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 چکیده

ثار پرمایه مثنوی معنوی
 
میزهی ادبیات فارسی و بهیکی از ا

 
ید.حکم به شمار میو، مفاهیم و امثالای از ظرایفویژه ادب عرفانی است که ا

 
این اثر،  در ا

ق مولوی برخاسته یا از کتب اند. این داستانشده هایی نغز و شیرین بیانمفاهیمی ژرف در قالب داستان ها یا به صورت مستقیم از ذهن پویا و تصور خالا

 ای برخوردارند.های برگرفته از سنایی و عطار از جایگاه ویژهاند. در این میان، داستانو قصص پیشین اقتباس شده

در  مثنویا در هبه عبارت دیگر، داستانای بیافریند که از حکایات قبلی متمایز باشند. هها را به گونی خود توانسته داستانذوق شاعرانه مدد  مولوی به 

االنۀ داستان از منابع پهایی از ی نمونهبا ارائهاین نوشتار، اند. فراوانی شده محتوایی و بیانی با اصل  خود، دچار تحوالت مقایسه یشین و این دریافت  فعا

شناییپدیدهمطالعۀ به ، هاتانمبنایی این داس تحوالت و چرایی   بررسی چیستی
 
خواهد  نوی معنویمثهای در داستانزدایی به عنوان اصل اساسی  نوزایی ی ا

   .پرداخت

 

فرینی معنا، تحوا موالنا، ، مثنوی کلمات کلیدی:
 
شنایی ،داستانی لبازا

 
 زدایی.ا

  

                                                           

 دانشجوی دکتری ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی. 1 

 دانشگاه اصفهان دانشیار ادبیات تطبیقی. 2 



ن که او را پاره سی ست               
 
ن شعر پارسی ست )شهریار( مثنویهم بدان قرا

 
 قرا

 مقدمه

ثار ادبی همچون حلقهگفته می
 
ثار پس از خود سایه افکنده است.اند. هم پیوستههای زنجیر بهشود که ا

 
ثار پیشین  خود بهره گرفته و بر ا

 
 ثنویم هر اثر از ا

ا هفارسی بوده که با وجود قدمت چند صد ساله، طراوت خود را در بسیاری زمینهی ادب های چهارگانهشاهکارادبی و عرفانی قرن هفتم و یکی از اثر موالنا، 

ورترین (، تجلی٦٣، 1٦٣١پور، وزینرا به خود اختصاص داده )« ترین اثر عرفانی منظوم در ایرانبزرگ»این کتاب که لقب حفظ کرده است. 
 
گاه  اعجازا

شناسی، یشناسی، زیبایی هستیدر عرصهساختاری متمایز از سایر متون ادبی، عرفانی و فلسفی،  همتا با دارا بودن  این اثر بیهای بشری است. اندیشه

ه در جهت کافی داشته و حتی گامولوی شاعری است که از علومی نظیر فلسفه، عرفان، تاریخ، علم دین و ... بهرهمعناشناسی و ... خوش درخشیده است. 

 به خواست و اصرار مریدان موالنا از جمله حسام الدین مثنویدانیم های اساسی برداشته است. همانگونه که میگامتکمیل، بازسازی و نوسازی  این علوم 

موزهچلپی و با هدف تعلیم و اشاعه
 
ن نمایانگر  اینهای عرفانی نگاشته شده است. مروری کوتاه بر داستانی ا

 
ی ثر زاییدهست که بخش عظیمی از این اهای ا

ن نمایان است. در واقع ذهن خود مولوی نبوده، 
 
پای ذهن و اثر شاعرانی همچون سنایی و عطار در ا قانه مثنویردا فرینی  خالا

 
که  ی متونی استتنها بازا

انسراست نه داست مولوی متفکری»توان گفت که به همین سبب میو ... وجود داشته است.  الطیرمنطق، نامهالهی، نامهمصیبت، حدیقهپیش از این در 

