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 چكيده
مثنوي، شاهكار سده هفتم ادب فارسي، از معدود آثاري است كه در عين ديرينگي از 

بسياري جوانب تازگي و طراوت خود را حفظ نموده است. يكي از پژوهش هاي ارزنده دربارة 
اين اثر بديع، كشف تمايزات و تحوالت آن نسبت به منابع و مآخذ روايات اين كتاب است. 
در اين پژوهش با روش تحليلي توصيفي به بررسي و تحليل عناصر روايت هاي مثنوي در 

 دفتر سوم و مقايسه آن با عناصر روايت هاي ماخذ پرداخته شده است.
بررسي انجام شده نشان مي دهد اجزاي زنده انگاري و پويايي داستان، ابعاد شخصيت 

پردازي، به كارگيري وصف و انتخاب به موقع عنصر گفتگو، حادثه و تعليق و گره گشايي در 
اوج داستان، همه و همه، روايت هاي مثنوي را به داستان هاي امروز نزديك مي كند. 

داستان هاي مثنوي چه از نظر عناصر روبنايي و چه ژرف ساختي بسيار گسترده تر از روايات 
مآخذ است و هنر داستان پردازي موالنا كه برگرفته از قوة تعقل و ادراك قوي است اين امر 

 . را برجسته مي سازد
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 مقدمه  
زماني كه شعر به صورتي وسيع در خدمت عرفان قرار گرفت، عارفان به دليل قابليت هاي 

نهفته در تمثيل، به آن روي آوردند و مثنوي هايي چند آفريدند كه با بهره گيري از اصول 
داستان پردازي چه به صورت خلق داستان هاي تازه يا تقليد از داستان هاي قديمي توانستند 

 تأثير آن را در مخاطبين دو چندان نمايند.
مثنوي موالنا جالل الدين محمد بلخي به اوج رساننده اين سبك در شعر فارسي است. 

اين اثر جاودانه مشحون از مفاهيم عرفاني در قالب قصص و حكايات كوتاه و بلند است. 
موالنا با اين اثر تعليمي كه سرشار از قصه ها، رمزها و اشارات داستاني است، انديشه عارفانة 

خود را به مخاطب القا مي كند. اهميت حكايات مثنوي و وجه تمايز آن با كتاب ها و 
تذكره هاي قبل از او زماني آشكار مي شود كه به پراكندگي و گوناگوني قصه ها، دخل و 

تصرف موالنا در داستان ها، ايجاد صحنه ها و فضاهاي متفاوت نسبت به روايت مأخذ، حضور 
و ظهور شخصيت هاي متعدد در مثنوي و گاه حكاياتي كه بر ساخته ذهن خالق و پوياي 

 موالناست، پي ببريم.
هدف اين مقاله آن است تا ضمن بررسي عناصر مهم و تأثيرگذار در داستان نويسي به 

ابعاد مختلف آن پرداخته شود و با مقايسه اين روايات با مآخذ آن، تغييرات بوجود آمده در 
عناصر داستان تحليل شود. الزم به ذكر است به دليل وسعت روايات در مثنوي موالنا و 
گستردگي تغييرات، دفتر سوم اين اثر متعالي به عنوان نمونه برگزيده شده و با توجه به 

 شرح دكتر كريم زماني مطالعه شده است.
روش پژوهش در مقاله به صورت توصيفي و تحليلي است بدين منظور روايت هاي دفتر 

سوم بررسي و عناصر داستاني آن استخراج گرديده است و با توجه به عناصر داستاني روايت 
ماخذ بررسي شده است. ضمن اين كه در اين مقايسه نوآوري هاي موالنا در مقايسه با ماخذ 
 روايت بررسي شده است و به منظور پيشگيري از اطاله كالم نمونه هايي برگزيده شده است.
در زمينه بررسي روايت شناسانه مثنوي تاكنون كارهاي ارزشمندي صورت گرفته است 

 كه مي توان به آثار زير اشاره كرد:
 1390- از اشارت هاي دريا يا بوطيقاي مثنوي كه توسط حميدرضا توكلي در سال 1

توسط انتشارات مرواريد منتشر شده است در اين اثر نويسنده محترم به بررسي مبنايي 



روايت در مثنوي پرداخته از جمله بحثي مفصل درباره روايت چندآوا در مثنوي و يا شيوه 
 داستان در داستان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 وسط نشر 1393- روايت شناسي داستان هاي مثنوي توسط سميرا با مشكي در سال 2
هرمس به چاپ رسيد در اين اثر نيز به شيوه اي كامالً علمي به بررسي شيوه هاي روايتگري 

 در مثنوي پرداخته است.
ضرورت اين پژوهش در اين نكته است كه اگرچه بزرگاني به نقد و تحليل قصه هاي موالنا 

با توجه به عناصر داستاني نسبت به روايات  پرداخته اند، عمق استادي موالنا در پرداخت داستان
گذشته مستور مانده است. همچنين اين پژوهش منجر به شناخت دقيق تر بافت روايي مثنوي 
 از زاويه هاي ديگر خواهد شد و زمينه اي براي اثبات قدرت نوآوري و خالقيت موالنا خواهد بود.

