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 مهمقدّ  1 -1

ث از د. بنهابراین در بحهشهوساختاری که باعث انسجام و همهاهنگي عناصهر آن مهي ً  ی دارد و لزوماي عناصرههر داستان 

، توجهه اسهت ها را آگاهانه یا ناآگاهانه به کار بردهکه نویسنده در شکت گيری داستان، آن، باید به عناصری ساختار و عناصر

هها ای از داستانپارهه چر گاه ان ک، چنشودروز به روز افزوده ميروزی پردازی اماین عناصر در سبك داستانبر تعداد داشت. 

. البتهه ها تعداد این عناصر بسيار زیهاد اسهتاز داستان گيرند، در بعايچند عنصر برجسته شکت مي ی یك یاگاهي بر پایه

دگي این عناصر به حدی گستراهي گپردازی نویسنده و موضوع و مامون مورد نظر او دارد. این امر بستگي به سبك داستان

، حتي ندنظر برستوانند به اتفاق ي کامت از این عناصر نميداستان نویسي معموالً، در ارائه چهارچوباست که متخصصان هنر 

و بهر عکهس دانهد را جهزو عناصهر نمهيروایت یا ساختار  ميرصادقي . مثالًددر ماهيت برخي عناصر نيز اتفاق نظر وجود ندار

. از طرفي کندو و حادثه را به عنوان عنصر داستاني تعریف نميهگوگفتکند اما روایت، ساختار را جزء عناصر ذکر مي بهشتي

اند و ری هستند که گاهي به عنوان عنصر داستاني تلقي شدهه... عناصيك، فرم، پيام، سبك، نقشه و، تکنعناصری چون زبان

ههایي هسهتند کهه داسهتان نویسهان خودآگهاه یها مؤلفههي داستان عناصراند. داستاني بيان شدهگاهي در چهارچوب ساختار 

و بهترین گنجينه این عناصرند های کوتاه خود بخود متامن ها یا داستان. رماندهندها را در داستان جای ميآن ،ناخودآگاه

  ها هستند.در باب کاربرد آنبرای مطالعه 

بيان تجربيات و ضمن  که است شاعراني یاز جملهموالنا  ند.های کوتاه و بلند مثنوی نيز از این امر مستثني نيستداستان

ههای هها و حکایهتهها توجهه داشهته و در داسهتاننداستاني در بعاي از آی عناصر اها به کاربرد پارهعقاید خود در داستان

بایهد توجهه . و ... در چهارچوبي کامهت پرداختهه اسهت دیني ، تعليمي،اخالقي، عرفاني موضوعات و ماامين، به ارائۀ مثنوی

اوی وی را به اذهان تقریب کند و دعهای مثنوی که همواره بر وجه تمثيت دالالت و خطابات او را توجيه ميقصه»داشت که 

 (. 42: 1386زرین کوب، «)نماید البته مجرد قصه نيست، نوعي تمثيت  و استدالل استمي

ای کهه اهميهت دارد سهبك داسهتان پهردازی ، نکتههمثيت در نظر بگيهری  یها فهارغ از آنها را تبه هر حال چه این قصه 

( از طریق افزودن بعاي Plotالف( پيچيده کردن طرح داستان )» :چونگيرد، صورت ميوالناست که با شگردهای خاصي هم

هها و توصهيف لي. ب( شخصيت پردازی از طریق برقراری گفتگوهای کوتاه یا مفصهت ميهان شخصهيتهحوادث به روایت اص

هها از داستان. د( بيان هاآنها متناسب با مقام و موقع احوال دروني آنان. ج(برقراری گفتگوهای بلند یا کوتاه ميان شخصيت



3 
 

ی بيهان ی بيهان داسهتان و نظه  حهوادث. و( ایجهاد تعليهق از طریهق شهيوهزاویه دید دانای کت. ه( تنوع بخشيدن به شيوه

پورنامهداریان، ...«)و وصت کردن جریان حوادث و  ، قطعغيرعادی، توصيف احوال دروني، به تأخير انداختن علت بيان حوادث

-تانهای از داسپاره يت ساختارهتحل پيِ درنامه این پایان بنابراین در اني خاص موالناست.ی بياین شيوه. (318-317: 1380