نچه در نگاه اول(. ٦٣)همان، « پردازشاعری داستان
 
های تر از کتابتر و بنیادیاینست که قصص و مفاهیم مولوی بسیار عمیق کندمیتوجه جلب  اما ا

ای مولوی هد، این خصیصه در غزلاصالت مضمون و محتوا و ابداع و ابتکار باشاگر یکی از شرایط شعر ناب »توان گفت بر این اساس میباشد. مذکور می

ن چندان وافر و سرشارست که در هر غزل  او، قدم به قدم با کیفیتی نوپدید 
 
« شویموبرو میربه کمال است. تازگی درونمایه در شعر مولوی و صورت و زبان ا

نها، قطعًا به  (.21٢، 1٦٣١)یوسفی، 
 
فرینی ا

 
وریمولوی در برخورد با قصص پیشین و در جهت بازا

 
ن جمله مینوا

 
غییر در توان به تهایی دست زده که از ا

خذ اصلی برخی از ها، عادتزمان و مکان وقوع، تمایز شخصیت
 
ور  ما

 
شکنی در روایت و اسلوب داستان و... اشاره کرد. با این وجود خوانشی عمیق یادا

 های اوست. روایت

خذ هرهای مولوی واقع شدهی نوجوییمایهدست ی قصصی کهی حاضر با در نظر گرفتن پایگاه اولیهمقاله
 
یک اند، سعی دارد نخست به صورت گذرا به ما

شناییوتاها و تفاشاره کرده و سپس تفارق
 
ثار  زدایی در ادبیات و هنر به عنوان اصل بقایهای احتمالی را برجسته نماید. در این راستا، توجه به اصل  ا

 
ا

 نیز مورد بررسی واقع خواهد شد. 

 

 . نوگرای  ی در اشعار مولوی١

د از یاب و تخیل پویای خوبه برکت ذهن نکته»شاید بتوان گفت مولوی یگانه شاعری است که  و حرکت است. شاشعار مولوی سرشار از شور و جوش

فریدههمه چیز از جمله از اشیا و وسایل مادی زندگانی مضمون
 
، مثنویتوان گفت یکی از دالیل اقبال عمومی  می(. 22٢است )همان، « ها و تصویرها ا

رشی از هم ب مثنویدهند. در واقع داستان در ای از مسائل عرفانی را در خود جای میهای فراوان است که با روایتگری  خاص بیان شده و پارهتجلی قصه

ورد )پورنامداریان، سائل عرفانی را فراهم میدهد و هم زمینه و فرصت مناسب برای بیان و شرح و توضیح مزندگی واقعی را نمایش می
 
به (. 2٣١، 1٦٣٢ا

ون مسائل اجتماعی، تری همچپیوندند، مقاصد عالیای است تا بهتر بتواند در پی حوادثی که در دنیای قصه به وقوع میبیان دیگر داستان برای مولوی بهانه

(. ١1-١2، 1٦٣١پور، )وزین «ی معانی استقصه وسیله و گذرگاه ورود به گنجینه» توان گفتقی، عرفانی و دینی را بیان کند. از این رو میاخال

از سوی دیگر ید. افزای اثر میها و ... همراه است که بر جذبهافکنی، جذابیت، ایجاد تقابل و کشمکش بین شخصیتپردازی نزد مولوی با نوعی گرهداستان

جزئیات  شود، زیرا حتیها نزدیک میکه این کار به روش رئالیستطوریگیرد بهبا مهارت تام انجام میها ی وصف قوی است. وصفاغلب جنبه مثنویدر »

قیت (.٣٣-٣١، همان« )گرددامور و اشیا به دقت ترسیم می  از دیگر همتایان عرفانی  خود شده است.  مثنویی روایتگری باعث تمایز ها در شیوهاین خالا



ثیرپذیری مولوی  ها به دلیلاما این تغییر و تحوالت در ساختار قصهزند. ای دیگر رقم میتغییراتی در قصه سرنوشت قصه را به گونهمولوی اغلب با ایجاد 
 
تا

لیله ک، دیقهح، نامهمصیبت، نامهالهیاز کتبی همچون  مثنویهای بسیاری از داستاندانیم همانطور که میاز شاعرانی همچون سنایی، عطار و جامی است. 