 پرسش هايي كه اين مقاله درصدد پاسخ به آن است عبارتند از:
 - عناصر داستان هاي بررسي شده در دفتر سوم چيست؟

 - چه تغييراتي در چه بخش هايي از روايت در روايت موالنا در مثنوي ايجاد شده است؟
 -كدام عنصر يا عناصر داستاني در روايت هاي موالنا بيشتر دستخوش تغيير شده است؟

 - چه نوآوري هاي در روايت موالنا نسبت به ماخذ ديده مي شود؟
 - در روايت هاي بدون ماخذ چه نوآوري هايي ديده مي شود؟

 .ادبيات پژوهش
 الف- نگاهي به قصه  پردازي و شيوه روايت  موالنا

مثنوي، قلمرو قصه  و حكايت است  و رمز آن چه به صورت حكايت بيان مي شود، در 
وراي ظاهر  روايت، نهفته است اهميت حكايت هاي مثنوي زماني افزون مي شود كه ما 

 بتوانيم به تنوع و گوناگوني آن پي ببريم.
«موالنا قصه را چون پيمانه اي مي داند كه سرّ باطني آن در حكم دانه اي است درون 

ظرف، قصه، دنياي مثنوي محسوب است و شناخت قصص و تمثيالت در حكم مقدمه اي 
است بر مثنوي . كثرت و تنوع در قصه ها و حكايات مثنوي تا حدي است كه اين اثر عظيم، 
گاه به جامع الحكايات مي ماند. حكايات مثنوي تابع تداعي معاني است و به شكل مصنوعي 
كتب قصص، به انواع و ابواب تقسيم نمي شود. اما تنوع حكايات مثنوي، قصه هاي آن را به 

 )279: 1380طور ترديدناپذيري قابل طبقه بندي مي سازد.» (زرين كوب، 



پراكندگي  و  گوناگوني  داستان هاي مثنوي و دخل  و تصرف شاعر در آنها موجب ظهور 
شخصيت هاي متعدد مي شود و گاه در آن چه حقيقت تاريخي آنهاست نوعي تفاوت و 

دوگانگي به چشم مي آيد كه يا بر ساختة ذهن پويا و خالق موالناست يا بر گرفته از روايات 
 رايج در عصر او كه در كتب و تذكره ها ذكر نشده است.

موالنا شيوة روايت  خود را از سنايي و عطار گرفته است، اما مثنوي او عالوه بر عمق 
معاني و داشتن شيوه بالغت و تذكار قوي از آثار گذشته خود موفق تر بوده است. راز تفاوت 

قصه هاي مثنوي در اين است كه در بعضي از آنها معني سرريز مي شود و پيمانه پرتر به نظر 
 مي آيد و در برخي ديگر چنين نيست.

«حكايت از حديقه تا مثنوي هم ساده تر و هم  مردمي تر شده ، جنبه داستان پردازي آن 
برجسته مي شود. موالنا برخالف ديگران قصه را فقط براي اقناع و جلب مخاطب و تسهيل 

امر ادراك در خدمت انديشه قرار نداده بلكه در مثنوي چندان برجسته مي شود كه مستقل 
از انديشه قبلي و بعدي، خود توصيف روان شناختي انسان ها را بر عهده مي گيرد و برانگيزنده 

 )311: 1388انديشه هاي ديگر مي شود. (پور نامداريان، 
گاه در مثنوي تكرار قصه رخ مي دهد. در مجموعه اي با وسعت مثنوي تكرارها نادر است 
و وفور معاني و افكار به تكرار قصه ها دامن مي زند. اين تكرارها ناشي از تنوع مآخذي است 

 كه اشاره به وسعت اطالعات گوينده دارد.
 قصه پردازي استفاده مي كند شيوه هايي پيچيده كه تحت قالب ه درموالنا از چند شيو

خاصي نيست. او شيوة قصه در قصه را كه از پيشينيان گرفته؛ به گونه اي نوآورانه به كار 
مي گيرد. همه قصه هاي مثنوي را مي توان در يك قصه مادر جاي داد. اين قصه مادر، قصه 

 ني است مثنوي شرح درد اشتياق و باز جستن روزگار وصل است.
در لغت نامه ها و فرهنگ ها قصه و داستان مفهوم مشابه افسانه و داستان ب- روايت: 

دارند. در ادبيات سنتي ما اصطالحات قصه، داستان و روايت به جاي هم به كار مي  روند. 
آسابرگر روايت را چنين تعريف مي كند «روايت اصطالحي فراگير است براي ارجاع به انواع 

گسترده اي از توشته ها و گفته ها. داستان چيزي است كه گفته مي شود ولي روايت نحوه 
 )32:1380گفتن است. (آسابرگر،

متن روايي را مي توان متني دانست كه در زمان رخ مي دهد و از تسلسل برخوردار است. 
درواقع روايت متني نيست كه همه چيز را يكباره رها كند. توالي و تسلسل حوادث توالي 



زماني و مكاني است كه به وسيله كنش شخصيت ها و از طريق صداي يك راوي و يا تلفيقي 
از اين دو نقل مي شود. اسكولز و كالرك هم به نقش و حضور راوي در بيان روايت مي گويند: 

«كليه متون ادبي داراي دو خصوصيت؟، وجود قصه و قصه گوست اين متون را مي توان 
 )18:1371متون روايي دانست.» (اخوت،

تمثيل به معناي مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را پ- تمثيل: 
مصور ساختن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن و داستان آوردن است: 

«نمثيل روايتي است كه در آن عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمينه اثر نه تنها به 
خاطر خود و در معني خود بلكه براي اهداف و معاني ثانوي به كار مي روند. به عبارتي برخي 

 )271:1381از عناصر و واژگان، عناصر و واژگان ديگر را ممثل مي كند.» (شميسا،
 ت- عناصرداستان

