا میـــواهم بود اینجـــمن نخ           

 وطن  ویــس روم می نه مقیمم     خویشتن را مکشید ای جغدان که من                    

 ازجاستم شماست         ورنه ما را ساعد شه بـاین خراب، آباد در چش           

 ان و مان شما را برکندــتا ز خ    د        ــکنمی  حیلت  گفتا: باز د ـــجغ           

 بر کند ما را به سالوسی ز وکر  مکر          به   او  ردــهای ما بگیانهــخ           

 مشنوش گر عقل داری اندکی    خود چه جنس شاه باشد مرغکی                 

 گفت باز: ار یک پر من بشکند        بیخ جغدستان، شهنشه بر کند           

 هر کجا که من روم، شه در پی است       است         وی  ایاتــعن ن م ان ــپاسب            

 (521)همان،                                                                                                 

که نظری را  نهایتکند و در مولانا در بعضی از موارد نظرات مختلف را در قالب مناظره با هم مقایسه می      

، «فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص»وی در داستان  .دهدبر دیگری ترجیح می ،خود با آن موافق است

-شهودی را بر معرفت استدلالی برتری می کند و در آخر معرفتمعرفت شهودی را با معرفت استدلالی قیاس می

 دهد.

 چیست            این فغان و بانک تو از دست کیست گفت: ای یار نکو احوال           

 دزد             این طرف رفته است دزد زن به مزد پای  گفت: اینک بین نشان            

 ر پی او رو بدین نقش و نشانان            دـــقلتب دزد  نک نشان پای            

 ورا  مر  آخر  بودم ه ــگرفت  گوئی مرا              منگفت: ای ابله، چه می           

 م چه بود نشان ــاین چه ژاژست و چه هرزی ای فلان          من حقیقت یافت           



 ز حقیقت آگهمدهم              این نشانست، اگفت من از حق نشانت می           

 گفت: طرّاری تو یا خودی ابلهی             بلکه تو دزدیِّ و زین حال آگهی           

 ات او نظر ــد اندر صفــکی کنن            اند ای پسر    واصلان چون غرق ذات           

 (852)همان،                                                                                                 

 . انتقاد 2-8

مناظره دانست، وی با کمک گرفتن از  ۀترین دلیل مولانا برای استفاده از شیومهم ،توان بعد از تعلیمانتقاد را می 

اعتماد کردن بر تملّق و وفای »این فن مباحث انتقادی خود را با خیال راحت بیان کرده است. در داستان 

 کند.انتقاد می ،دهندکنند و دوست و دشمن را تشخیص نمیولانا از کسانی که حقیقت را درک نمیم ؛«خرس

 این خرس کیست آن یکی بگذشت و گفتش: حال چیست     ای برادر مر تورا

 ابلها  دل، منه   خرسی ا                  گفت: بر ــاژده ه واگفت و حدیث ــقصّ

 انی راندنی استت               او به هر حیله که ددوستی ابله، بتر از دشمنی اس

 ی این مهر بینگفت: والله از حسودی گفت این              ور نه خرسی چه نگر 

 ز مهرش به استگفت: مهر ابلهان عشوه ده است               این حسودیّ من ا 

 همجنس را مهل هی بیا با من بران این خرس را                خرس را مگزین، 

 د و، رزقت نبودگفت: رو رو، کار خود کن ای حسود         گفت: کارم این ب

 تا منت باشم حریفمن کم از خرسی نباشم ای شریف             ترک او کن، 

 ییمرو در بیشهیی                با چنین خرسی هـلرزدم ز اندیشبر تو دل می

 بد گمانی مرد را سدّی است زفت    این همه گفت و به گوشش در نرفت      

 گفت: رو، بر من تو غمخواره مباش            بوالفضولا، معرفت کمتر شناس

 ام م            لطف باشد گر بیایی در پیــنی  تو عدوّ   من  باز گفتش

 ر را منقاد شوگفت: خوابستم مرا بگذار، رو         گفت: آخر یا

 احب دلی ـوار دوستی صــدر ج            اقلی        ـع   اهـــــپن  در   تا بخسپی

 (325)همان،                                                                                                



طور که در ابیات پیشین نیز به وضـوح ملمـوس و مشـهود اسـت، مولانـا بـا تصویرسـازی ماهرانـه در همان

ارتباط از طریق تصویرسازی ن، تواسته است مفاهیم ارزشمندی را به مخاطب منتقل کند. بخش اعظم این داستا

تصویر سر معنی در نقش قصه در مثنوی و در کلام اهل معنی همه جا مبنی بر آن است »از مسائل روزمره است. 