های شفاهی فارسی و عربی است که موالنا با هدف اشاعه و تبیین مسائل های کتب عربی، و روایت، حکایات و روایتمقاالت شمس، سندبادنامه، و دمنه

نها بهره 
 
فریدههای بداستان های خام و اولیه وداستانبا دو دسته داستان مواجهیم:  نویمثگرفته است. در واقع در برخورد با عرفانی و اخالقی از ا

 
ای ازا

مدهکه از مجرای نگرش خاص مولوی و جهان
 
فریده، اغلب در سبک و سیاقی نو ارائه این داستان (.2٣-2١، 1٦٣٣)غیوری،  اندبینی او به وجود ا

 
های بازا

یین رویاروییم، اسلوبی که با هیچ کد» مثنویشود که در گردند، چنانچه گفته میمی
 
شنای پیش و پسام از شیوهبا نظم و اسلوبی نوا

 
از پیدایش  های ا

 (.52، 9831)توکلی، « شباهت ندارد مثنوی

ترین از مهم»های عطار، و قصه حدیقههای شود که تمثیلاند و گفته میرد توجه و تکریم موالنا بودهدر میان عرفای بزرگ، سنایی و عطار بیش از همه مو

ثار این دو شاعرموالنا نه تنها در عناوین حکایات مکررًا به ابیات  .(06)همان، « نداپردازیراهگشایان موالنا در قلمرو قصه
 
ه کند بلکاشاره می موجود در ا

ن اخذ و نقل می
 
نجا که شخصیت این عرفا متفاوت بوده،  (.2١٣و  2١1، 1٦٣٣کوب، کند )زرینمضامین بسیاری از ا

 
سیر عرفان و تصوف نیز و از ا

ن، دچار تحوالت شگرفی شده است. از طرفی میهمواره دستخوش 
 
خذ ا

 
 ن گفت، با اینکه حکایات واتودگرگونی است، قصص مولوی در مقایسه با ما

ورده شدهفقط در خدمت تبیین »ها در کتب عرفای پیشین داستان
 
ویلی خود عقیم ماندهیک اندیشه و به صورت تمثیل ا

 
ند اما در ااند و از کارکرد چندتا

وی
 
به عبارت (. 2١، همان« )شوندبه درختانی تنومند با شاخ و برگ فراوان تبدیل می مثنویاند که در زمین بارور ی مولوی همچون بذریگرایانهلنگاه تا

خذ اصلی با موضوع و محتوای محدود و کوچک، به دست مولوی گسترش و کمال میداستانی بی»دیگر، 
 
تازه ای هیابد و به سبب ورود زمینهرونق در ما

ن، از حدا یک قصهای نو پیدا میهای متعدد علمی، ادبی، عرفانی و غیر اینها، تحرک و جلوهو نکته
 
عادی باالتر  یکند و بر اثر افزوده شدن مفاهیم عالی به ا

یدای از علوم و معارف گوناگون در میرود و به صورت مجموعهمی
 
های پیشین وارد که مولوی در داستانهایی در جرح و تعدیل .(٦٣، 1٦٣١ پور،وزین« )ا

میخته با عقایدی ارزشمند ایجاد میکند، گاه موضوع داستان به کلی تغییر کرده و قصهمی
 
رام، اقیان»شود: وی ای بلند و ا

 
وسی از جویباری کوچک و ا

وردبیکران، عمیق و متالطم پدید می
 
 (.81)همان، « ا

فرینشروایت موالنا نسبت به دیگران گونه»توان دریافت که می مثنویپردازی در تانگری و داسی روایتبا نگاهی گذرا به شیوه
 
ری و پیچیدگی گگونی و ا

خذ داستان مبادرت کرده، میاز جمله نمونه(. 931، 9831)توکلی، « ای داردمایهفزون
 
ن مولوی به ایجاد تحوالتی نسبت به ما

 
داستان  توان بههایی که در ا

خذ این قصه به تصویر کشیده شده که خود،  در این قصه عشق شاه به کنیزکیشاره کرد. ا «شاه و کنیزک»
 