پيرنگ به عنوان پايه و اساس داستان، دربرگيرنده همه اجزاي -طرح يا پيرنگ: 1
داستان است. «پيرنگ، وابستگي موجود ميان حوادث داستان را به صورت عقالني تنظيم 

مي كند، نه تنها به شكل اثر مربوط است بلكه با محتواي آن پيوند عميق دارد. پيرنگ، 
مجموعه سازمان يافته وقايع است كه با رابطه علت و معلولي به هم پيوند خورده و با الگو و 

نقشه مرتب شده است. پيرنگ، كالبد و استخوان بندي وقايع است و اغلب بر واژگوني 
 )64:1380وضعيت و موقعيت هاي داستان بنا مي شود.»(ميرصادقي،

طرح به داستان يكپارچگي مي بخشد و موجب وحدت ميان عناصر داستان مي شود 
درواقع طرح از روح خالق نويسنده يا شاعر سرچشمه مي گيرد. طرح استخوان بندي داستان 

است و بايد از استحكام تناسب زيبايي و جاذبه برخوردار باشد وگرنه داستاني ساخته 
مي شود كه كسل كننده و بي ارزش است طرح بايد برانگيزاننده حس كنجكاوي و عالقه 

 )165:1374خواننده باشد. (ايراني،
شخصيت هاي داستاني عاملي مهم در ساخت داستان هستند. - شخصيت پردازي: 2

«شخصيت يا قهرمان كساني هستند كه با اعمال يا گفتار خود داستان را بوجود مي آورند. 
شخصيت ممكن است از آغاز تا پايان داستان ثابت بماند و از نظر فكري و روحي تغييري 

نكند و نيز ممكن است بر اثر عوامل گوناگون مثل يك بحران شديد وآني به تدريج يا 
 )83:1381ناگهان تحول يابد.» (شميسا،



شخصيت هاي داستاني با مصالحي ساخته مي شوند كه راوي از زندگي برداشت مي كند. 
راوي براي خلق شخصيت بيشتر به هدايت شعور ناخودآگاه و تا حدي آگاهانه از ميان 
كساني كه با آنان در طول زندگي آشنايي داشته انتخاب مي كند و با افزودن وكاستن 

چيزهايي از آن ها شخصيتي مي سازد كه هويت نهايي او سايه روشني از صورت و سيرت آن 
 شخص در پيوند با عناصر داستاني است.

گفتگو به معناي مكالمه و صحبت كردن با هم و مبادله افكار و عقايد است و - گفتگو: 3
در شعر و داستان به كار مي رود. به عبارتي صحبتي كه در ميان شخصيت ها يا به طور گسترده 

 آزادانه در ذهن شخصيت واحدي در هر اثر ادبي صورت مي گيرد، گفتگو ناميده مي شود.
گفتگو پيرنگ را گسترش مي دهد و درون مايه را به نمايش مي گذارد و شخصيت ها را 

معرفي كرده عمل داستاني را پيش مي برد. در واقع مهم ترين عاملي كه شخصيت هاي 
داستاني را واقعي جلوه مي دهد سازگاري صحبت هاي آنها با ويژگي هاي شخصيتي آنان است 

 گفتگو در حكم عمل داستاني است.
گاه گفتگوهاي داستان به شكل دروني انجام مي شود اين نوع گفتگو شيوه اي است كه 
افكار دروني شخصيت ها را نشان مي دهد و تجربه دروني و عاطفي آنان را غيرمستقيم نقل 

مي كند و هيجانات و احساسات و تخيالت شخصي را آشكار مي نمايد. (ميرصادقي، 
471:1380( 

نمايش دهنده شيوه اي است كه نويسنده با آن مصالح و مواد داستاني - زاويه ديد: 4
خود را به خواننده ارائه مي دهد و در واقع رابطه نويسنده و خواننده را نشان مي دهد. 

نويسنده به ياري زاويه ديد موضوعي را نقل مي كند طرح موضوع ممكن است به شيوه اول 
شخص، دوم شخص يا سوم شخص باشد. زاويه ديدي كه نويسنده برمي گزيند بر ديگر 

عناصر داستان اثر مي گذارد. «در زاويه ديد دروني، گوينده داستان يكي از شخصيت هاي 
داستاني است و داستان از زاويه ديد اول شخص روايت مي شود در زاويه ديد بيروني افكار و 

اعمال و ويژگي هاي شخصيت هاي داستان از بيرون تشريح مي شود در واقع نويسنده راوي 
 )386داستان است و داستان از زاويه سوم شخص نقل مي شود.» (همان: 

از ويژگي هاي شخص آن است كه در زمان و مكان خاصي زندگي - زمان و مكان: 5
مي كند البته در داستان هاي گذشته به زمان و مكان توجه دقيقي نمي شد و چون 

شخصيت هاي داستان نمونه و مظهر ارزش هاي عام بودند تا حد زيادي فراتر از زمان و مكان 



قرار داشتند. زمان و مكان زندگي شخصيت ها گاه توصيف مي شوند وگاه نه و بعضي اوقات 
 بر شكل گيري انديشه، منش و عمل تأثير مي گذارند.

