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نویسندهرویم،ست که هر چه در تاریخ داستان نویسی جلوتر میا ت اینواقعیشوند و از میلها به توصیف غیر مستقیم متوس

هر کدام از  توصیفی دقیق ازهاي غیرمستقیم  و با شیوهتوانسته با مهارت کافی مولوي .گیرندتوصیف مستقیم معموالً فاصله می

هاي غیرمستقیمی که مولوي در  این مقاله بر آن است تا شیوه .هاي داستان در پیش چشمان مخاطب به تصویر بکشد شخصیت

جهان داستانی مثنوي مملو از .تحلیل محتوا بررسی نمایدة ها  به کاربرده است را به شیو ها در داستان توصیف شخصیت

ها و  ها، دیدگاه گزیند و آنان را آگاهانه در راستاي اندیشه قات و اقشار مختلف اجتماعی برمیهایی است که موالنا از طب تشخصی

هایش  هاي جهان قصه تهاي روانی ـ طبقاتی شخصی موالنا هوشمندانه خصلت. دهد اعتقادات حکمی، عرفانی و فلسفی خود قرار می

ملّاي روم با استفاده از .نمایند ها نقش خود را ایفا می ها و ویژگی لتهاي داستانی نیز متناسب با آن خص تکند و شخصی را لحاظ می

با او .پردازد ها می به طور غیرمستقیم به توصیف شخصیت و نام و عنوان  جریان سیال ذهن، گفتگو،جدال،روایت چند آوا،التفات

ها به خواننده کمک حتی درك بهتر پیام داستان ها به شناخت بهتر آنها وها در توصیف غیرمستقیم شخصیتاستفاده از این شیوه

  .کند هاي غیرمستقیم،گفتگو بیشترین نقش را بازي می در مورد انواع شیوه.اي کرده استارزنده

  .ها پردازي،توصیف غیرمستقیم شخصیت مثنوي،مولوي،شخصیت: ها کلیدواژه

  مقدمه

همیت فراوانی دارد؛ تا آنجا که بسیاري از خوانندگان آثـار ادبـی،   شخصیت،رکن اساسی آثار داستانی در دنیاي ادبیات است و ا

ها با دقّت و خالقیت بیشتري خلق و پرداخته شوند، در طول  هر قدر این شخصیت. آورند هایشان به یاد می این آثار را با نام شخصیت

  .شوند زمان و در اذهان مخاطبان از جاودانگی بیشتري برخوردار می

ها در چارچوب کلی بر عناصر مشترکی تکیـه دارنـد،    ها صورت گرفته است که اغلب آن تعاریف فراوانی از شخصیت در ادبیات

عمـل  اخالقی او،درفردي است که کیفیت روانی و،نمایشیروایتی یاشخصیت دراثر«:شاید در یک تعریف ساده و جامع بتوان گفت

  ).84-1376،83: میرصادقی(».وجود داشته باشدکند میوگوید آنچه میواو

هاي داستان را خوب به خواننده بشناساند بایـد او رانسـبت بـه خصوصـیات ظـاهري و       یک داستان نویس براي آنکه شخصیت

: 69عابـدي، (گوینـد  مـی  این عمل را شخصیت پـردازي .آگاه سازد -آید تاحدي که به کار داستان می -هاي داستانش  اخالقی شخصیت

1371.(  

ة در شـیو .هـا وجـود دارد   در توصـیف شخصـیت  ) مستقیم و غیر مستقیم(مستقیم،غیرمستقیم و تلفیقی طور کلی سه شیوهبه 

کـه   یـد گوبدون عملکرد یا رفتار شخصیت و تحلیل و تجزیه یا شرح احـوال او مـی  ؛کلی و سریع،هاي واضحنشانه نویسنده بامستقیم 

کنند یا فضـاهایی را تصـویر   ها را به گفت وگو و عمل وادار میشخصیت نویسنده غیرمستقیمة در شیو .شخصیت چه طور آدمی است

العـات داسـتان نبایـد    در دادن اّط نویسنده.ها وضع و موضوع را درك کندرفتارها و حرف ،کنند تا خواننده خود از خالل تصویرهامی



ة شیو.نمایدکه او خودش موضوع را کشف  دخواننده منتقل کن هاي بههالعات را به گون، یعنی باید اطّدت کشف را از خواننده بگیرلذّ

اي از دو شـیوه بـه شخصـیت     شود در این شیوه بـا آمیـزه   نامیده می) مستقیم و غیر مستقیم(تلفیقی ة سومی نیز وجود دارد که شیو

  .ده استهاي غیرمستقیم در مثنوي پرداخته ش که در این مقاله به بررسی انواع شیوه.پردازند پردازي می

  ضرورت تحقیق

ــ  داســتان ــردازي در مثنــوي جایگــاه درخــور توج ــه یکــی از عناصــر اصــلی داســتان یعنــی شخصــیت و   .داردۀ پ ــرداختن ب پ

ـ    هاي اصلی توصیف شخصیت از مشخصه.کند هاي مهم هنري مثنوي را تبیین می پردازي، یکی از جاذبه شخصیت ۀ هـا درمثنـوي، توج

هاي باطنی یک شخصیت را در ضـمن   هاي ظاهري بلکه خصلت او نه تنها ویژگی.شخصیتی یک شخصیت استمولوي به تمامی ابعاد 

اي که مخاطب در انتهاي داستان به  گذارد به  گونه داستان همراه با حفظ بار عاطفی و القاي معانی به نحوي تاثیرگذار به نمایش  می

هاي داسـتانی درمثنوي،بـه مخاطبـان     بررسی شخصیت. رسد هاي داستان می یتکننده در مورد هر کدام از شخص بندي قانع یک جمع

هـا و تصـویرپردازي    دهد تا عالوه بر شناخت محتوا و مضمون داسـتان هـاي ایـن اثـر تعلیمـی بـا اهمیـت توصـیف         این امکان را می

تـري بـا مثنـوي     د؛و ارتبـاط شایسـته و بایسـته   ها دریابن ها آشنا شوند و تاثیر آنها را در جذّاب نمودن و درك عمیق حکایت شخصیت

  .ها یک ضرورت است مولوي برقرار سازند و مطالعه این عنصر یعنی چگونگی توصیف شخصیت

  پیشینه تحقیق

هـاي توصـیف    ها گاه به شـیوه  تا کنون درباره موضوع انتخاب شده پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و تنها در برخی کتاب