عوام فاصـله دارد، بـه اذهـان تقریـب خواهد با نشان دادن این تصویر حقیقت معنی را که با افهام که گوینده می

رو صورت قصه هر چند در مثنوی غالبا با دقت و مهارتی شایسته کار قصه پرداز حرفه ای تصویر مـی کند؛ از این

از اقلیم حس که محدوده خاص  کند تا مخاطب را تدریجاًشود، غایت مقصود نیست. آن را بدان جهت مطرح می

کشاند و پیداست که ورای این صورت، آنچه منظور اوسـت، سـر قصـه اسـت. ذهن اوست، به عالم ماورای حس ب

 (882: 1558کوب، )زرین

اندرز »که مولانا در آن از مناظره برای بیان انتقاد خود سود برده است، داستان  یهاییکی دیگر از داستان       

های دو رو و ین داستان انساندر اوی  است؛ «کردن صوفی، خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم

 کند که فریب سخنان این افراد را نخورند.کند و به مخاطبان سفارش میکار را نقد میریا

 برو              راست کن بهر بهیمه کاه و جو  آخر گفت خادم را که در              

 ن کارها کار من استگفت لاحول، این چه افزون گفتن است      از قدیم ای             

 گفت تر کن آن جوش را از نخست           کان خر پیرست و دندانهاش سست             

 هارتیب این ت  وزندــآم  من گویی مها            از گفت لاحول،  این چه می             

 پشت ریش   بر بنه  منبل  پیش پیش                 داروی  فرو نه   پالانش گفت              

 خادم این گفت و میان را بست چست        گفت رفتم کاه و جو آرم نخست             

 خرگوشی بدان صوفی بداد  چ یاد                  خوابـــهی  نکرد  آخر  وز رفت              

 ند خریش  وفیـــص ندرز کرد بر ا      د                 ـادم جانب اوباش چنـــرفت خ             

 (21-25)همان،                                                                                                

پرستان نقد صورتکه مولانا در دفتر دوم مثنوی ترتیب داده است،  هاها و گفتگویکی دیگر از مناظرهدر       

یکی از آن دو غلام ظاهری زیبا دارد  گویدمولانا می« تحان پادشاه آن دو غلام نو خریدهام»داستان در  اند.شده

گو کردن با آن دو نفر به وخو است و دیگری ظاهری زشت دارد و باطنی نیکو، پادشاه با گفتولی در باطن زشت

 برد.ها پی میاین حقیقت



 سوی حمّامی که رو خود را بخارآن ذکی را پس فرستاد او به کار                      

 وین دگر را گفت خه تو زیرکی        صد غلامی در حقیقت نه یکی             

 کرد آن حسودتاش تو نمود           از تو ما را سرد میای کان خواجهآن نه            

 چنان است و چنینحیز و نامرد و             گفت او دزد و کژست و کژنشین                   

 (283)همان:                                                                                               

 :گویدرو در جواب پادشاه میغلام زشت

 چو او  ندیدستم راستگو             راست گویی من  او  بدست   گفت: پیوسته             

 است گویی در نهادش خلقتی است       هر چه گوید من نگویم آن تهی استر             

 ویش راــود خـوج دارم  م ـــمتّه       را           نکو اندیش   آن م ـــندان  کژ              

 (283ن: )هما                                                                                             

های تو را طور که او عیبخواهد که عیب دوست خود را بگوید، همانرو میدر ادامه پادشاه از غلام زشت      

 گفته بود.

 های او بگو           آنچنان که گفت او از عیب توگفت: اکنون عیب           

 یــدایی ملکت و کار منـــکدخ              منی     وار ــــتا بدانم که تو غمخ            

 (283)همان:                                                                                            

 گوید:غلام در جواب پادشاه می

تاشگرچه هست او مر مرا خوش خواجه       هاش   گفت: ای شه من بگویم عیب              

دمیــو ذکا و هم  دقــص  و  ردمی                عیبــر و وفا و مـــو مهعیب ا              

ردی که جان را هم بداد ـــکمترین عیبش جوانمردی و داد           آن جوانم            

(283)همان،  

 برد. کند و به باطن پلید او پی میدر نهایت پادشاه آن غلام زیبارو را آزمایش می      



قصه اعرابی و ریگ در »در داستان  ،شودظره دیگر با هدف انتقاد از علمی که موجب رستگاری انسان نمیمنا     

 کند.ابتدا حکیم از اعرابی سوال می آمده است. «جوال کردن، و ملامت کردن فیلسوف او را

 حالبعد از آن گفتش که آن هر دو جوال              چیست آکنده بگو مصدوق                

 دم است               در دگر ریگی نه قوت مردم استــگفت: اندر یک جوالم گن               

 گفت: تو چو بار کردی این رمال          گفت: تا تنها نماند آن جوال               

 گ راــدر دگر ریز از پی فرهن       دم آن تنگ را      ـــم گنــــگفت: نی               

 گفت: شاباش ای حکیم اهل و حر          ر        ــوال و هم شتــتا سبک گردد ج               

پرسد که تو با این همه دانش چه چیزهای در زندگی به دست در ادامه اعرابی از حال و احوال حکیم می       