مضمون انديشه اصلي داستان است. پيامي كه گفته نمي شود ولي خواننده - مضمون: 6
آن را درك مي كند مضمون معناي واقعي داستان است معنايي كه نويسنده يا شاعر به 

) درواقع مضمون ، فكر يا افكاري 198:1374موضوع مي بخشد يا از آن اخذ مي كند. (ايراني،
كه موضوع اصلي مورد نظر نويسنده است را در داستان تحكيم مي كند و به داستان وحدت 

 هنري مي بخشد.
 بحث و بررسي

 نوآوري هاي روايي در مثنوي:
با مقايسه ساختاري و محتوايي روايت هاي مأخذ و مثنوي اين انديشه بسيار قوت 

 مي گيرد كه مولوي در پرداخت داستان بيشتر تحت تأثير كدام مأخذ بوده است.
در روايت موالنا آن چه از همه بيشتر به چشم مي آيد جزئياتي است كه اگر چه در خط 

سير كل حوادث داستان نقشي ندارد به دليل افزوده شدن به هسته روايت اصلي داستان 
موجب پيچيده تر شدن محتواي داستان، شخصيت هاي آن و واقع نمايي داستان و ايجاد 

 روابط علت و معلولي شده كه اين مساله در نهايت جذابيت داستان را به همراه دارد.
داستان هاي موالنا همگي از ساخت داستاني و شيوه روايت ساده برخوردارند و با شيوه 

 منحصر به فرد روايت موالنا؛ جلوه اي ديگر يافته و به شيوه اي جذاب تر بيان شده اند. 
«وقتي حكايات در حد اشاره باشد مضمون حكايت يادآور روايت مأخذ است اما وقتي 

حكايت در مأخذ صورت كاملي دارد مولوي از طريق افزودن گفتگوها با تغيير بيش و كم در 
 )312: 1388ساختار روايت تصرف مي كند.» (پورنامداريان، 

موالنا در اصل قصه ملزم به هيچ گونه تعهد به امانت داري نيست و آنچه را از قصه ها 
مي خواهد از آن مي گيرد و با تصرف در آن متني جديد مي آفريند «موالنا نمي  خواهد راوي 

قصه هاي پيشين باشد اما در تغييراتي كه در اصل داستان ايجاد مي كند مقصودي نو و حتي 
بهتر از اصل آن مي آفريند و در پرداختن قصص و استنباط مطالب و تقرير نتايج از شعراي 

قبل از خودش موفق تر بوده است. از جمله آن كه مثنوي موجب تمايز آن نسبت به 
 )57: 1384داستان هاي گذشته اش شده است.» (خيرآبادي، 



همانگونه كه اشاره شد ساختار كلي اغلب قصه هاي مثنوي را مي توان در ساختار قصه در 
قصه خالصه كرد. بدين ترتيب كه قصة اصلي در ميانه است كه حكايتي ديگر به ميان 

مي آيد  چون پايان يافت ادامه قصه پيگيري مي شود. اين ساختار در بسياري از داستان هاي 
كهن ادب فارسي نيز مثل كليله و دمنه و مرزبان نامه ديده مي شود ليكن آن چه شيوه 

كاربردي اين ساختار را در مثنوي متمايز مي كند، گسسته نمايي و سخت پيوندي حكايات 
درونه اي و تداعي هاي آزاد با قصة اصلي است عالوه بر اين تحوالت روايي مثنوي با توجه به 

 عناصر داستاني متن به شرح زير است:
 - تغيير در طرح داستان:1
  تغيير در اجزاي طرح1-1

گاه موالنا با تغيير در يكي از اجزاي داستان، طرحي جديد مي آفريند؛ در داستان 
)، با حضور شخصيت جديد در داستان، يعني ناصح، 39، 1390خورندگان بچه فيل (زماني، 

روند روايت به گونه اي ديگر ادامه مي يابد و شخصيت هاي ديگر تحت تأثير قرار مي گيرند و 
موظف مي شوند تا عملي را كه ناصح آنان را از ارتكاب آن باز مي دارند انجام ندهند. در واقع 
برخالف روايت مأخذ، خورندگان بچه پيل، هيچ توجيهي براي عمل خود ندارند و از عاقبت 

 كار خود باخبرند. 
گاه تغيير در گره افكني داستان ايجاد مي شود مثالً در دفتر سوم داشتن لكنت زبان بالل 

) منجر به اعتراض جمعي از صحابه مي شود اما در 65، 1375و تلفظ اشتباه او (زماني، 
روايت ماخذ، اعتنا نكردن حسن بصري به حبيب عجمي موجب ترك رضاي حق مي شود 

) در واقع موالنا يك دگرگوني كلي در حضور شخصيت هاي داستان 88: 1333(فروزان فر، 
 ايجاد كرده ولي خميرمايه طرح تغيير نكرده است.

گاه داستان مأخذ به صورت ديگري در مثنوي مطرح مي گردد و ما شاهد دگرگوني كلي 
در آن هستيم در داستان مارگير و اژدها، مارگير به خاطر كسب درآمد به دنبال مار مي رود 

) ولي در مأخذ، برزگر مار را به عنوان همنشين انتخاب مي كند 223: 1390(زماني، 
) يعني نگرش مارگير در روايت موالنا به كلي با نگرش برزگر 192: 1377(نيكلسون، 

متفاوت است چرا كه مرتبه مار در روايت مأخذ باالتر است ولي در مثنوي به عنوان 
 وسيله اي براي كسب معاش عنوان مي گردد.

  طرح هاي اجمالي و تفصيلي2-1



گاه در روايت مثنوي تنها به طرح داستان مأخذ اشاره اي كوتاه مي شود در اين گونه 
روايت ها موالنا با يك اشاره اجمالي به داستان كه اكثراً روايات تفسيري و تاريخي است، تنها 

مضمون موردنظر خود را در قالب آن مي گنجاند و به خواننده ارجاع مي دهد، چرا كه اين 
 دسته از داستان ها در اذهان عمومي شناخته شده اند.