کایتی است حگرفتار  بیماری  عشق است. ما

ی چهارم ( به زبان عربی نقل کرده است. نظامی عروضی سمرقندی در مقاله283)چاپ برلین، ص  الحکمهفردوسربن، پزشک ایرانی در کتاب ابنکه علی

لبوسالمعالی قای یکی از خویشان شمسسینا و دربارهی درمان را منسوب به ابوعلی، این شیوهچهار مقالهاز کتاب 
 
م( به 968ر )زیاابن وشمگیر از امرای ا

ورده است
 
خذ مولوی در نظم این حکایت همین کتاب . به نظر میشمار ا

 
 (. 991-993، 1٦٣١پور، وزینباشد )چهار مقاله رسد ما

 
دیدن »ی خذ قصهما

مده و در زمخشری )باب االبرارربیعمروان که در کتاب ابن، حکایتی است مربوط به عبدالملک«خلیفه لیلی را
 
ار نیز ذکر شده ی عطنامهمصیبتالعفاف( ا

غازین بیان کرده است.(. 988است )همان، 
 
نیز در کتاب  «احولاستاد و شاگرد »حکایت  مولوی برخالف عطار، اصل داستان را در همان دو بیت ا

ن را در کتاب 38ی سعدالدین وراوینی )باب چهارم، صنامهمرزبان
 
ورده شده و عطار نیز ا

 
ورده است.  اسرارنامه( ا

 
خذ داستان به نظم درا

 
 که «پیر چنگی»ما

نور، به اهتمام دکتر م)محمدبن اسرارالتوحیدی مسائل گوناگون  اجتماعی، دینی، فلسفی، عرفانی و ... است، کتاب دربردارنده مثنویهمانند بیشتر حکایات 

این داستان در ( نیز با اندکی تفاوت ارائه شده است. 896ی عطار )ص نامه( ذکر شده است. همچنین این داستان در مصیبت990صفا، چاپ سوم، ص 

خذ اصلی  خود مبسوط مثنوی
 
منتقل شده است. زمان داستان از نیشابور به یثرب  بیت رسیده(، مکان وقوع داستان نیز از 953تر شده )به نسبت به ما

مور رساندن کیسهاسرارالتوحیددر ی پنج هجری )روزگار ابوسعید ابوالخیر( به قرن اول هجری )عهد خالفت عمر( تغییر یافته است. سده
 
زر به پیر  ی، ما



موریت را انجام میطنبور زن، حسن مؤدب است که در واقع به اشارت شیخ ابوسعید ابوالخیر این 
 
ه فرمان ی دوم و ب، خلیفهمثنویکه در دهد، در حالیما

عارف ، همانگونه که ساختار متمثنویپذیرد اما در ی زر به مطرب پایان میاین داستان در اسرارالتوحید، با تقدیم کیسهکند. حق این دستور را اجرا می

ن مجال بروز و ظهور یابند. گیرد که استنتاجع رویدادهایی قرار میهای مولوی است، داستان محل  وقوسراییاغلب داستان
 
یر چنگی  پهای عرفانی از خالل  ا

صل و معصیت
 
و سرانجام  یابدکار که از دریای جوشان  رحمت و الطاف خدا شرمسار و سرافکنده شده است، به یکباره تحولی عظیم در وجود خود میمستا

راسته»ن داستارسد. به مقامی ستودنی می
 
ن درویش که در هری غالمان ا

 
بیت ارائه شده،  55در قالب  مثنویدر « ی عمید خراسان را دیدحکایت ا

خذ قصه(. 938به اهتمام دکتر مشکور، ص ، الطیرمنطقبیت تقریر شده است ) 99عطار در  الطیرمنطقکه در یلدرحا
 