والنا و هپهردازی مهسهبك داسهتان ضمن تبيين تا ي سته اهور مثنوی و بررسي عناصر داستاني مختلف آنههای بلند و مشه

 يت وجهودی اوهز شخصههرارآميهههای اسههجنبو د عرفاني ههای بلناندیشهبا  واني هوی، بتههای مثنداستانترین بررسي مه 

 ها باز بيني . مثنوی را از دید ساختار داستانپردازی داستانهنر  و آشنا شوی 

-را انتخهاب مهي های بلند و مشهور مثنهویباید داستانابتدا  که بود به این صورت نامهپایان این پژوهشي سير در آغاز،  

بزرگوار، به ناچهار دسهت بهه گهزینش  اندد استابه دليت حج  زیاد کار و کمبود وقت و با صالح دی کردی ، به همين دليت و

هایي پرداختي  که دارای چند عامت بودند؛ ابتدا بلند و طوالني های بلند، صرفاً به تحليت داستانزدی  و از ميان انبوه داستان

ی کهار ها ک  شد، ولي باز ه  دامنههود. با این گزینش تعداد داستانها مدّ نظر بها و سپس شهرت و اعتبار آنبودن داستان

ههایي کهه بيشهترین عناصهر را ها نيز دوباره دست به انتخهاب زدیه  و داسهتانگسترده بود و در نهایت از ميان این داستان

هایي که بيشهتر، سهبك ستانهایي که عنصری به صورت برجسته در آن به کار برده شده بود و باالخره داداشتند، یا داستان

ها در نظر افهراد مختلهف، چرا که این گزینش ،انتخاب شدند. البته این امر ساده نبوددادند، پردازی موالنا را نشان ميداستان

ی چنهدین و های فهراوان و مطالعههافزود. به هر حال پس از بررسيها ميمتفاوت است و این موضوع نيز بر دشواری انتخاب

به دليت آشنایي بيشتر مخاطبهان  البتهمورد بررسي قرار گيرد.  ها، قرار بر این شد تا از هر دفتر چند داستانر داستانچند با

-های این دو دفتر بيشتر بررسي شود و از دفاتر بعدی نيز داسهتانهای دفتر اول و دوم سعي بر این شد تا داستانبا داستان

 به اتمام رسيد.اول مرحله ها س از انتخاب داستانپاین ترتيب انتخاب شد. به  ترهایي به نسبت ک 

مشکت اصلي گستردگي عناصر داستاني در کتب متنوع رداختي . در این مرحله پس به تدوین عناصر داستاني مختلف پس

تمامي عناصر  از ميان ،ی چهارچوب مورد نيازردازی بود. به همين دليت جهت محدود کردن تعاریف پژوهش و ارائهپداستان 

هها در قدر، تنها دوازده عنصر انتخاب شد که مبنای این انتخهاب هه  بيشهتر کهاربرد آنگران اندداستاني، با راهنمایي استا

یها همهان مفههوم کلهي  موضهوع، عناصری انتخاب شد که به صورت خالصه عبارتنهد از: های مثنوی بود. از این نظرداستان

 .و موالنا به این دو عنصر توجه خاصهي دارد در آن استکه پيام اصلي شاعر  مامون شود.داستان که در یك کلمه بيان مي

یا واقعه کهه در قالهب  حادثهی ميان حوادث است. ََهمان روابط عتَ که طرحها و ی داستانهمان کليت یکپارچه یا ساختار

ان سهير همهان بيهیها  روایهت .دهدخود تغيير مي نظرو موالنا این عناصر را متناسب با مقاصد مورد  پيونددطرح به وقوع مي

که در سبك داستان پهردازی  ها و انواع آنان از قبيت ساده، ایستا، پویا، قراردادی، تمثيلي و ...شخصيت زماني وقوع حوادث و

ها یا شخصيتی تقابت نقطه و کشمکشر چون گعناصر دی، دهندها را تشکيت ميموالنا اهميت خاصي دارند و اساس داستان
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 آناز  کهه راوی اییها دریچهه دیهد یزاویهه شوند ولمه بين دو نفر رد و بدل مياها که به صورت مکگووگفت وقایع، در کنار