نظیر ادبیات داستانی، عناصر داستانی و راهنماي داستان نویسـی از جمـال میـر صـادقی کـه      .ها اشاره شده استدر داستان شخصیت

هـاي داسـتان نویسـی هسـتند و همچنـین بـه بررسـی برخـی از          ها و عناصر داستان و شـیوه  هاي با ارزشی در بررسی داستان کتاب

پلی به سـوي داسـتان   هاي هنر داستان نویسی از ابراهیم یونسی، ر کتابد. ها پرداخته است ها در داستان هاي توصیف شخصیت شیوه

هـاي   بـه طـور کلـی در بـاب شـیوه      از حمیـد عبـداللهیان   داستان معاصرشخصیت وشخصیت پردازي دراز داریوش عابدي و نویسی

اي بـا   مسـتقیم در مقالـه   هـاي توصـیف   شـیوه  ،تـر و در مثنـوي   به صورت خـاص  .ها در داستان پرداخته شده است توصیف شخصیت

آفتـاب از  ۀ یـ  در کتاب سـا . از علیرضا شوهانی بررسی شده است »شخصیت پردازي مولوي درمثنوي معنويداستان پردازي و«عنوان

هاي امروزي داستان نویسی مورد بررسـی قـرار    شیوهپردازي موالنا و داستانها و همچنین  تقی پورنامداریان،توصیف اوصاف شخصیت

قصـه  ة کوب در برخی از آثار خود همچون سرّنی و با کاروان حلّـه بـه بررسـی سـبک و شـیو      همچنین عبدالحسین زرین.است گرفته

  .صورت نگرفته است هاي توصیف غیر مستقیم در مثنوي شیوهمبحثی در مورد بررسی.سرایی مولوي در مثنوي اشاراتی کرده است

  .تقیم شخصیت ها در دفتر اول و دوم مثنوي پرداخته شده استهاي توصیف غیرمس در این مقاله به بررسی شیوه

  هاي توصیف  غیر مستقیم در مثنوي انواع شیوه

هاي قرن هفتم،امروزه البته با  روش. استۀ قابل توجة شویم که پدید هاي غیرمستقیم توصیف مواجه می با شیوهة در مثنوي گا

  .گیردمیمورد بررسی قرار  شدهها  تتوصیف شخصیمنجر به  که ی راغیر مستقیم يها در ادامه شیوه. اند تغییراتی کلی هنوز متداول

  گفتگو-1

همان .دبر میکند و عمل داستانی را به پیش ها را معرفی می گذارد و شخصیت را به نمایش میداستان این عنصر درونمایه 

شود صحبت کردن،باعث میپسنهفته باشدهنرشوتا مرد سخن نگفته باشد،عیب :گفته استدر باب اول گلستان طور که سعدي 

  .که عیب و هنر فرد، نمایان شود



گفتگو ضمن آنکه زندگی شخصیت ها و حوادثی را که بر آنها گذشته است براي خواننده . در داستان هم همین طور است  

هاي داستان از جمله  هاي شخصیت ویژگیو بسیاري از ها، عادات، شرایط سنی، میزان سواد، فرهنگروشن می کند، خصلت

یعنی نویسنده در عین بیان و خیلی چیزهاي دیگر را نیز نشان می دهدهاي طبقاتی،اختصاصات نژادي،اختصاصات شغلی ویژگی

نیز مکالماتی که بین شخصیت ها می گذرد، عالوه بر پیش بردن طرح داستان، باید به طور غیر مستقیم، خصوصیات اخالقی آنها را 

  .معرفی کند

ها  او با گفتگو به طور غیرمستقیم به توصیف و معرفی شخصیت. گفتگو از مهمترین ابزار توصیف در دست موالناست

شود که  ،تنها گفتگوهایی میان آنها رد و بدل می»خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان«به طور مثال در حکایت.پردازد می

  .گذارد غیرمستقیم توصیفی از محتسب و مست را براي خواننده به نمایش میاین گفتگوها به طور 

  :گوید زند و می محتسب او را صدا می.شود رو میهاي شبی،با مردي مست که کنار دیواري خوابیده بود روبه نیمهداروغه در 

ــبو      مســـــتی چــــــه خوردســـــتی بگــــــو  ة گفـــــت   ــدر سـ ــت انـ ــه هسـ ــوردم کـ ــن خـ ــت ازیـ   گفـ

ــورده   واگــــو کــــه چیســــت   گفــــت آخــــر در ســــبو     ــک خـ ــت از آنـ ــت  گفـ ــن خفیسـ ــت ایـ   ام گفـ

  گفــــــت آنــــــک در ســــــبو مخفیســــــت آن     اي آن چیســـــــت آن گفــــــت آنــــــچ خــــــورده   

ــالب     شـــــد ایــــن ســـــؤال و ایــــن جـــــواب   دور مــــی  ــدر خــ ــب انــ ــر محتســ ــون خــ ــد چــ   مانــ

ــن   ــین آه کـــــ ــب هـــــ ــت او را محتســـــ ــام ســــــخن   گفـــــ ــرد هنگــــ ــو کــــ   مســــــت هوهــــ

ــی    ــو مـــ ــن هـــ ــتم آه کـــ ــت گفـــ ــی گفـــ   و تــــو از غــــم منحنــــی  گفــــت مــــن شــــاد     کنـــ

ــی   آه از درد و غــــــــــــــــم و بیدادیســــــــــــــــت ــوي مـــ ــوي هـــ ــت  هـــ ــوران از شادیســـ   خـــ

ــتیز     محتســــب گفـــــت ایـــــن نـــــدانم خیـــــز خیـــــز  ــن ســـ ــذار ایـــ ــراش و بگـــ ــت متـــ   معرفـــ

ــا    ــن از کجــــ ــا مــــ ــو از کجــــ ــت رو تــــ   ...گفـــــت مســـــتی خیـــــز تـــــا زنـــــدان بیـــــا   گفــــ

  2/97-2388  

با شخصیت مورد نظر خود را در قالب گفتگوها با بیانی نمایشی به در واقع موالنا با این روش، درونیات و رفتار متناسب 

توضیحات یا اطالعاتی ۀ از گفتگو فقط براي ارائ«.کند هاي خود تاکید می دهد و با این کار بر واقعی بودن شخصیت مخاطب نشان می

».کند ئما بر واقعی بودن شخصیت تاکید میکنند، بلکه به کارگیري گفتگو دا برد استفاده نمی که وضعیت روابط داستان را پیش می

