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 معنوی یمثنو در رودنسُآگاهانه اندیشی و پیشهای نشان

 

 

 

جریان شیوۀ به  همچنینناخودآگاهی و و بیخودی و  به سرودن مثنوی در حالت جذبه برخی

چنین  اند.مثنوی را متنی آشفته دیده بر این اساسو  کردهاشاره و تداعی آزاد سیال ذهن

 یدگیاز شور یآگاهاز جمله؛ د. نباشهایی داشتهزمینهتواند جای تأمل دارد و می هاییداوری

 .ذهن الیس انیجر ۀویشو  آزاد یتداع ی،معان یتداعمعانی اصطالحی؛  تداخل، موالنا

-میهای نشانیافتهی برای مخاطبان امروز. مثنو ییرآشنایدو  الیو خ تیمرز واقع شکستن

در مثنوی بسیار و هشیارانه سرودن  گفتنه سخنآگاهان و اندیشیپیشهای نشاندهند که: 

، از مجلس وعظ شیخلوت پ، موالنا گوییمجلسی بودن مثنوی، میتعل از جمله:است. 

به  یلک شهیاند کی میتقس، انهیصوف ۀشیموضوعات در اند تیکلمثنوی،  بودن مقاله-داستان

تناسب موضوع تمثیلی،  استداللی، درون متنو ارجاعات  حاتیتلم، تکرارتر، کوچک یاجزا

ها، بخش یعنوان بندموضوع،  با تناسب در هاداستان نشیگزها، داستانیۀسخن و درونما

 نداشتاستقاللها، و تصرف در اصل داستان ینیبازآفر، گفتگو با مخاطبی، نیآفر قیتعل

 یحاطرها، اتمام داستان ها،استانی ددبنانیپا، سخن شدۀقطع ۀبازگشت به رشتها، داستان

 پنهان ،یدیکل اتیواژگان، جمالت و اب ؛با ییو محتوا یساختار یوندهایپ، و مناظره فتگوگ

 ها در توصیف مثنوی با شتابزدگیتوان گفت؛ در برخی پژوهشدر نتیجه می .نگاهداشتن راز

اندیشی، آگاهانه و هدفمند آن موالنا با پیش ؛دهندمیهای بسیاری گواهیهستیم. نشانهروبرو 

 است.ای داشتهرا سروده و همواره به جریان خلق متن و حضور مخاطب احاطۀ هشیارانه

چینش اجزای است.  ویژۀ خود دیرآشنا و با نظم و منطقی یمثنوی دارای ساختاربنابراین؛ 

نظام  در هابینی موالنا و از سوی دیگر تابع اولویتسو تابع جهاندر مثنوی؛ از یک سخن

 است. ش و از سویی تابع مقتضای حال مخاطباناش هاندیش

 

الدین محمد بلخی رومی، جاللموالنا تداعی آزاد، شیوۀ جریان سیال ذهن،  روایت، :هاژواکلید     

    .سرودن آگاهانه، اندیشیپیشمعنوی،  مثنوی
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 مقدمه-1

و  دهیچیاست، موضوع بحث پ یناخودآگاه ای یکه دستاورد آگاه نیدارد. ا یاشکال گوناگون هنر

در هر . ، هست و خواهدبودبوده شناسانهنرمندان، پژوهشگران، فالسفه و روان انیدر م یدرازدامن

گاه محصول آگاهی و گاه دستاورد ناخودآگاهی و گاهی نیز  ای است کهپیچیده پدیدۀ هنرحال؛ 

 نشان هر دو را در خود دارد. 

 ،انبنابر نگرش گذشتگ هنرهاست و نتریشعر برجسته یفارس کیکالس اتادبی دردانیم که می      

برخورداری شعر از معنایی روشن  ؛بنابراین. باشدداشته دستاوردیبرای جامعه مخاطبانش باید شعر 

از  یکی است.بودهو نشان فصاحت و بالغت  شعر شناسیهای مهم زیباییو قابل درک از ارزش

 گذشتگانگاه از دید است.بودهها باورها و اندیشهموزاندن نتظارات جامعۀ کهن از شعر، آا

 انندگآموز گاهیشاعران در جا ژهیو به و ، صوفیاندانشمندان، روشنفکران، نخبگان شمندان،یاند

در بارۀ آن  هآگاهان اندیشیدنبه  ازین آموزشای از هر گونهست که بدیهی ا. اندجامعه نشسته

بنابراین؛ بخش عظیم ادبیات کهن، ادبیات تعلیمی به معنای عام  شود.میخته آمو کهدارد  چیزهایی

 آن است.