اعرابی درویش و »ی همچنین ما

از  االرواحروحبیت رسیده، حکایت ساده و کوچکی است به زبان عربی که در کتاب  980به  مثنویکه در « ماجرای زن او با او به سبب قلت و درویشی

حل وقوع ماجرا را بغداد فرض ی عطار نقل شده است. در این داستان نیز منامهمصیبتمحمد عوفی و در  الحکایات  جوامعمنصور سمعانی، در احمدابن

خذ دیگری نیز اشاره کرد: داستان اند که در اصل چنین نبوده است. در این میان میکرده
 
ای هشبیه به قص« افتادن شغال در خم رنگ...»توان به ما

ن راهب که روز با چراغ میان بازار در طلب»همچنین  (.899منسوب به ازوپ دانسته شده است )همان، 
 
دمی می حکایت ا

 
منسوب به دیوژن، « گشتا

لیف محمدعلی فروغی )جلد  سیر حکمت در اروپاحکیم یونانی است. در کتاب 
 
مده: 95، ص 9تا

 
وقتی او را دیدند در میان روز با فانوس روشن »( چنین ا

خذ  کلیله و دمنهویژه های هندی و بهاما داستان. (999-995)همان، « جویمگردید. سبب پرسیدند. گفت: انسان میمی
 
اند، قرار گرفته مثنوینیز ما

لی و استفاده های اصهای فرعی در داستانها یعنی درج داستانبلکه از جهت ساختمان داستان»نه تنها از نظر اخذ قصه  مثنویشود در چنانکه گفته می

ورده  مثنوی هایی که درپیروی شده است. از مجموع داستان کلیلهوش های مربوط به جانوران برای توجیه و توضیح مطالب اخالقی و عرفانی از راز افسانه
 
ا

نها غالبًا در اولیه شده، نزدیک به شصت داستان اصل هندی دارد که صورت
 
و  بلوهر و سندبادنامههایی چون و برخی نیز در کتاب کلیله و دمنهی ا

  (.920-921، 9816)مجتبایی، « شوددیده می بوذاسف

خوذ از قصص دیگر، مولوی دخل و تصرفته شد، در داستانهمانگونه که گف
 
کند. گاه در زمان و مکان وقوع رویدادها و گاه در هایی ایجاد میهای ما

خذ اصلی شود برای طرح نکاتی که دکند و قصه به مجالی تبدیل میگری داستان. گاهی نیز موضوع داستان اولیه را به کلی دگرگون میی روایتشیوه
 
ر ما

 االلبابلبابم( در کتاب  086ای است که محمد عوفی )ی کوتاه و ساده، برگرفته از قصه«وکیل صدر جهان»اند. به عنوان مثال داستان رح نبودهمط

ینی دای از مطالب فلسفی، علمی، ، به مجموعهمثنوی( حکایت کرده و داستان  رنجش یک پدر و پسر از همدیگر است. این داستان در 912، ص 9)جلد 

میخته شده است. از جمله مفا
 
توان به سوز عشق، درد جدایی از یار و دیار، اندوه فراق و ناپایداری یمی که موالنا به اصل قصه افزوده میهو عرفانی ا

ن به مقام انسانی و سپس بههاشادی
 
ای در ذات حق در خود و بقی فنای ی ملکی و در پایان وصول به پیشگاه ربانی، مسئلهمرتبه ، ترقی ماده و رسیدن ا

نقدر تغییرات مبنایی در محتوا و شکل داستان صورت میگاهی  (.805، 9802پور، و بسیاری موضوعات دیگر اشاره کرد )وزین
 
وان تگیرد که به دشواری میا

خذ اصلی پی بردبه ارتباط داستانی که مولوی ارائه می
 
ها یا مکان وقوع داستان سخنی به شخصیتگاهی نیز از هویت  (.99)همان،  دهد و داستان ما

یدمیان نمی
 
رفته است و  ای از ابهام فروها، در هالهشخصیت در بسیاری از ]این[ روایت»اند. ی اصلی  قصه تغییر یافتهها نسبت به نسخهو یا شخصیت ا