در نهایهت و  ههای سخن گفهتن شخصهيتشيوهی روایت داستان و ا شيوهی لحن ، ه  چنينکندداستان را روایت مي دریچه

حهس  کند و خواننده آن را از ابتدا تها انتههای داسهتانعناصر دیگر را در خود جمع مي ی داستان که به عنوان پوششيفاا

توان تحليلي درست از داسهتان ارائهه های مثنوی کاربرد دارند و با داشتن این چهارچوب کامت ميدر بيشتر داستانکند مي

، بحهران، حقيقهت ماننهدی و ... نيهز در داد. البته ممکن است عناصر دیگری چون صحنه، تعليهق، گهره گشهایي، نقطهه اوج

شد نامه ميها به کار رفته باشند، اما افزودن این عناصر به چهارچوب تعيين شده، ه  باعث تشتّت و پراکندگي پایانداستان

ال ن مثهای به عناصر دیگر نيز شده است؛ به عنوارفت. بنابراین با تحليت عناصر مورد نظر گاهي اشارهو ه  حج  کار باال مي

تعليق، گره گشایي و نقطه اوج در بحث از طرح و سهاختار آمهده اسهت کهه ایهن امهر بهر  حقيقت مانندی در بحث روایت، و

  های انجام شده افزوده است.انسجام تحليتیکپارچگي و 

هها و بهرداری از آنوع شد و بها فهيش ها شرکار تحليت داستان، داستاني عناصرها و داستان يينباز تپس در مرحله بعد و 

و  ههای انجهام شهدهبا اسهتناد بهه بررسهيکلي  یها به اتمام رسيد و در نهایت نتيجهتحليت داستان ،آوردن ابيات مورد نظر

 .، به بار نشستمتناسب با فرضيات و سؤاالت بيان شده

 عبارتند از: نامهپایانبه طور کلي فصول این 

ی کهار و ههای مثنهوی، نحهوهعناصر داسهتاني و داسهتان لبي در موردبه بيان مطا که در آن مقدمه شامتفصت اول:  -1

 است. تحقيقمطرح شده، هدف و ضرورت  سؤاالت و  فرضياتله، ، تعریف مسأهای پيش آمدهمشکالت و محدودیت

است که در آن دوازده عنصر داستاني  حقيق و تعاریف و اصطالحاتيت ، پيشينه و روشفصت دوم: شامت مباني نظری -2

 ده است.ردیگدر هر تعریف نيز مبنای کار مشخص اند و ا استناد به کتب معتبر تعریف شدهبه ترتيب اولویت و ب

و شهده  هر داستان، مأخذ و ماامين بيان یدربارهی اصلي پایان نامه است که در آن ابتدا توضيحاتي فصت سوم: تنه -3

سهطح روایهي سهاختاری تحليهت سپس ذیت عنوان ، است ن آورده شدهان و محققان در باب آادی شارحتعد اتیرظن

در سهطح تمثيلهي وجهود ها به دليهت در بعاي از داستانشده است. البته  تحليتظر عناصر داستاني مورد ن، داستان

ده بهه مباحهث بيهان شهای از ، خالصههههاپس از این و در نهایت .استده توضيحاتي نيز در رمز گشایي آن آمها، آن

 آمده است. گيریصورت نتيجه

 های صورت گرفتههگيری کلي از مباحث و تحليتخالصه و ماحصت پژوهش حاضر است و در آن نتيجهفصت چهارم:  -4

ههای ده است. در این فصت، جایگاه و کاربرد هر عنصر داسهتاني را در کليهت داسهتانی تفصيلي آمبه صورت سياهه

 پهژوهشخهذ بهه بيهان منهابع و مآ نيهز آخهرین بخهش توان دیهد.پردازی موالنا به خوبي ميداستانمثنوی و سبك 
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بهه  نظهرههای مهورد تحت دو عنوان آمده است؛ ابتدا کتب مورد مطالعه و سپس مقاالت و تحليهتو ، اختصاص دارد

 شده است. صورت مشخص فهرست

 

 تعریف و تحدید موضوع  2 -1
 

های مثنوی را های مثنوی معنوی است. در این پژوهش برآني  تا داستاننامه، تحليت ساختاری داستانایانموضوع این پ   