ظاهري گفتگو و هم از فحواي ۀ درگفتگوي داستان مست و محتسب، هم از لحن سخن محتسب، یعنی پوست. )400: 1382،بیشاب(

او هاي شخصیتی او پی برد؛چنانکه لحن او غالبا درشت و محکم و جدي است و این به مقتضاي شغل  توان به برخی ویژگی کالم می

  .توان دید در فحواي کالمش نیز اغلب تندي و استبداد و خودرایی را می. گردد و جایگاه داروغه برمی

در داستان خلیفه و اعرابی؛مرد اعرابی یک شخصیت ساده زیست و فقیر و شاکر است که خواننده او را با گفتگوهایی که در 

به طور غیرمستقیم توصیفی از مرد عرب را براي خواننده به نمایش شناسد و موالنا اینگونه  گیرد می خالل داستان صورت می

  :گوید در قسمتی از داستان مرد اعرابی به زن خود می.گذاشته است

  تر گذشت خود چه ماند از عمر افزون  شوي گفتش چند جویی دخل و کشت



  زانک هر دو همچو سیلی بگذرد  عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد

  پاید دمی از وي مگو چون نمی  رو خواه سیل تیرهخواه صاف و 

  عیش بی زیر و زبر زید خوش می  اندرین عالم هزاران جانور

  بر درخت و برگ شب نا ساخته  گوید خدا را فاخته شکر می

  گوید خدا را عندلیب حمد می

  

  کاعتماد رزق بر تست اي مجیب

  

1/93-2288

دهد که از این گفتگوها خواننده با تفکّرات ساده زیستی و قناعت  گفتگوهایی را با زن انجام میدر خالل داستان دوباره مرد 

پیشگی او به طور غیر مستقیم و بدون این که موالنا یا شخصیت دیگري به توصیف مستقیم بپردازد متوجه اوصاف شخصیتی او 

  :شود می

  سر مزن فقر فخر آمد مرا بر  گفت اي زن تو زنی یا بوالحزن

  کل بود او کز کله سازد پناه  مال و زر سر را بود همچون کاله

  چون کالهش رفت خوشتر آیدش  آنک زلف جعد و رعنا باشدش

  پس برهنه به که پوشیده نظر  مرد حق باشد بمانند بصر

  1/5 -2342  

برترست و درویشان از بارگاه خداوند متعال  گوید که مقام و حقیقت درویشی از ظرف ذهن تو و در ادامه به زن این چنین می

  ....  آیدو خداوند عادل است و از عادل ستمگري برنمی.کنند روزي دریافت می

  سوي درویشی بمنگر سست سست  کار درویشی وراي فهم تست

  از ذوالجالل،روزیی دارند ژرف  وراي ملک و مال،درویشان هنکآز

  دالن گري بر بی استم کی کنند  حق تعالی عادلست و عادالن

  وین دگر را بر سر آتش نهند  آن یکی را نعمت و کاال دهند

  بر خدا و خالق هر دو جهان  آتشش سوزا که دارد این گمان

  نه هزاران عز پنهانست و ناز  فقر فخري از گزافست و مجاز

  یارگیر و مارگیرم خواندي  از غضب بر من لقبها راندي

  تاش از سر کوفتن نبود ضرار  دندان مار گر بگیرم برکنم

  کنم زین علم دوست من عدو را می  زانک آن دندان عدو جان اوست



  ام من سرنگون این طمع را کرده  از طمع هرگز نخوانم من فسون

  حاش هللا طمع من از خلق نیست

  

  از قناعت در دل من عالمیست

  

1/62-2352

کامال شخصیت مرد اعرابی را با توجه به سبک و سیاق گفتگویی که با زنش دارد براي خواننده وگوها  موالنا از میان این گفت

شود که دیدگاه مرد اعرابی اینگونه است که نباید به چشم  در این گفتگو خواننده متوجه می.گذارد به طوري ملموس به نمایش می

به حدیث معروفی که «همه موجودات در دست خداست و نیز گوید روزي خواري به درویشان و فقیران نگاه کرد،همچنین می

کند  اشاره می. )617: 1372،زمانی(»بالم مباهات و نازش من است و بدان میۀ فقر،مای«است ) ص(منسوب به حضرت ختمی مرتبت

  .شود دریافت میآید و این به خوبی از گفتگوي او با همسرش  ارزش نمی و به طور کل، درویشی و فقر در نگاهش خوار و بی

و  پردازي نیز هست  برد، از ابزار مهم شخصیت می که عمل داستانی را در جهت معینی پیش نیابروگو در داستان عالوه گفت

هاي داستانی  ترین عاملی که شخصیت مهم«شک بی. دهد ها را نیز نشان می  روانی شخصیت-هاي اخالقی و روحی  و ویژگی ذهنیت

  ).804: 1380احمد،  آل(«هاست هاي شخصیتی آن ها با ویژگی هاي آن  دهد، سازگاري صحبت جلوه می یرا واقع

گفتگو به شخصیت .کند ها را توصیف می توضیح روایی، شخصیت.گو بخشی مهم براي پرداخت و تجسم شخصیت است و گفت«       

یعنی  ،هاي مثنوي موالنا با استفاده از این روش در داستان.)41: 1385،نوبل(».دهد به او بعد و جوهر فردیت می.دهد جان می

  . کند ها، برخی وجوه شخصیتی طرفین گفتگو را براي مخاطب خود آشکار می برقراري گفتگو میان شخصیت

پردازي  شخصیتدر این گفتگوي دو طرفه،یک یا هر دو طرف مقابل با بیان عقاید،اعمال و اوصاف خویش،براي خود ة لبته گاا

با قهرمان عرب در میدان نبرد مشاهده کرد؛آنجا که ) ع(توان در گفتگوي میان علی کنند که بهترین نمونه آن را می می

  :)99- 1382: 98شوهانی،(فرماید می

  حقم نه مامور تنمة بند  زنم گفت من تیغ از پی حق می

  فعل من بر دین من باشد گوا  شیر حقم نیستم شیر هوا

  من چو تیغم وان زننده آفتاب  ما رمیت اذ رمیتم در حراب

  غیر حق را من عدم انگاشتم  رخت خود را من ز ره بر داشتم

  حاجبم من نیستم او را حجاب  ام کدخداام آفتاب اي سایه

  زنده گردانم نه کشته در قتال  من چو تیغم پر گهرهاي وصال

  کی برد میغ مراباد از جا   خون نپوشد گوهر تیغ مرا

  کوه را کی در رباید تند باد  که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد

1/95-3788

شود آن حضرت در جوابش به معرفی و توصیف خود  و پهلوان کافر رد و بدل می) ع(از گفتگویی که بین حضرت علی

رود و  ها هم داستان پیش می که از میان این گفتگو.. .زنم و کند که من شمشیر در راه خدا می پردازد و به عنوان مثال بیان می می

  .شناسد هاي داستان را از خالل این گفتگوها می هم خواننده به خوبی شخصیت



گفتگو عالوه بر پیشبرد داستان به خوبی در توصیف .هاي مثنوي گفتگو عنصري اساسی و بنیادي است در مجموع در داستان

و تفسیر  توضیح به کند و نیازيمیمفاهیم القاي ،واسطه فتگو بدونگ.کند نده نقش بازي میها و معرفی آنها به خوان شخصیت

حرفی بزنند بلکه گفتگو    صرفا به این دلیل نیست که آنها مثنويدر هاي داستان  شخصیتگفتگوي .یستن داستان یا راوي نویسنده

با به کار گیري  .بیننده باشد  و و حرف زدن آنها باید در راستاي پیشبرد طرح داستان و ایجاد حس تعلیق و کشش در خواننده 

حس تعلیق و هم ذات پنداري به اوج می رسد و گویی نویسنده .مخاطب با عالقه بیشتري اثر را دنبال می کند ،درست عنصر گفتگو

  .ود یکی از مخاطبان اثر خویش استنیز خ

ذهنسیالجریاندرشیوهپردازيخصیتش-2

اي است درنوشتن؛به آن  شیوه.شود اما وضع این اصطالح جدید است از قدیم بوده و در مثنوي هم دیده می این شیوه

دراین شیوه عقاید .  شود میآید،ارائه  فاقی درذهن پیش میشکل که تفکرات و ادراکات شخصیت ها،همان گونه که به طور اتّ

.  شود با به هم ریختن نحو وترکیب کالم آشکار میة واحساسات بدون توجه به توالی منطقی وتفاوت سطوح مختلف واقعیت گا

سیال افکار،دریافت ۀ رشتۀ اي است براي نمایش گویی مستقیم و بدون واسط شیوه«: نویسد این تکنیک میة بروس کوین دربار

ذهنی که در زمان  تالشی است براي تقلید از حیات کامال.یک یاچند شخصیتة ا،خاطرات،اثرات نیمه دریافت شدها،تداعی ه

در حقیقت یکی از شیوه هاي شخصیت پردازي ارائه درون ).302- 1387: 301نیاز، بی(»آورد جاري خود را به نمایش درمی

هاي ذهنی و عواطف درونی شخصیت  ها و کشمکش یش عملشخصیت بدون تغییر و تفسیر بود به این ترتیب که با نما

را به وجود آورده است که عمل »جریان سیال ذهن«هاي شناسد؛این روش،رمان خواننده به طور غیر مستقیم شخصیت را می

قرار هاي داستان  دهد و خواننده غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیت ها رخ می داستانی در درون شخصیت

         ).92- 1376: 91میرصادقی(گیرد  می

متمرکزکردن ذهن بر روي قیافه فردي به اندازه . ت استتوصیف قیافه ظاهري نیز در شیوه جریان سیال ذهن دچار تشتّ      

هر در . یک پاراگراف کار دشواري است، به همین دلیل توصیف قیافه در داستان سیال ذهن به صورت گذرا و مختصر است

موردي که به قیافه پرداخته شود، یک یا دو جنبه از آن توصیف می شود و یا شاید ذهن راوي به دلیل نزدیکی، درپی توصیف 

قیافه ظاهري برنیاید به همین دلیل گاه قهرمان هایی بی چهره دراین شیوه می بینیم، یا تنها یکی از اجزایشان مثل گردن یا 

: 81عبداللهیان،(.»سمت خود بکشد، توصیف شود و آن هم به صورت بسیار گذرا و مختصر هر عضو دیگر که فکر راوي را به

1381 -82(.  

. انـد  گرفتـه  بهره متعدد و متفاوتی هاي شیوه، از  داستان هاي شخصیت ذهنیات انعکاس براي ذهن سیال جریاننویسندگان    

محـدود بـه    کـل  دانـاي دیـدگاه یرمسـتقیم، غ درونـی   گـویی  تـک ،مسـتقیم  درونـی  گـویی  تـک : ها عبارتنـد از  تکنیک این مهمترین

  .نفس حدیث،شخصیت

در داستان است، مـی توانـد یکـی از شـیوه هـاي      ) زاویه دید، دیدگاه(تک گویی درونی که به عنوان یکی از شیوه هاي روایت 

هـاي ذهنـی    گویی درونی صحبت تک«در واقع.استفاده شود)stream of consciousness(ذهنل شخصیت پردازي درجریان سیا

آن را تجزیه درونی و عـاطفی شخصـیت   ،گویی درونی انوشه در تعریف تک.شود و مخاطب ندارد هاست که بر زبان آورده نمی شخصیت

درونـی در  ۀ در آن تاکیـد روي تصـویر کلیـت تجزیـ     رسـد و  داند که تا سطح پـیش از گفتـار نیـز مـی     در یک یا چند سطح ذهن می

    ).1389: 36نورمحمدي،(»هایی است که محدودیت و سانسور بر آن اعمال نشده باشد عرصه

گـویی   مبنـاي تقسـیم بنـدي تـک    .یابد ها بروز می هایی است که در لحن و کالم شخصیت گویی درونی  مستقیم از ویژگی تک

در این شیوه فرض بر این است که  ).1387: 79بیات،(»ضور یا عدم حضور نویسنده در داستان استح«درونی مستقیم و غیرمستقیم،

مسـتقیم نویسـنده در داسـتان حضـور دارد و      -در تک گویی درونی غیـر اما .نویسنده غایب است و حضور مستقیمی در روایت ندارد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C_%D8%B0%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C_%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%E2%80%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


عـالوه بـر ایـن کـه     «در ایـن نـوع  .خواننـده منتقـل مـی کنـد    همپاي تک گویی درونی شخصیت حرکت می کند و ذهنیات او را به 

  ).1372: 15حسینی،(»کند پاي تک گویی درونی او حرکت می به شود،نویسنده نیز پا هاي شخصیت ارائه می ها و اندیشه احساس