ور خضر و شاید شمس است و شکل و شباهت دها، تصویری از پیر، روایت داستانی را شکل میهویت روشنی ندارد. در بسیاری از غزل
 
هد... پیری که یادا

 (. 582، 9831توکلی، « )بردی دقوقی میی قصهگانهبه ابدال هفت

 

 مثنویها در . چرای  ِی تحول در ساحت داستان2

ها داستان رساند: نخست اینکهمولوی این تغییرات را به دو سبب به انجام می» شود کهها گفته میدر ساحت قصه هااین دگرگونیچرایی  اما در توضیح 

نها را موافق اصول داستان
 
فزونتری  یپردازی بیاراید و با تحرک و هیجان و جلوهرا برای بیان مقاصد عرفانی و فلسفی  خود مستعد سازد و دیگر اینکه ا



ن بکاهد و مخاطب . در واقع د(915، 9802پور، )وزین« همراه سازد
 
ن ریخته و از بار معنایی  ا

 
استان برای موالنا ظرف مناسبی است تا سخن خود را در ا

ن مهیا کند. 
 
ثیرپذیری از ا

 
 (.916، 9831)توکلی، « گذارددر حقیقت موالنا میان سخن خود و قصه تمایز و مرزی نمی»را برای همراهی  پرشور با قصه و تا

فرینی و بازتولید معنا نیز مبادرت کند. همانگونه که دیدیم، داستان کوتاهی را به جلوه رسد که مولوی دربه نظر می
 
ای هاین تحوالت قصد داشته به بازا

راسته می گوناگون داستانی
 
فرینش قصهکند و و مفاهیم نو ا

 
وی تا توان گفت مولرو، میزند. از اینمتفاوت دست می ای جدید با مضامین و اهدافبه ا

وان از تمنحط شود. بر این اساس، میو  ، فرسودهخوردهدرپی، دستها و تقلیدهای پیدرصدد نو کردن ادبیاتی است که ممکن است در اثر اقتباسحدی 

شنایی
 
شنایی» در ادبیات و هنر یاد کرد که میراث صورتگرایان روسی است. ٦زداییمفهوم ا

 
رگاه ت. هزدایی نیروی محرک درون تاریخ ادبیات نیز هساصل ا

شناییشکل
 
شنا بشوند و نوعی خودکارشدگی اتفاق افتاده باشد، ادبیات با ا

 
ادبی، ویلم  ینظریه« )کند...زدایی از خود، خود را نو میهای جاری بسیار ا

د و نیاز به تغییر شونتلقی میپاافتاده ی بیش از حد و تبدیل شدن به عادت، معمولی و پیشمسائل بسیاری هستند که به دلیل استفاده. (15-18برتنز، 

شنایی»دارند. اهمیت این مسئله تا بدانجاست که خلق و بقای هنر در گرو  این هنجارستیزی است: 
 
« عاتزدایی از موضوصناعت هنری عبارت است از ا

شنایی(. 26، 9839)سلدن، 
 
وردن بیانی نو و متمایز ازدایی در مفهوم گستردهدر حقیقت ا

 
ارد، های زبانی پیشینیان داللت دز خالقیتی خود، به پدید ا

شنایی مخاطبان، عادت»
 
لوف و از جلوهشکنیچرا که گذر زمان و ا

 
شناییپدیده .(88، 9831)توکلی، « سازدهای هنری تهی میهای پیشین را ما

 
زدایی ی ا

ت اثر پدیدار مای از این هنجارستیزیشود. پارهباعث پویایی  اثر ادبی می میزی ی از رازابخش عمده»بخشی از متن. در صرفًا و منحصرًا شوند نه یها در کلیا
 
ا

میز ]این[ کتابو شکوه ابهام
 
شناییا

 
ت  ا  (. 89)همان، « شودزدایی شده و نامتعارف متن مربوط میها به کلیا

نچ
 
ید.ی عادتخوبی توانسته از عهده، مولوی به (5، 9819شود )اسداللهی، می شناخته« فرسودگی نشانه»ه تحت عنوان در مقابله با ا