، دید یزاویهگو، وگفت، کشمکشروایت، شخصيت،  حادثه،ساختار، طرح، موضوع، مامون، از لحاظ عناصر داستاني چون 

 عری ارائه دهي . به همراه شواهد ش ،بررسي و تحليت کرده هالحن و فاای داستان

 له و فرضیاتأمس بیان  3 -1

موالنها های مثنوی بستر مناسبي است برای بيان ماامين و موضوعات مختلف عرفاني، اعتقادی، تعليمي و ...  و داستان   

و ایهن  کند،ميداستاني را بيان  بيند،مينماید به طوری که در هر جا الزم به خوبي توانسته از این امکان بهترین استفاده را 

هها و عقایهد او بهه صهورت با توجه به دیهدگاه ،در سبك داستان پردازی او تغيير کرده ،داستان با هر الگو و مأخذی که دارد

داسهتاني اسهت کهه از ترکيهب چنهد  های قبلي خود است و یااز روایتمتفاوت  یا ،آید. این داستان تازهداستاني تازه در مي

ها چه با توجه . تمامي این داستانآفریندو گاهي نيز خود موالنا با ذهن خالق خود، داستاني تازه مي شودستان ساخته ميدا

سهبك  اوکهه  دنهکند، ایهن نکتهه را ثابهت مهينی خود موالنا باشد و چه ساخته و پرداختهنبه الگوی قبلي ساخته شده باش

 انهدازهدهد که تها چهه های کوتاه و بلند مثنوی نشان ميایتها و حکمروری بر داستان ستان پردازی خاص خود را دارد ودا

طوح و هه  در سهبه طوری که ه  در سهطح روایهي در عين حال تازه و بدیع بيان کند، جالب و  ي را به طرزتوانسته داستان

 .درائه کنو معاني بلند خود را ا مختلف دیگر، تجربيات و افکار

ی بلند مثنوی ه  شهناخت بهتهری هاداستانتعدادی از  تحليت ساختاریحاضر، تالش بر این است که با  يپژوهشکار در 

 پردازی او آشنایي بيشتری داشته باشهي .دست بياوری  و ه  با سبك داستانه ها و عقاید مختلف موالنا بنسبت به دیدگاهرا 

داستان و قصه دی متفاوت از شاعران و نویسندگاه دیگر است و او تا حدو موالنا به داستان و قصهاز آنجا که نگرش  از طرفي

هها ههای درونهي و بهاطني داسهتانبه الیههداند و را چون ظرفي برای بيان ماامين واالی عرفاني و تجربيات عميق خود مي

مورد نظهر موالنها در ههر ها و آشنایي با ماامين شناخت کليت داستان دهد، بنابراینها اهميت مياز سطح روایي آنبيشتر 

که  و بهيش  ،و شارحان مثنوی نظرانهر کدام از صاحبهای مختلف و همه جانبه است. ها و بررسيداستان، مستلزم تحليت

های اما با این حال بررسي عناصر داستاني و تحليت ساختارها و چهارچوب، اندپرداخته مختلف از زوایایها به تحليت داستان

یابهد و ی به کار بردن عناصر مختلهف دروهسرایي شاعر را در نحای است تا خواننده بتواند ه  هنر داستانچههر داستان، دری

و تحليهت عناصهر  ، بررسهيبه عبهارت بهتهرشود. آشنا  ه  با داستان، اهداف و مقاصد مورد نظر شاعر در سطوح مختلف آن
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دارد. هها ماهامين نهفتهه در آنها و های پنهان داستانجنبه کمك شایاني در شناخت ،های بلند مثنویداستاني در داستان

توجه چنداني به بررسي  ،در این زمينهبا وجود کتب مختلف و متنوع  بداني این امر هنگامي نمود بيشتری خواهد داشت که 

هها محتهوایي داسهتانههای توصهيفي و به شرح یا تحليت ،های مثنوی نشده و بيشتر کتب یا مقاالتعناصر داستاني داستان

 اند.ها، بيشتر از سطح روایي و عناصر داستاني اهميت دادهبه سطوح باطني و تمثيلي داستانو  ،اندبسنده کرده
 