از جمله اين داستان ها در دفتر سوم، داستان دعا كردن موسي (ع) با زبان غير است 
) كه طرح سئوال و جوابي ميان حضرت حق و حضرت موسي (ع) به 67: 1390(زماني، 

 روايت موالنا جنبه داستاني مي يابد.
  اضافه شدن به طرح داستان3-1

در مثنوي داستان هايي وجود دارد كه موالنا عالوه بر بهره گيري از روايت مأخذ مواردي 
را به طرح داستان خود مي افزايد مانند داستان فقير روزي طلب در عهد داوود نبي، آغاز 
داستان بيان شب زنده داري و دعاي مرد فقير است و هيجان خاتمه داستان با پيدا شدن 
جنازه پدر مرد فقير زير درخت دو برابر مي شود. اما در روايت ماخذ كه از قصص االنبياي 

ثعلبي و تفسير ابوالفتوح رازي نقل گرديده است؛ شروع روايت از حضور آنان نزد داوود (ع) 
است و پايان روايت فرمان قتل مرد ثروتمند توسط داوود است كه او را وادار به اعتراف 

 )101: 1333مي كند. (فروزان فر، 
گاه طرح داستان مثنوي همان طرح مأخذ است و موالنا با اندكي طول و تفصيل دادن به 

 آن از طريق شخصيت پردازي، گفتگو و تداعي هاي آزاد آن را بسط داده است. 
مثالً در داستان مجنون و سگ كوي ليلي روايت مأخذ در تمهيدات عين القضات همداني 

 در دو بيت خالصه مي شود در قالب گفتگوي كوتاه بين مجنون و ديگران:
 مجنون روزي سگي بديد اندر دشت                بگرفت و ببوسيد و به گردش مي گشت

 گفـتند تو را دوسـتي او زكجـاست؟               گفـتـا روزي  به كــوي ليـلي بگـذشت 
 )124:1393(عين القضات،

اما موالنا شخصيت هاي نمادين مجنون و شخص بوالفضول را مي آفريند. اساس روايت با 
گفتگو شكل مي گيرد و در دو بيت پرسش و خرده گيري شخص بوالفضول است و شش بيت 

 پاسخ مجنون به اوست.
 - تغيير در شخصيت پردازي2



در مثنوي چه شخصيت هاي انساني و چه شخصيت هاي حيواني هر كدام نماد و رمزي از 
صفات مذموم يا ممدوحي هستند كه در قالب شخصيت اصلي و فرعي در داستان حضور 
مي يابند. شخصيت گاه خود راوي است و داستان را كه برگرفته از خاطرات اوست روايت 

مي كند. گاه به عنوان شخصيت اصلي داستان زير ذره بين راوي اي كه از بيرون، داستان را 
روايت مي كند قرار مي گيرند. حال بايد ديد موالنا با بهره گيري از روايات مأخذ، چه تغييراتي 

 در شخصيت هاي داستان بوجود آورده است:
  تبديل شخصيت ها1-2

در بعضي از داستان هاي مثنوي شخصيت هاي داستان مأخذ به شخصيت هاي ديگر بدل 
) شخصيت هاي حسن بصري، حبيب 65: 1390مي شوند؛ در داستان اذان گفتن بالل (زماني

عجمي و حضرت حق در روايت مأخذ به ترتيب به شخصيت هاي ظاهربينان، بالل و پيامبر 
) دو شخصيت 79: 1390در مثنوي تبديل مي شوند و در داستان شهري و روستايي (زماني، 

 مروي و عراقي مأخذ به روستايي و شهري بدل مي شوند.
گاه شخصيت هاي روايت مأخذ برگرفته از شرح حال يا سرگذشت اشخاصي نامدار است. 

موالنا در روايت خود اين افراد را بي نام و نشان ذكر مي كند «قصد موالنا توجه به خود 
شخصيت ها نبوده بلكه مي خواسته مسائل اخالقي و عرفاني را در قالب شخصيت ها بيان 

 )156: 1382كند.» (زرين كوب، 
هاي مثنوي تبديل شخصيت ها به گونه اي هوشمندانه صورت مي گيرد در بعضي از داستان

) حضور شخصيت طفل به جاي 1040: 1390مثالً در داستان طبل كوفتن طفل (زماني، 
مرد برزگر صحنه هاي داستان را واقعي تر جلوه مي دهد چرا كه كودك قادر نيست شتران را 

از مزرعه خارج كند، اما مرد برزگر مي تواند به جاي طبل كوفتن، خود شتران را از مزرعه 
 بيرون كند.

 
  خلق شخصيت هاي جديد2-2

در روايات موالنا گاه شخصيت هايي وجود دارند كه در داستان مأخذ حضور ندارند و اين 
: 1390امر نشان از قدرت داستان پردازي موالنا دارد. در داستان شهري و روستايي، (زماني، 

) خانواده شهري از جمله شخصيت هاي جديد روايت مثنوي هستند كه با حضور در 79



روايت، ويژگي هاي رفتاري پدر و دورويي مرد روستايي را به بهترين شكل به نمايش 
 مي گذارند.

البته گاه اين شخصيت هاي جديد طرح داستان را متحول مي كنند مثالً در داستان فقير 
) حضور مردم در صحنه هاي داستان به پويايي طرح كمك 369: 1390روزي طلب (زماني، 

مي كند چرا كه سخنان آنان يادآور حال مردمي است كه به پيامبر خدا شك مي كنند ولي با 
 روشن شدن جريان و پي بردن به اصل ماجرا به اشتباه خود پي مي برند.