داشـته   کی دیگر از انواع تک گویی و روند ذهنی شخصیت داستان حدیث نفس است که طی آن بدون اینکه نویسنده حضوری

: 43نورمحمـدي، (گویـد  آورد که گویی در برابر مخاطبی سـخن مـی   باشد،شخصیت،افکار و فرایندهاي ذهنی خود را چنان بر زبان می

کند و بدین ترتیب تماشاگر مسـتقیما بـا    پرسوناژي که در صحنه تنهاست و افکار خود را بلند بلند ادا می«به این صورت که ).1389

  ).1371: 174شمیسا،(»شود اعمال و حوادث آشنا میة یزوضعیات ذهنی او و انگ

خواننـده  . هاسـت  هاي جریان سیال ذهن، معموال زاویه دید سوم شـخص، محـدود بـه ذهـن شخصـیت      داناي کل در داستان 

هـا و   درونی شخصیتروایت از زندگی ة داناي کل در این شیو. بیند ها را می درونی شخصیتعد بوسیله راوي سوم شخص ذهنیت و  به

در نتیجه آنچه راوي مـی دانـد محـدود    . صحنه هایی را وصف می کند ،ها محتواي نامنظّم و غیرمنطقی و به گفتار در نیامده ذهن آن

هاي جریان سیال  در داستان. دان نیست چیز هاست، بنابراین، داناي کل سیال ذهن، داناي کل همه به ذهن یا زندگی درونی شخصیت

دیـدگاه دانـاي   «.گویی درونی غیرمستقیم درآمیخته شود گویی درونی مستقیم و تک ممکن است راوي داناي کل محدود با تک ذهن،

هـا را از طریـق    اي که در آن نویسنده در مقام داناي کل،محتوا و روند ذهنی شخصیت کل در جریان سیال ذهن عبارت است از شیوه

یعنی ما در اینجا با داناي کلی مواجهیم که محدود به ذهن یک یـا چنـد شخصـیت اسـت و     .دکن هاي قراردادي روایت وصف می شیوه

ــزي را خــارج از محــدود  ــازگو نمــی ة چی ــان ب ــن آن ــراه     ذه ــا خــود هم ــاجرا ب ــان م ــا پای ــز ت ــده را نی ــدین وســیله خوانن ــد و ب کن

  ).1389: 47نورمحمدي،(»کند می

خورد به طور مثال در داستان به عیادت  جریان سیال ذهن به چشم میهاي  هاي مثنوي این گونه تکنیک در یرخی از داستان

  :گوید رنجور خویش، آن شخص کر اینگونه با خود سخن میۀ رفتن کرّ بر همسای

  من چه دریابم ز گفت آن جوان  گفت با خود کر که با گوش گران

  لیک باید رفت آنجا نیست بد  خاصه رنجور و ضعیف آواز شد

  من قیاسی گیرم آن را هم ز خود  کان لبش جنبان شودچون ببینم 

  او بخواهد گفت نیکم یا خوشم  کشم چون بگویم چونی اي محنت

  او بگوید شربتی یا ماش با  من بگویم شکر چه خوردي ابا

  از طبیبان پیش تو گوید فالن  من بگویم صحه نوشت کیست آن

  شود کارت نکوچونک او آمد   پاست او من بگویم بس مبارك

  شود حاجت روا هر کجا شد می  پاي او را آزمودستیم ما

  1/8 -3361  

هاست که در تنهایی و خلوت، افکار و احساسات خود را به زبان می  در حقیقت حدیث نفس تک گویی یکی از از شخصیت

البته با این . را از نیات و مقاصد خود باخبر سازدآورد تا محدوده افکار و ذهن خود را براي خواننده یا تماشاچی آشکار کند و آنها 

خود؛ با خود شروع به صحبت ۀ در مثال باال شخص کر براي رفتن به عیادت همسای.خبر است دید که وي از وجود حضور دیگران بی

به جا آوردن حقّ دهد که  گوید اگر چه کر هستم ولی باید حّق همسایگی را به جا آورم و این نشان می او با خود می.کند می



کند  هاي محدودي که با خودش می هایش و قیاس دیگر اینکه در خالل این صحبت .همسایگی براي این شخصیت بسیار مهم است

  .شود به طور غیرمستقیم توصیفی از سادگی او براي خواننده روشن می

، وقتی صوفی بهیمه خود » حول گفتن خادماندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و ال«در دفتر دوم در داستان 

  :گوید شود و این چنین با خود سخن می بیند که خرش در چنگ گرگی مانده است و از خواب بیدار می دهد خواب می را به خادم می

  دید با چشم فراز خوابها می  صوفی از ره مانده بود و شد دراز

  ربود پشت و رانش میها از  پاره  کان خرش در چنگ گرگی مانده بود

  اي عجب آن خادم مشفق کجاست  گفت ال حول این چه مالیخولیاست

  فتاد و گه بگو میة گه به چا  رو دید آن خرش در راه باز می

  خواند او والقارعه فاتحه می  دید ناخوش واقعه گون می گونه

  اند اند و جمله درها بسته رفته  اند گفت چاره چیست یاران جسته

  نان و نمک نه که با ما گشت هم  گفت اي عجب آن خادمک باز می

  او چرا با من کند برعکس کین  ا لطف و لینمن نکردم با وي اّل

  ورنه جنسیت وفا تلقین کند  هر عداوت را سبب باید سند

  کی بر آن ابلیس جوري کرده بود  گفت آدم با لطف و جود باز می

  خواهد مرورا مرگ و درد کو همی  چه کردآدمی مر مار و کزدم را 

  این حسد در خلق آخر روشنست  گرگ را خود خاصیت بدریدنست

  بر برادر این چنین ظنم چراست  گفت این گمان بد خطاست باز می

  هر که بدظن نیست کی ماند درست  باز گفتی حزم سؤ الظن

  2/33-220  

در مقام ) موالنا(شود به طوري که راوي هاي جریان سیال ذهن است دیده می تکنیکباال دیدگاه داناي کل که از ۀ در نمون

موالنا در داستان باال محتواي .کند ذهن شخصیت بیان نمیة داناي کل،محدود به ذهن شخصیت است و چیزي را خارج از محدود

درونی شخصیت را عد بشخص ذهنیت و  کند،به عبارت دیگرخواننده از طریق راوي سوم هایش را بیان می ذهنی صوفی و صحبت

  .بیند می

هاي زیرین  هاست،بی تردید حدیث نفس نمایانگر الیه جدال اندیشه هاي مثنوي،نوعا از آنجایی که حوادث و جدال داستان