  ها:فرضیه

گهو، ماهمون، شخصهيت، وخود از بعاي عناصهر چهون گفهت هایموالنا متناسب با داستاناین است که فرضيۀ اولِ  -1

 تری استفاده کرده و از بعاي عناصر دیگر نيز در حد نياز بهره جسته است.  برجستهکشمکش، لحن و ... به صورت 

 سبك داستان پردازی موالنا شباهت بسياری به سبك داستان پردازی امروزی دارد و موالنها این است کهفرضيۀ دومِ  -2

 ست. کرده ارا به صورتي هنرمندانه خلق بعاي عناصر نه یا ناآگاهانه اما به درستي آگاها

 .هاسترسد هدف موالنا از نظ  روایي، القا و آموزش نکات باریك عرفاني در قالب داستانمي نظربه  :فرضيۀ سوم -3

 

 

 قیسؤاالت تحق 3 -1

 دارند؟ یانسجام ساختار یمثنو یهاستاندا ایآ -

 کدامند؟ یمثنو بلند یهار داستاني به کار رفته در داستانو عناص هايژگیو -

 دارد؟ یشتريها توجه باز آن كیموالنا چگونه از عناصر داستاني بهره برده و به کدام  -

 است؟ یامروز يسینوداستان یهابا سبك سهیموالنا قابت مقا يسبك داستان ایآ -

 ست؟يچها هدف موالنا از سرودن داستان -

 
 

 هدف و ضرورت تحقیق 4 -1

گسهترده و فراتهر از  یابعهاد یاسهت دارا یهنرمند نيو هنرمند راست یو چند بعد قياست عم یهنر يهنر واقع: هدف 

 ایهکمتهر شهاعر  يادب فارسه یهمه جانبهه اسهت. در عرصهه یدیهنر، مستلزم د نیزمان و مکان و شناخت ابعاد مختلف ا

 گهاهیو جا تيهه اهمرا داشته باشد، با توجهه به نيراست هنرمندعنوان  يستگیکه مانند موالنا شا افتی توانيرا م یاسندهینو

موالنها  یطههيکهه در ح یيههابا تمام تالشهها و پژوهش رسديزبانان، به نظر م يفارس انيدر م یموالنا و کتاب مثنو یژهیو

بهه خهاطر  يگسهتردگ نیهبحث و پژوهش گسترده است و ا یبرا نهيصورت گرفته است، باز ه  زم يپژوه یو مثنو يشناس

هها و ههای بهارز آن آمهدن داسهتانسترده و یکي از جنبهگمثنوی نيز دریایي است عميق و . ستموالنا یچند بعد تيّشخص

تها عهالوه بلند آن است. های داستانی تحليت ساختارز نينامه ایانپهای کوتاه و بلند در آن است که هدف اصلي این حکایت
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ههای ها، جنبهبا اهداف و مقاصد موالنا از روایت آنهای بلند مثنوی و آشنایي بر تبيين و شناخت بهترین و زیباترین داستان

 ردد. گارنده، مکشوف گهای آن در حد توان ننهان و اسرارآميز مثنوی و داستانپ

معاصههر محسهوب  يتحوالت نقهد ادبه نیتراز مه  يکیکه  ،يآثار ادبه یساختهار تيو تحل يبررس يبه طور کل: ضرورت

گفهت؛  تهوانيمورد توجه منتقدان و پژوهشگران قرار گرفتهه اسهت و م راًيست که اخا يموضوع يفارس اتيشود، در ادب يم

 یياست در جهت همسهو یازهيانگ شود،يم يکه باعث شناخت ابعاد پنهان متون ادب نیعالوه بر ا یيهاپژوهش نيانجام چن

سرعت تبادل اطالعهات،  شیافزا ا،يدر دن يادب اناتیگسترش جر یزهيانگ نیامروز، چرا که مهمتر يادب اناتیبا تحوالت و جر

 است. يحداکثر استفاده از زمان کوتاه زندگ تیبشر و در نها يروزافزون عل  و دانش، شتابزدگ شرفتيپ
 

 