  شخصيت هاي اشاره اي و رمزي3-2
گاه شخصيت هايي در داستان حضور دارند كه موالنا با شيوه خود رفتار، كردار و حاالت 

: 1390آنان را از طريق گفتگو بيان مي كند. در داستان مجنون و سگ كوي ليلي (زماني، 
) با حضور شخصيت مرد بوالفضول و نگرش او نسبت به كار مجنون، طرح سئوال و 151

جدايي ميان دو شخصيت ايجاد مي شود و به اين شكل روايتي كه در مأخذ در دو بيت بيان 
 بيت مي شود اين تفصيل نه تنها 8) در روايات موالنا تبديل به 91: 1333شده (فروزان فر، 

داستان مثنوي را مالل آور نمي كند بلكه جذابيتي خاص به روايت مي بخشد و مخاطب را 
 براي پيگيري ادامه روايت برمي انگيزاند.

شخصيت هاي داستاني مثنوي اكثراً بيان كنندة نماد و رمز هستند حتي موالنا گاه 
شخصيت هاي تاريخي و قرآن را رمزگذاري مي كند مثالً شخصيت موسي (ع) و فرعون را 

 نماد و رمزي از عقل و نفس مي داند. 
 - گفتگو3

عمده ترين تحول مثنوي موالنا در عناصر داستاني شرح و بسط گفتگوهايي است كه بر 
همة داستان تأثير مي گذارد و ويژگي هاي هر عنصر داستاني را برجسته مي سازد. هركدام از 

گفتگوهاي مطرح شده در مثنوي موجب طرح مسائلي شده كه عالوه بر قوت بخشيدن به 
مضمون اصلي، مضمون هايي را در پي دارد كه هر كدام به گونه اي منجر به پيدايش داستاني 

مي شوند و اين مسأله يكي از داليل داستان در داستان شدن مثنوي است. گفتگوي ميان 
شخصيت ها، واگويه هاي دروني شخصيت ها با خودشان، مناجات شخصيت ها، از اصلي ترين 
تمايزات روايات مثنوي با مآخذ آن است. تحوالت ايجاد شده در روايات مثنوي به وسيلة 

 عنصر گفتگو را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد:
  گفتگوهاي توصيفي1-3



گفتگوهاي داستاني مثنوي گاه شخصيت ها را توصيف مي كند شخصيت هايي 
كه به عنوان شخصيت هاي اصلي يا فرعي در داستان نقش ايفا مي كنند. اين 

توصيفات به شكل گفتگو گاه از زبان خود شخصيت ها نسبت به خود آن هاست؛ 
) كه رفتار مثبت و دورانديشي 79: 1390مثل داستان شهري و روستايي (زماني، 

مرد شهري با توجه به نصيحت هايي كه به فرزندانش مي كند و مخالفت هايي كه 
نسبت به دعوت روستايي بر زبان مي آورد به نمايش گذاشته مي شود و سستي 
عقيده او در پايان داستان از زبان خودش بيان مي شود. مرد شهري با اين كه 

 روستايي را مي شناخت و از رفتار او آگاه بود؛ خود را نكوهش مي كند.
در نگاهي شامل مي توان گفت اكثر گفتگوهاي داستان عالوه بر جنبه هاي عرفاني و 

 اخالقي به صورت مستقيم و غيرمستقيم، خصوصيات رفتاري شخصيت ها را بيان مي كند.
  ابداع در طرح گفتگوها2-3

در بعضي داستان هاي مثنوي گفتگوهايي مطرح مي شود كه در روايات مأخذ وجود ندارد 
 اين گفتگوها از ذهن 

 موالنا سرچشمه گرفته و در هيچ مأخذي ديده نشده است.
در داستان هايي چون وكيل صدر جهان، مسجد مهمان كش، خرمي اهل سبا، 

نظر كردن پيامبر بر اسيران، مرد گل خوار، پند دادن موسي (ع) به فرعون و... 
گفتگوهاي طوالني همراه با مضامين عرفاني موجب جذابيت داستان مي شود در 
پاره اي از داستان ها نيز برخالف روايت مأخذ به گفتگوي بين شخصيت ها بيشتر 

 توجه شده تا روايت از زبان راوي.
گاه گفتگوهاي مثنوي در مأخذ هم وجود دارد اما شرح و بسط آنان در روايت مثنوي 

 گسترده تر است. در جدول زير اين تفاوت ديده مي شود:
 مقايسه طول و تفصيل گفتگو در داستان هاي مثنوي نسبت به مآخذ و روايات

 مثنوي ماخذ داستان
  بيت70 دو مورد شهري و روستايي

  بيت8 يك بيت مجنون و سگ كوي ليلي
  بيت16 يك مورد افتادن شغال در خم رنگ

  بيت51  مورد5 تولد موسي (ع)



  بيت33  مورد3 فرعون و طلب كردن ساحران
  بيت23  مورد3 گريه نكردن شيخ بر مرگ فرزندانش

  بيت180 يك مورد خرمي اهل سبا
  بيت5  بيت1 رميدن كره اسب
  بيت60 يك مورد وكيل صدر جهان

جدول باال به خوبي نشان مي دهد عنصر گفتگو يكي از عناصر مهم در روايات مثنوي 
 براي پرداخت داستان و گنجاندن مفاهيم موردنظر موالنا در آن است.