 
در واقع  شکنی برا

ن میمثنوی هایمخاطب در اولین برخورد با قصه
 
یین ا

 
« کنگریز و ساختارشمتنی است قاعده مثنوی معنوی»شود. ، متوجه شکل غریب و ساختار نوا

خذ همانگونه که دیدیم، مولوی در خلق داستان (.01، 9816پور، )یوسف
 
نها، مفاهیمی را زدودهها در قیاس با ما

 
-که در بسترسازی، موقعیت یا افزوده ا

فرینی، توصیف وقایع و حاالت، خلق رابطه
 
های ود. در قصهشها نمایان میویژه در گفتگوها و خروجی و ماحصل قصهی علت و معلولی، حسن تعلیق و بها

ثنیابند. داستاها درنگ و رنگی متفاوت میهنجارستیز مولوی، بستر قصه
 
نها متا

 
ای مختلف و هگفتمانر از افکار درونی، امیال پنهانی و ها و تحوالت ا

بشخورهای معرفتی، حوزهی کنشبینی مولوی است )مجموعهر در جهانهای متکثا هستی
 
متضاد،  ی دنیاهای متکثر وهای مطالعاتی، تجربهها، پیوندها، ا

میزشتنش
 
دهد. چنانکه گفته شد، مولوی مفاهیم و خوانشی متناسب با مقتضای احوال و اهداف خویش ارائه می ها و ...(. او از حکایات، روایت وها و ا

خذ قصهدقایقی را برجسته می
 
ن گذشتهسازد که یا در ما

 
مله ساختار هایی که به اشکال مختلفی از جاند. چنین دگرگونیها مغفول مانده و یا به سرعت از ا

غاز ناصوری، شیوه
 
زبانی  های ذهنی وفرضپیش»، کنندجلوه میهای معنایی متعارف، پایان ناتمام، ساختار زبانی، اسلوب روایی و شاکلهی سرایش، ا

شنای او را بر هم می
 
در  مثنوی یهاتوان گفت که تغییرات ایجاد شده در قصه. بر این اساس می(01ان، )هم« ریزدخواننده و ساختارهای متعارف و ا

ن بخش از ادبیات به کار رفته که در سراشیبی  کهنه شدن و از میان رفتن افتاده
 
 اند.جهت نوسازی  ا

 

 گیری نتیجه

ا هریشه در روزگاران کهن و همچنین در بسیاری از منابع ایرانی، یونانی، عربی و هندی دارند. همانگونه که ذکر شد، این داستان مثنویها در ها و افسانهقصه

مدهها و شاخ و برگو تعدیل سوی مولوی به جرح از
 
راسته شده و از صورت  ساده و کوتاه  خود درا

 
مولوی در برخورد با متون پیش از خود که به  اند.هایی ا

خذ قصص 
 
یا تغییر  رنگ نمودنی متن پرداخته و با کمماندهای و اجزای مغفولسازی  نکات حاشیهشوند، به برجستهمعرفی و قلمداد می مثنویعنوان ما

                                                           
3 defamiliarization 



ن، به دنبال بازتولید متنی متفاوت و معنایی دیگرگونه است.
 
توجه  از طرفی، اهمیت مفهوم هنجارشکنی در ادبیات نیز قابل معانی ثابت، دائم و تکراری  ا

ی روایتگری  خود، سعی در بازسازی و وهاست، چرا که شاعر هرجا که احساس کند در دام عادت و تکرار مکررات گرفتار شده، با نگرشی نو در اثر و شی

فرینی  متون پیشین دارد. این مسئله نزد مولوی تا بدانجا پیش میبا
 
یه بر اصل کمولوی نیز با ت نماید.رود که گاه تشخیص اصل داستان دشوار میزا

شنایی
 
 های متنی  ژنده شده است.تستیزی در ادبیات، با ایجاد تحوالت اساسی، اطلسی نو بافته و دشمن بافزدایی و عادتا
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