 تحقیق کلیاهداف  1 -1-4

 مطرح کرد: ریرا به صورت ز نامهایانپ نیاهداف ا توانيم يشده، به طور کل انيتوجه به مطالب ب با  

 داستاني. مختلف از نظر عناصر  یمثنو یهاتحليت ساختاری داستان -    

 . بایز یهاداستان انيب يبا هنر داستان پردازی موالنا در چگونگ شتريب یيآشنا -    

 . روایي يآثار ادب یمطالعه یبرا یساختار تياستفاده از روش تحل -    

 .یمثنو یهاو زیباترین داستان نیبهتر یيشناسا -    

 .مثنوی هایداستانمخصوصاً  و داستان مندان به شعرعالقه یبرا دیجد ينگرش جادیا -    

 .رانیا كيکالس یهاتیها و حکااز داستان یابه درک تازه دنيرس -    
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 :فصل دوم

 

 

 تحقیقروش  و مواد
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 ینظر یمبان  -2

 پردازی موالنامثنوی و سبک داستان 2-1

    کندت ميهها شکایيکند                      از جهدایهبشنو این ني چون حکایت مي                

           دهانرم مرد و زن ناليدههدر نفيهد                      اندههبریهرا بها مهان تهيستهز نهک                 

 (1-3 /1)         گوی  شرح درد و اشتياق  ها بهت           سينه خواه  شرحه شرحه از فراق                            

شهمار ایهن دو اثهر گرانبهاسهت. ههر دو آغهاز و پایهان ههای بهياند و این امر به دليت شباهتمثنوی را قرآن عج  دانسته   

مختلف کهاربرد  هایترین ماامين و سرشار از موضوعاتي هستند که در زمينهترین و عاليمشخصي ندارند و متامن عميق

ثرگهذاری خهود را  ها نداشته و هميشه و متناسب با ههر زمهاني ادارند و هيچ گاه مرور زمان تأثيری در تازگي و جذابيت آن

اقرَأ بِاس ِ ربِهكَ اَلهذی »ی ی علق و آیههاست، قرآن با سورهی جالب توجه در شباهت این دو، شروع آناند. نکتهحفظ کرده

کند و مثنوی بهر قرآن بر خواندن تأکيد ميدر واقع ، «کندبشنو این ني چون حکایت مي»مثنوی با بيت  آغاز شده و «خَلَق

تأکيهد  گویي یا مونولوگتكطرح ریزی شده است و مثنوی بر وگو یا دیالوگ ی گفتقرآن بر پایه کهاوت شنيدن، یا این تف

خهود را در موالنها  ثنهوی،ی او، در سهرودن مدانهموالنا و جایگاه مرشهی کند. به عبارت بهتر با توجه به مشرب صوفيانهمي

ی سهخن گفهتن گيرد و به مرید اجهازه، لحني خطابي و منبری به خود ميکندبيند و سخناني که بيان ميجایگاه ارشاد مي

ههای کوتهاه و ها و حکایهتانو داستکند. و با آوردن موضوعات متنوع مثنوی را آغاز مي« بشنو»دهد و به این ترتيب با نمي

شود و به این ترتيب ی داستاني دیگر ميکند. هر داستان با ماموني که دارد، تداعي کنندهبلند مخاطب خود را موعظه مي

آورد. البته این شيوه مأخوذ از های متعددی در البه الی ابيات مثنوی ميها و داستانی داستان در داستان، حکایتبه شيوه

 ها امری بدیهي است.این شباهت ای سروده شده است، بنابراین وجودست و بدون هيچ طرح از پيش تعيين شدهقرآن ا

خواههد تها درد فهراق را بهه او ای ميکند و سينهها شکایت ميای که از جدایيبه هر حال مثنوی با ني آغاز شده است. ني 

-موضوعات مختلف عرفاني، اخالقي، تعليمي و... است یا در قالب داستانهای ذهني و بگوید. این گفتن او یا در قالب تداعي

های کوتاه و بلند. در واقع کت مثنوی به اعتقاد بيشتر شارحان و محققان توضيح و تفسير این ابيهات نهي نامهه ها و حکایت

شود یا هر داستاني کهه ياست و تمام بيست و شش هزار بيت، رمزگشایي هجده بيت آغازین آن است و هر بيتي که بيان م