  گفتگوهاي سازنده3-3
بخشي از گفتگوها در مثنوي سبب دگرگوني در طرح داستان مي شود. در داستان 

 ) گفتگوي ميان سائل و حضرت عيسي(ع)651: 1390گريختن عيسي(ع) از احمقان (زماني، 
طرح داستان را از سردي و سكوت خارج كرده هيجان و عكس العمل مخاطب را نسبت به 

رفتار احمقان تحريك مي كند. يا در داستان شهري و روستايي گفتگو ميان شخصيت ها 
 طرح را پوياتر مي كند و صحنه هاي روايت به صورت ملموس در ذهن مخاطب نقش مي بندد. 

 گاه گفتگوهاي داستاني مواردي را در برمي گيرد شامل:
 داستان هاي درونه اي و تداعي هاي آزاد -

اكثر تداعي هاي آزاد كه در اثنا يا پايان داستان آمده است ثمرة گفتگوهاست. به عنوان 
: 1390نمونه گفتگوي مرد ناصح با جمع گرسنه در داستان خورندگان بچه پيل (زماني، 

) كه تداعي گر رابطه اوليا و حق تعالي است كه در ادامه به نفي غيبت و پايمال كردن حق 39
) بعد از هر 79: 1390يتيم اشاره مي كند. همچنين در داستان شهري و روستايي (زماني، 

 گفتگو مسائلي چون انواع دوستي، حزم و بدگماني، چاپلوسي و تملق و... بيان مي شود.
 گفتگوهاي عارفانه -

گاه طرح گفتگوهاي عارفانه ميان شخصيت هاي داستان، روايت ساده مأخذ را مبدل به 
) گفتگوهاي 977: 1390روايتي عرفاني مي نمايد در داستان مسجد مهمان كش (زماني، 

مأخذ هيجان انگيرتر است ولي موالنا با طرح گفتگوهاي عارفانه و عاشقانه فضاي عرفاني به 
داستان مي دهد بيشتر روايت هاي مثنوي چنين است و اگر چه داستان هاي مأخذ آن به 
سادگي بيان مي گردد اما گفتگوهاي داستاني در مثنوي حالتي عارفانه به داستان هايي با 

 مضمون طنز، ركيك و يا حتي مستهجن مي دهد.



 - زاوية ديد4
اكثر روايات مثنوي از زبان راوي بيان مي شود و زاويه ديد داستان ها سوم شخص است و 

راوي گاه به صورت داناي كل محدود و گاه داناي كل نامحدود در مي آيد. اين روش در 
روايات مأخذ هم ديده مي شود ولي آن چه مثنوي را از مآخذ آن متمايز مي كند؛ روي 

 آوردن راوي به مخاطب در داستان است. 
 تقسيم بندي زاويه ديد روايات در دفتر سوم مثنوي به شرح زير است:

  لحن خطابي راوي در آغاز و پايان داستان1-4
گاه شروع داستان هاي مثنوي با خطاب به مخاطب است. اين ويژگي باعث برقراري 

ارتباط خواننده با داستان مي شود و حس صميمت ميان راوي و خواننده شكل مي گيرد و 
خواننده در همان آغاز درگير وقايع داستان مي شود. در داستان خورندگان بچه پيل، موالنا 

 خطاب به خواننده مي گويد:
 آن شنيدي تو كه در هندوستان   ديد دانايي گروهي دوستان؟

 )69، بيت 3(مثنوي، دفتر 
 در داستان  هاروت و ماروت به مخاطب مي گويد:

 گوش كن  هاروت را ماروت را   اي غالم و چاكران ما، روت را
 )976(همان ،بيت 

  روايت داستان از زبان شخصيت ها2-4
گاه روايت داستان در مثنوي برخالف مأخذ از زبان شخصيت هاي داستان بيان مي شود. 

) كه بخش هايي از آن از زبان شخصيت ها 79: 1390مثل داستان شهري و روستايي (زماني، 
) از همان ابتدا با زبان حق تعالي روايت 451: 1390روايت مي شود داستان عزير (زماني، 

 مي شود.
  اشاره اجمالي به داستان ها از زبان راوي3-4

در مثنوي داستان هايي وجود دارد كه تنها به قصد بيان مضمون نقل مي شوند. موالنا با 
توجه به اين كه داستان ها در ذهن مخاطبين آشنا و ملموس است تنها با اشاره اي اجمالي به 

آن، مضمون موردنظر خود را بيان مي كند. البته اكثر اين داستان ها، داستان هاي قرآني 
هستند مانند: داستان دعا كردن موسي (ع) با زبان غير يا داستان اهل سبا، داستان 

 شفابخشي دم عيسي (ع)، داستان اهل ضروان و... .



  سخنان راوي در قالب سخنان شخصيت هاي داستان4-4
گاه موالنا براي بيان مضمون موردنظر خود به جاي شخصيت داستان قرار مي گيرد و گاه 
براي آن كه مخاطبين خود را مستقيم مورد خطاب قرار ندهد اينگونه سخن خود را به آنان 

) سخناني از زبان 941:1390انتقال مي دهد. مثالً در داستان وكيل صدر جهان (زماني،
 عاشق در پاسخ به ناصحان گفته مي شودكه مراتب عشق را بيان مي كند:

 عاشقان را هر زماني مردني است       مردن عشاق خود يك نوع نيست
 او دوصد جان دارد از جان هدي        وان دوصد را مي كند هردم فدي

 هــريـكي را جـان ستانـد ده بها            از نـبي خـوان عــشـره امثـالـها
 كوبان جـان برافشـانم بـر او گر بريزد خون من آن دوست رو       پاي

 )1390:984(زماني،
 - مضمون5

موالنا براي آن كه مضمون موردنظر خود را به گونه اي تأثيرگذار در ذهن مخاطب قرار 
دهد آن را در قالب داستان مطرح مي كند تا خواننده را به تفكر و تأمل درباره آن وا دارد. در 

مثنوي ذكر مستقيم درون مايه هاي داستاني كه گاه از طريق تداعي هاي آزاد چند شاخه 
مي شود و زير مجموعه اي از يك مضمون را در برمي گيرد تأثيرگذاري بيشتري دارد چرا كه 

مخاطب مي تواند پاسخ پرسش هاي خود را در زير مجموعه ها بيابد. موالنا در چند جاي 
مثنوي از مخاطب مي خواهد در ظاهر قصه نماند بلكه تالش كند با تهذيب روح پي به باطن 

و معناي آن ببرد. به همين دليل براي تبيين آن، داستان را به گونه اي بيان مي كندكه 
 مضمون از زبان شخصيت ها گفته شود. 