در مثال ).1386: 417شاکري،(گفتگوهاستۀ ها و البته حاکی از آشنایی مولوي به عوامل حرکت آفرین در صحن شخصیتۀ اندیش

، در قسمتی از داستان پیامبر سوگند منافقان را  مبنی بر اینکه آن مسجد را »منافقان  و مسجد ضرار ساختن ایشانۀ قص«داستان 



خوردند اما باز پیامبر نپذیرفت، تا آن که یکی  ها زیر بغل داشتند و سوگند می کند و منافقان مصحف اند قبول نمی در راه خدا ساخته

:گوید شود و در ذهن خود اینگونه می بد دل می) ص(نسبت به این کار پیامبر) ص(از صحابه رسول

  در دلش انکار آمد زان نکول  تا یکی یاري ز یاران رسول

  کندشان این پیمبر شرمسار می  که چنین پیران با شیب و وقار

  صد هزاران عیب پوشند انبیا  کو کرم کو سترپوشی کو حیا

  زرد تا نگردد ز اعتراض او روي  استغفار کردباز در دل زود 

  کرد مؤمن را چو ایشان زشت و عاق  شومی یاري اصحاب نفاق

  مر مرا مگذار بر کفران مصر  زارید کاي عالم سر باز می

  ورنه دل را سوزمی این دم ز خشم  دل به دستم نیست همچون دید چشم

  2/94-2888  

آن شخصیت در ذهنش به قضاوت درمورد عمل پیامبر با .کند گذرد بیان می که در ذهنش میهاي آن صحابه را  موالنا گفته

حق را به جانب کند و زود قضاوت می) ص(دهد که در مورد پیامبر او را فردي نشان می ،گویی صحابه این تک.پردازد منافقان می

کند به ه همین که در دل دوباره از قضاوت خود استغفار میمنافقان داده و انتظار کرم و سترپوشی از پیامبر دارد و حتی در ادام

  .شوداي غیرمستقیم خواننده با شخصیت این صحابه به خوبی آشنا میگونه

جدال-3

کشمکش یا جدال در .ها که موالنا از آن به خوبی استفاده کرده جدال است هایی غیرمستقیم در توصیف شخصیت یکی از شیوه

تواند خود را در آن به نمایش بگذارد و شاعر یا نویسنده قادر است با استفاده از این  شخصیت داستان میداستان،میدانی است که 

  .ها و خصوصیات آنها بپردازد گونه دخالت مستقیم و شعارگونه به توصیف شخصیت میدان،بدون هیچ

درامدر.دکننمی  برخوردآمیزتمالطفیکدیگرباکهپردازدنمیهایی شخصیتبهدرام ...استدراماساسکشمکش«

روروبهیکدیگربا .کندمیتأکیدتمایزاتوهاتفاوتبرکهنهندمیقدمپویاايرابطهبهروند،بلکهنمیدربرخوردازها شخصیت

عملونظراعمالکنند،نمیفکرهاآنمثلکهکسانیبهکنندمیسعیودارندبگو مگوشوند،میدرگیرجنگند،میشوند،می

درام،اصولمبنايبرهاي مثنوي داستاندرپردازي و توصیف آنها رسد شخصیت بنابراین به نظر می.)195: 1383،سینگر(».کنند

اثر،دراینکهاستاصلیکشمکش،هاي آنان صورت گرفته است و ها و کشمکش و تعارض یعنی بر اساس اعمال و رفتار شخصیت

  .شود شخصیت هاي نمایشی میآمدنوجودبهباعثودهدمینشانراافرادشخصیتنمایش،مانند

ها به صورت غیرمستقیم بهره  هاي مثنوي از جدال به عنوان عنصري مهم در توصیف شخصیت ها و حکایت موالنا در داستان

گیرند و بدین  ا طبیعت قرار میهاي حکایت ماجراي نحوي و کشتیبان در قسمتی از داستان در جدال ب شخصیت.برده است

  :گذارد موالنا به نمایش می،ترتیب به صورت غیر مستقیم توصیفی از شکسته شدن غرور نحوي را در برخورد با این جدال

  رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست  آن یکی نحوي به کشتی در نشست

  گفت نیم عمر تو شد در فنا  گفت هیچ از نحو خواندي گفت ال



  لیک آن دم کرد خامش از جواب  شکسته گشت کشتیبان ز تاب دل

  گفت کشتیبان بدان نحوي بلند  باد کشتی را به گردابی فکند

  رو جواب خوب گفت نی اي خوش  هیچ دانی آشنا کردن بگو

  زانک کشتی غرق این گردابهاست  گفت کل عمرت اي نحوي فناست

  خطر در آب ران تو محوي بی گر  باید نه نحو اینجا بدان محو می

  1/41-2835  

اند،حال آنکه هدف موالنا بیان این مطلب  در جدال با طبیعت قرار گرفته. که در این حکایت دو شخصیت نحوي و کشتیبان

قرار گرفته و شود که یکی در جایگاه خود  در اینجا تقابل دو فکر برتر مطرح می.هاي خود مغرور شد بوده که هیچگاه نباید به توانایی

دیگري در بیرون از جایگاه خودش و در حقیقت کشتیبان که در جایگاه خود است پیروز است؛حال اگر جدال در مکتب صورت 

شوند،کشتیبان با آنکه بی سواد بود اما  با طبیعت به خوبی توصیف می ها در این جدال شخصیت.گرفت نحوي پیروز بود می

در این جدال بسیاري .اي نداشت جات دهد و نحوي مغرور در جدال با طبیعت علم نحو براي او فایدهتوانست شنا کند و جانش را ن می

  .خورد شود که شخص متکبر روزي شکست می از مطالب روشن می

و ) ع(جدالی میان حضرت علی»و انداختن علی شمشیر را از دست،) ع(خدو انداختن خصم در روي امیرالمومنین«در داستان 

دهندخود را به  ها و عقاید است  که با اعمالی که انجام می ها،ارزش این میدان،میدان جدال شخصیت. دهد ن روي میآن پهلوا

اندازد؛آن  آن قهرمان عرب را بر زمین می) ع(در داستان هنگامی که حضرت علی.کند اي غیرمستقیم براي خواننده توصیف می شیوه