اعرابی ه همین دلیل، ب ،یستدهد که حاصل این علم من جز خیال و دردسر نای ولی حکیم جواب میآورده

 گوید این حماقت من بهتر از علم بی منفعت توست.کند و میحکیم را از خود دور می

 این چنین عقل و کفایت که تو راست        تو وزیری یا شهی بر گوی راست.           

 رب     در همه ملکم وجوه قوت شبــــالعگفت: والله نیست یا وجه           

 ر         نیست حاصل جز خیال و دردسرــمر مرا زین حکمت و فضل و هن           

 رمـــومی تو بر ســـارد شـــپس عرب گفتش که شو دور از برم       تا نب           

 رده ریگـــم های حیله به بود زین       ز ریگ         دیگر دم و ــــم گنــیک جوال           

 (751)همان،                                                                                                  

 شوند.از معنی غافل میو  کنندتوجه می و ظاهر به صورتاست که  دیگر در انتقاد از کسانی ایمناظره     

 .استحکایت سخن گفتن به زبان حال، و فهم کردن آن 

 اش از کجا آمد به دستگفت: خانه        در شطرنج کین خانه رخ است  گفت:           

 افتـراث یافت          فرّخ آنکس که سوی معنی شتـــرید یا میــانه را بخــخ           

 رمی ادبــجرب         گفت: چونش کرد بیــگفت نحوی: زید عمرا قد ض           

 ون غلامـــگنه او را بزد همچید خام        بیعمرو جرمش چه بد کان ز           

 دمی بستان که پیمانه است ردــگن     بود              یـمعن  انهـــپیم گفت: این            

 گر دروغست آن تو با اعراب ساز  زید و عمرو از بهر اعرابست ساز                 



 خطاگناه و بیزید چون زد بی  گفت: نه من آن ندانم عمرو را                 

 د          عمرو یک راوی فزون دزدیده بودـــوار و لاغی برگشـگفت از ناچ           

 زد ـحد س  را  برد او حدّش  چون ز               زد       ــب را   دزدش  گشت  واقف  زید           

 (558)همان،                                                                                                      

 

 گیرینتیجه

مولانا در مثنوی معنوی، مفاهیم و نکات تعلیمی و عرفانی خود را در قالب داستان با شگردهایی ماهرانه بیان  

های خود لانا در داستانوگو و مناظره است. موها، استفاده از روش گفتترین این شیوهیکی از مهم .داشته است

های اخلاقی و خواهد از ناهنجاریهنگامی که شاعر می :مناظره را به دو شیوه مورد استفاده قرار داده است

خواهد مطالب عرفانی را گیرد، اما زمانی که میاجتماعی انتقاد کند، مناظره را به شیوه طنز و هزل به کار می

)دفتر دوم(،  . به طور کلّی مولانا در کاربست شیوۀ مناظره در مثنوی معنویردبتعلیم دهد، از زبان جدّ بهره می

عرفانی و کلامی به غامض انتقال دادن مفاهیم ترین آن عبارت است از: است، که مهماهدافی را دنبال کرده

های موجود در اریی و ناهنجهابد اخلاقی ؛ تبیینانتقاد کردن از اوضاع نابسامان زمانه ؛صورت ساده به مخاطبان 

کاربرد استادانه از  ابزار   کهحاصل سخن این پردازی غیرمستقیم و... .جامعه؛ انکار یا رد نظر مخالفان؛ شخصیّت

های مطرح در مناظرات تمثیلی است از اقشار مختلف جامعه و مناظره، نشانگر ذهن سیال مولانا است. شخصیّت

ند اندیشۀ و مفاهیم ذهنی خود را به مخاطبان انتقال دهد. به عبارت دیگر، ه مولانا بتواکدستاویزی است برای این

هایی که در ضمن بیان داستان در ذهن داستان برای مولوی بهانه و دستاویزی است برای پیش کشیدن اندیشه

تمثیلات  وگوها ویابد. ارزش گفتها فعلیت میشود و در خلال نقل داستان است که این اندیشهمولوی تداعی می

های مولانا در این است که توانسته است تعالیم ارزشمند و متعالی را در حد فهم عوام بیان کند و و تصویرسازی

 کسانی را که با دنیای عرفان آشنایی چندانی ندارند، با معارف بلند عرفانی آشنا سازد. 
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