  مضموني متفاوت با مضمون مأخذ1-5
داستان هايي در مثنوي وجود دارد كه مضمون آن با داستان مأخذ به كلي متفاوت است 

اين مسأله بيشتر در داستان هايي ديده مي شود كه برگرفته از شرح حال يا احاديث باشد. 
 نمونه هايي از اين اختالف مضامين در جدول زير ديده مي شود:

 

 مضمون داستان در مثنوي مضمون داستان در ماخذ عنوان داستان
 

 شهري و روستايي
 

 افتادن شغال در خم رنگ

 

 بيان خصلت مردمان
   

 تشريح مساله قناعت

بندوباري برجسته كردن ضعف و بي
 اخالقي صوفيه

 زنان و مدعيان دروغينرسوايي الف



 غرور سالك و لغزش در راه سلوك در بيان سحر و ساحري داستان  هاروت و ماروت
 

  اضافه كردن مضمون جديد به مضمون اصلي2-5
در مثنوي داستان هايي وجود دارد كه عالوه بر مضموني كه در روايت مأخذ هم به آن 

اشاره شده مضموني جديد طرح مي شود. در قسمت دوم داستان روستايي و شهري (زماني، 
 ) به عاقبت كاربي حزمان و رسوايي الف زنان اشاره مي شود. 79: 1390

 داستان هاي بدون مأخذ
داستان هايي در مثنوي وجود دارد كه هيچ مأخذي بر آن ها ذكر نشده است. اين 

 داستان ها از نظر ويژگي هاي روايي مشابه داستان هاي ديگر است و گاه برتر از آن. 
در داستاني چون داستان دقوقي كه از هر منظر با داستان هاي امروزي قابل مقايسه 

است، ويژگي هاي خيال آفرينانه بي نظيري به كار رفته است به گونه اي كه مي توان 
قابليت هايي را براساس اقتباس ادبي يا هنري در قالب داستان، طرح نقاشي و انيميشن 
بازشناسي كرد. تصاويري كه دقوقي در داستان مي بيند همگي تجليات درون او و ابعاد 

گوناگون ميل او به تكامل است. به گفته بزرگان و صاحب نظران، جنبه سورئاليستي داستان 
دقوقي در دوره اي كه هنوز مكتب سورئال تأسيس نشده بود نشان از آزادي و پويايي ذهن 

 خالق و مبتكر موالنا دارد و با هيچ يك از داستان هاي مثنوي قابل مقايسه نيست.
 نتيجه گيري

با توجه به يافته هاي اين پژوهش، موالنا با دخل و تصرف هاي هوشمندانه در عناصر 
داستان هاي مثنوي، آن ها را متفاوت تر از مآخذ آن نموده است و روحيه خالق و نوآورانة 
خود را آشكاركرده است. اين تغييرات در طرح به صورت تغيير در اجزاي طرح روايات، 

استفاده از طرح به صورت اجمالي يا تفصيلي، اضافه كردن مواردي به طرح داستان صورت 
گرفته است. در زمينه شخصيت پردازي نيز به صورت تبديل شخصيت ها، خلق شخصيت هاي 

 جديد، استفاده از شخصيت هاي اشاره اي و رمزي شكل گرفته است. 
در گفتگوها به صورت بهره گيري از گفتگوهاي توصيفي، ابداع در طرح گفتگوها، 

گفتگوهاي سازنده، گفتگوهاي عارفانه و تداعي هاي آزاد با كمك گفتگوها و در زمينه زاويه 
ديد تغييرات زاويه ديد در جهت گيري هماهنگ با روايت، استفاده از لحن خطابي در آغاز و 

پايان روايت، روايت داستان از زبان شخصيت ها، اشاره اجمالي به داستان از زبان راوي، 
روش هاي متنوع جهت بازگشت از تداعي ها به اصل داستان، تغيير در عناصر زمان و مكان 



به صورت اضافه كردن به مكان و زمان و تغيير در آن و استفاده از مضمون هاي متفاوت با 
مضمون مأخذ و اضافه كردن مضمون جديد به مضمون اصلي است. همچنين نوآوري هاي 

موالنا در داستان هاي بدون مأخذ و بيت هاي رابط و نقطه هاي تداعي براي روايات زنجيره اي 
 مثنوي اين اثر بي بديل را قابل مقايسه با آثار ادبي معاصر مي نمايد.

بنابراين مي توان به اين نتيجه ارزنده رسيد كه شيوة روايت موالنا بزرگترين سهم را در 
شهرت مثنوي دارد. شناخت اين نوآوري ها و ورود به جزئيات آن بي ترديد ما را به كليت 

 منسجم اين اثر در وراي گسسته واري و پريشان نمايي ظاهري رهنمون مي شود.
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