  :کند قهرمان عرب چنین می

  افتخار هر نبی و هر ولی  در روي علیاو خدو انداخت 

  گاه سجده آرد پیش او در سجده  آن خدو زد بر رخی که روي ماه

  1/4 -3723  

در این جدال با نوع رفتار خود توصیفی از جوانمردي و اینکه مجاهد فی سبیل اهللا است را نشان ) ع(در مقابل حضرت علی

  :دهد می

ــی  ــیر آن علـــ ــداخت شمشـــ ــان انـــ ــرد   در زمـــ ــزاکــــ ــدر غــــ ــاهلییاو انــــ   ش کــــ

  1/3725  

، به خوبی نشان داده )ع(در این جدال شخصیت حضرت علی.گذارد ها را به نمایش می این جدال به خوبی توصیفی از شخصیت

  .شود و جوانمردي آن حضرت در این جدال با قهرمان کافر به تصویر کشیده شده است می

التفات-4

هایی از التفات  ها گاه نشانه در متن قصه.همانند قرآن حضور گسترده،متنوع و نقش آفرینی داردلتفات در ساختار روایی مثنوي نیز ا

  :شود؛مانند این نمونه از زبان ذوالنون دیده می

ــاو   ــاز گـــ ــوي وز ســـ ــدم قـــ ــه ببندیـــ ــاو   کـــ ــتم بــــزن ویــــن را مکــ   برســــرو پشــ



    

  2 /1436  

هـاي   بیشتر نمونـه .ي پرتحرّك شکل گرفته است ها روایت و تصور ملموس صحنهآید بیشتر تحت تاثیر حالت  نمایشی  که به نظر می        

اي بارهـا از آن   به موثرترین شـیوه -نی نامه-یابد؛آن گونه که در ابیات آغازین کتاب التفات با راوي و حضور پررنگ و کیمیاگرش پیوند می

  .)87: 1389توکلی،(بهره گرفته شده است

ها و توصیف آنها چه توسط خود موالنا و چه با دریافت کـردار   یک پیام و مفهوم؛ با شخصیت ۀبعد از ارائموالنا دربسیاري از قصه ها 

کشدو با گفتن این که تو و یا نفـس تـو    شود پاي مخاطب را به میان می ها در متن داستان که توسط خواننده دریافت میوگفتار شخصیت

هاي توصیف موالنا  کند و این یکی از شیوه مق جان شخصیت موجود در داستان را درك میآن فالن شخصیت است ؛خواننده تا عۀ به مثاب

:گوید مانند قصه بازرگان و طوطی که موالنا بعد از بیان قصه می.ازشخصیت هاست

  اندرون توست آن طوطی نهان

  

  عکس اورادیده تو براین وآن

  

  برد شادیت را،تو شاد از او می

  

  دادازاوپذیري ظلم راچون  می

  

  سوختی اي که جان رابهترین می

  

  سوختی جان راوتن افروختی

  

  1/20-1718  

:گوید خرگوش مولوي میۀ بعد از به چاه افتادن شیر در چاه با حیل» شیر و نخچیران«و یا در حکایت 

  اي توشیري درته این چاه دهر

  

  نفس چون خرگوش، خونت ریخت وخورد

  

  نفس خرگوشت به صحرادرچرا

  

  به قعر این چه چون وچرا تو

  

  1/2 -1351  

        .کند ها و موقعیت داستان پیدا می یابد و یک حالت قرینه سازي با شخصیت حکایت راه میۀ و بدین ترتیب مخاطب به درون مای

  روایت چند آوا-5

پیرنـگ قصـه یـا گفتگـوي     هـاي بـی ماننـد هـر لحظـه در       راوي به شـیوه ،چشمگیر است -موالنا-راوي ة رچند در مثنوي سیطره

ها و گفت و شنودهاي مثنوي راوي دو یا چنـد   در بسیاري از قصه.بخشد کند و به آنها شکل و جانی از خویشتن می شخصیت ها رسوخ می

تـی  این ویژگی مصداق و مانندي در متون داستانی ما ح.شود شود و هر بار از زبان و نگاه شخصیتی دیگرگون و متناقض پدیدار می پاره می

هـاي مربـوط بـه پیـران ویسـه و گفتگوهـاي رسـتم و         مانند برخی بخش -هایی تنها شاید بتوان شاهنامه را در پاره.هاي عرفانی ندارد قصه

  ).127 :1389توکلی،(.استثنا دانست-اسفندیار



ها در  از شخصیت خوریم و با برخوردهاي دوگانه با برخی هاي چند آوا برمی هاي مثنوي به روایت در بعضی از داستان  

در داستان پادشاه و کنیزك،بامرگ .ها براي خواننده بسیار موثر است شویم که در تحلیل توصیف شخصیت ها مواجه می داستان

هایی از داستان از یک طرف عشق زرگر و  در آوا و صداي نخست در قسمت.شویم رو می معناداري روبهۀ زرگر به برخورد دوگان

  :شود کنیزك خوار شمرده می

  هایی کز پی رنگی بود عشق

  

  عشق نبود عاقبت ننگی بود

  

  1 /205  

زند و نیز مثالی از قرآن یعنی  پردازد و آن را با امر و الهام اله پیوند می همچنین راوي به کشتن زرگر به دست حکیم می

  :کند داستان موسی و خضر اشاره می

  ز بیمنه پی اومید بود و نه   کشتن آن مرد بر دست حکیم

  تا نیامد امر و الهام اله  او نکشتش از براي طبع شاه

  سر آن را در نیابد عام خلق  آن پسر را کش خضر ببرید حلق

  هرچه فرماید بود عین صواب  آنک از حق یابد او وحی و جواب

  ست و دست او دست خداستا نایب  آنک جان بخشد اگر بکشد رواست

  1/6-222  

  :کند شود و حتی بر سر شخصیت شاه او را اینگونه توصیف می به بیان این نکات راضی نمی) موالنا(در ادامه راوي

  تو رها کن بدگمانی و نبرد  شاه آن خون از پی شهوت نکرد

  1/023  

  او سگی بودي دراننده نه شاه  گر نبودي کارش الهام اله

  بد نمانیک کرد او لیک نیک   پاك بود از شهوت و حرص و هوا

  1/5 -234  

  :گوید و براي اینکه خواننده تصور نکند که راوي به جانبداري از شاه پرداخته است اینگونه می

  کافرم گر بردمی من نام او  گر بدي خون مسلمان کام او

  بدگمان گردد ز مدحش متقی  بلرزد عرش از مدح شقی می

  1/40-239  

:کند دهد و حتی تمثیلی را نیز بیان می خود او نشان میو همچنین قتل زرگر را عنایتی در حق 