و از  خيهزدشود، به نوعي با این ابيات مرتبط است و این ابيات نيز نقد حال موالناست که از ني وجودی او بهر مهيروایت مي

ای نهامرئي ابتهدا تها اولين داستان آن یعني داستان شاه و کنيزک تا آخرین آن یعني داستان دژ هوش ربا، به صورت رشهته

شهود و طبيهب های دفتر اول این ارتباط به وضهوح دیهده مهيسازد. چنان که در داستانرا به ه  مرتبط ميمثنوی  انتهای

 ر داسهتانمَهو عُ شير و نخجيهران و خرگوش داستان طفت داستان پادشاه جهود دیگر بلشاه و کنيزک در قا غيبي داستان
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هها در ... نمود یافته است. این گونه تغيير شخصهيتطوطي و بازرگان و  آمدن رسول روم و پيرچنگي و طوطي هند داستان

 ها را به دست آورد.توان آنشود که با مروری ساده ميهای مثنوی دیده ميتمامي داستان

ایهن هایي برگزیده از مثنوی خواهي  پرداخت بنهابراین یهادآوری نامه صرفاً به تحليت داستاناز آن جایي که در این پایان   

. موالنا در مثنوی هر سه اصهطالح را بهه مشخص شود 3و حکایت 2، قصه1باید تفاوت بين داستاننخست که  نکته الزم است

هها و لحهن و ها را به معني روایتي مشخص در قالهب طهرح و شخصهيتیك معني به کار برده است و در ابيات متعددی آن

این که قصهه و  از جملهی این سه اصطالح ارائه شده است؛ راهایي بتفاوتوگو و ... آورده است. اما باید گفت که امروزه گفت

پهردازی و آوردن ها به جای شخصيتساختار و طرح)روابط علي و معلولي( مشخصي ندارد و در آن ،حکایت برخالف داستان

هایت ایهن شود و در نصرفاً به قهرمان سازی، صحنه سازی و اغراق پرداخته مي -ی بارز داستان استکه مختصه -گفتگوها 

ههای پيوندد اما شخصهيتکه اشخاص داستاني عادی و واقعي هستند و در زمان و مکان معيني حوادث داستان به وقوع مي

ی داستان معموالً مشخص نيست. بنابراین جهت تفکيهك ایهن سهه ها غيرواقعي و تخيلي هستند و زمينهقصه ها و حکایت

ههای بلنهدتر و (، ما نيز اصطالح داستان را برای قصه264)ص در سایه آفتابدر کتاب  پورنامداریاناصطالح با ه ، به روش 

 بری .تر به کار ميهای کوتاهاصطالح قصه یا حکایت را برای قصه
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Abstract: Mathnavi is a story within a story, and one of its salient features is this aspect 

of storytelling, Generally speaking, Molana uses stories in proportion to his intention 

and to express sufistic experiences, ethical concepts, various dagmative and didactic 

motifs and at the end to express his enigmed of love & fever & flames of love, 

Mathnavi's stories are various & from different motifs & they can't be limited to a 

certain theme. that from different aspects to it keeps freshness and attractiveness and 

procures suitable foundation to express contents subjects desired by Molana. Molana's 

boundless simplicity of language in narrating stories & the use of collegories in his own 

way of Storytelling createn an interesting atmosphere in the story, These stories both 

from narrative and allegorical perspective, can be studied from different point of views. 

From point of view of structure and plot, characters and the use of their dialogues and 

tone in setting, and their narrative point of view and the simplicity of the language of the 

narrator in narrating the events and etc. that are included in this research of long stories 

of six voloum  are analyzed. For this purpose, first of all we have defined different 

elements such as subject, theme, structure, plot, event, narrative, character, conflict, 

dialogue, point of view, tone and atmosphere and so, after being aquainted with all 

stories, different elements of the story are analyzed separately and the short conclusion is 

given. And finally the overall conclusion of the analysis of elements of the story in 

desired stories is represented that with a little over looking can be generalized to most 

long stories and short and long anecdotes of Mathnavi. so that the reader with enterance 

into Molana's world of thought, step by step approaches visiting his lord. 
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