  کشدة سوي بخت و بهترین جا  کشدة آن کسی را کش چنین شا

  کی شدي آن لطف مطلق قهرجو  گر ندیدي سود او در قهر او

  مادر مشفق در آن دم شادکام  لرزد از آن نیش حجام بچه می

  1/4 -242  

  :بیانگر توجیه مرگ زرگر استو حتی در جایی لحن راوي نیز 

ــاك   ــر خــ ــت در دم زیــ ــت و رفــ ــن بگفــ ــاك   ایــ ــج پــ ــق و رنــ ــد ز عشــ ــزك شــ   آن کنیــ

  1 /216  

پردازد که گویی  دالنه به توصیف زرگر  می اي هم آیند به گونه در صدا و آواي دوم راوي در میان این دلیل که از پی هم می

  :داند راوي کشته شدن زرگر را فاجعه می

  دشمن جان وي آمد روي او  از چشم همچون جوي اوخون دوید 

  اي بسی شه را بکشته فر او  دشمن طاووس آمد پر او

  1/8 -207  

پنداریم،جنایتی به دست  گیرد که در آن لحظه می گوید و راوي چنان گفتار او را پی می اي سخن می و در ادامه زرگر به گونه

  :شاه صورت یافته و حتی عقوبت آن حتمی است

  ریخت این صیاد خون صاف من  گفت من آن آهوم کز ناف من

  سر بریدندش براي پوستین  اي من آن روباه صحرا کز کمین

  ریخت خونم از براي استخوان  اي من آن پیلی که زخم پیلبان

  نداند که نخسپد خون من می  آنک کشتستم پی مادون من

  من کس چنین ضایع کیستخون چون   بر منست امروز و فردا بر ویست

  باز گردد سوي او آن سایه باز  درازۀ گر چه دیوار افکند سای

  سوي ما آید نداها را صدا  این جهان کوهست و فعل ما ندا

  
1/15-209  

  

نشان هاي مثنوي در ابتدا این را  ها در برخی از داستان حال این صدا و برخورد دوگانه از جانب راوي در توصیف شخصیت

دیگر اینکه .پردازد دهد که راوي تصمیم گیري را در مورد داستان به دست خود مخاطب داده است و به جانبداري از کسی نمی می



ها توسط یک راوي صادق و  دهد که توصیف شخصیت شود این را به خواننده نشان می ها ارائه می در فهم توصیفی که از شخصیت

کند و این روایت دوگانه این را به  رفته و هر شخصیت را به همان شکلی که هست توصیف میبدون جانبداري از کسی صورت گ

تر از  کند که راوي قصد تعریف و ستایش از کسی یا برعکس تحقیر کسی را ندارد و بدین گونه موجب فهم عمیق خواننده القا می

اول اعتماد خواننده به راوي است و ۀ گویی نکت د؛ زیرا در قصهشو ها ارائه داده در ذهن خواننده می توصیفی که موالنا براي شخصیت

  .ها صادق است اینکه چقدر راوي در بیان توصیفات خود از شخصیت

مخاطب داستان با نگرشی نو متن  ،ها شخصیت گري چند آواي موالنا بیانگر این نکته است که در توصیف  همین شیوه روایت

کننده پیام  دهد و خواننده خود باید به عنوان دریافت هاي دیگر قرار می ه را در ارتباط با گفتهکند و هر گفت داستان را نظاره می

  .ها داشته باشد برداشت الزم را از متن و شخصیت

  گیريتیجهن

جریـان سـیال   هایی همچون گفتگو، او از شیوه. هاي توصیف غیرمستقیم استفاده کرده است موالنا در مثنوي به خوبی از شیوه

هاي غیرمسـتقیم گفتگـو بیشـترین     در مورد انواع شیوه.ها بهره برده است التفات و روایت چند آوا در توصیف شخصیتجدال،ذهن،

گفـت بـه نیـاز هـم صورتآندرباشد،تنهاکامالًاینکهمگر. نداردمعنیوگوگفتبدونداستاندرشخصیت.کند نقش را بازي می

هـا   هاي داسـتان  هاي درونی و ذهنی شخصیت هست،موالنا حتی از این گفتگوشخصیتذهندروگوهاگفتیادآوريیادرونیوگوي

و ایـن  جریان سیال ذهـن بـدان پرداختـه شـد    ة غافل نبوده و در توصیف شخصیت ها از آن بهره برده است،همان چیزي که در شیو

هاي مثنـوي   او در داستان.هاستقیم از این شخصیتهاي داستان به نحوي توصیفی غیرمستحدیث نفس و گفتگوي درونی شخصیت

 همچنـین  .کنـد  آورد خود واقعی آنها را در پیش چشمان خواننده ترسیم مـی  هاي داستان به وجود می گاه با جدالی که بین شخصیت

ـ     کشدو با گفتن این که تو و پاي مخاطب را به میان می؛مفهومیک پیام و ارائهدربسیاري از قصه ها بعد از آن ۀ یا نفـس تـو بـه مثاب

هـاي   شود که خواننده تا عمق جان شخصـیت موجـود در داسـتان را درك کنـد و ایـن یکـی از شـیوه       فالن شخصیت است سبب می

گري چند آواي موالنا بیانگر این نکته است که در  شیوه روایتدیگر اینکه .شود که التفات نامیده می توصیف موالنا ازشخصیت هاست

هـاي دیگـر قـرار     کند و هر گفتـه را در ارتبـاط بـا گفتـه     مخاطب داستان با نگرشی نو متن داستان را نظاره می ،ها صیتشخ توصیف 

با دقّت علمـی در تصـاویر    .ها داشته باشد کننده پیام برداشت الزم را از متن و شخصیت دهد و خواننده خود باید به عنوان دریافت می

هاي تصویر پردازي شده  همچنین عدم تقلید و الگوبرداري وي،باعث صعود این شاعر هنرمند به قلّه ها و مولوي از شخصیتة ارائه شد

توصـیف شخصـیت هـا در مثنـوي     . ها و احساسات او پی برد است  و می توان به بسیاري از تجربه ها،خصوصیات روحی،افکار،اندیشه

فت هاي او از اطراف است و همین ویژگی به واقعیت بخشـیدن و ملمـوس   ناشی از تجربه هاي ویژه و بیان ما فی الضمیر شاعر و دریا

  .       نمودن این تصاویر کمک دو چندان کرده است
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