آفریدۀ ا رکه برخی مثنوی  شگفتتعلیمی صوفیانه است و  ترین آثارمعنوی از برجسته مثنوی      

مبهم  و نظم، آشفتهدانند و آن را اثری بیو شیوۀ جریان سیال ذهن می ناخودآگاه های آزادتداعی

 بهرا  دخو یمولو»...  .استشدهنیز همراه با بیان تردیدهایی هاگاه طرح این داوری کنند.توصیف می

و  گاهیآ یمولو رکادر  که نیست معنا اندـب نـیا هـلبت. ادشرـبب کجا تا دهسپر ملهاا ستد

دارد  هـحاطدر ا اـمأتورا  نوـگ گونه تبامر تجارلدا ًفیعر ناـجآن  هـبلک نیست ظملحو ندیشیدگیا

  «گرددمیزبا سخن سر با ستاخو لحظه هر که نیا هیقض شاهد. «نشأ نـم نأـش شغلهـالی»و 

 (.  55: 1386 گوزلو،قره ی)ذکاوت

های معانی و عواطف خود را به مهره بی هیچ نظمیاو » است: رایندۀ مثنوی نوشتهسدیگری در بارۀ 

 (. 3: 2536)عبدالحکیم، « کشدای عادی میرشتۀ قصه

 پژوهش ۀنیشیپ-1-2

اهانه اندیشی آگیا با پیش تحت تأثیر جذبه و شوریدگی و ناخودآگاهی که مثنویموضوع در بارۀ این 

نیافتیم، اما در البالی مقاالت بسیاری به اشاراتی در بارۀ این به پژوهش مستقلی دستسروده شده، 

ها و دهند که شتابزدگی در داوری، پیشداوریمیهای این پژوهش نشانایم. بررسیموضوع برخورده

-هایی شدهچنین داوری نۀزمی و دیرآشنایی مثنوی برای مخاطبان امروز، تداخل معانی اصطالحات

  است. از جمله:

 « برای مولوی ذکر داستان نیز حالت خودبخودی دارد و تابع ضمیرناخودآگاه او است. این شیوه



  3 

 

 (43: 1382)مظفری، « نویسی جریان سیال ذهن دارد... خیلی شباهت به تکنیک داستان

 است. )ن.ک: شدهدر مثنوی دادهگویی در مقالۀ دیگری بارها و بارها به موالنا نسبت پراکنده

 (.1382شوهانی، 

 « رود می یگرد مطلب به مطلبیاز  رفکاا عیاتد برحسبو  الحوا یقتضاا به یمولو ...یمثنودر

-پیش یهاالیه با منطبق و گاهانهآغیر ارادی،غیر به صورت یمثنودر  عیاتد یهایژگیو و

 (.546: 1389، نژاد )محمودی و خواجوی«  ...گفتاری و

 ای نداشته و این هرچند خود شدهتعیینطرح و تبویت ازپیشمثنوی... » نویسد: دیگری می

مشکل است، خوانندگان را اعم از محقق و غیرمحقق با نوعی هنجارشکنی ساختاری ایجاد کرده

 (.52: 1389)جوکار و جابری، « است.روبرو کرده درک مقاصد گوینده

  :یتوار  مهنگا تمناجا کرذ گاهیو  نیدرو تهیجاناو  روش ن»بیادر مقاله دیگری آمده است 

 ئمدا رـتغیی گاهی ر،گفتا میانۀدر  انهجرو  عشق سحساا نبیاو  شمس دکردیا ،هانستادا

شکلاو  نـهدر ذ لاـح یمقتضا طبق بر که نچهآهر نبیاو  بالعکسو  غائب به بخطا ضمیر

 ودنسر ماـهنگدر  اعرـش بیخویشی بیانگر همه ،تفسیرو  حدیثو  عاو د مثلو  قصهاز  گرفته

  (.170: 1395)جعفری، ست« ا

  ...«دهد که این طرز نقل در عین حال وضع روحی موالنا را در هنگام نظم مثنوی نشان می

: 1386کوب، )زرین« ریزدخود را بیرون می شبیه به ناخودآگاه جریان سیّال ذهندر حالی 

225 .) 

  ...«در  شتهدا مختلفسالهای در  که مطالعاتی و تتجربیاو  نیاجو هایسال یهاموختهآ

 یجادر  موالنا هنذ لسیا نجریادر  و شوندمی عیاتداو  هندر ذ هانستادا نبیا ضمن

 )ن.ک:کند«. می عیاتدرا  یگردسخن  سخنی، هر و کنندمیاپید رظهو لمجا سخن مناسب

 (.599: 1389 ،نژاد یواجوخو محمودی 

 در فصل دوم  یمثنو هایقصّه یوستگیدر پ شهینقش اند یررسبنامه با عنوان در پایان

 (.1388)ن.ک: جابری اردکانی، « استدر مثنوی بررسی شده هنذ لسیا نجریا

 گذریم.شدن سخن از آوردن موارد بسیار دیگری میدر اینجا برای کوتاه

 پیشداوری هایبرخی زمینه -1-2-1

ی خویشاست که بر غلبۀ ناخودآگاهی و بی ها و توصیفاتیبرخی پژوهشهدف از این پژوهش بررسی 

-، آشفتگی وبیتداعی آزاد و شیوۀ جریان سیال ذهن دادننسبتبر موالنا هنگام سرودن مثنوی و 

 هایی خواهیم پرداخت.توصیفبه بررسی زمینۀ چنین هر چیز پیش از دارند. اشاره آنبه  نظمی
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 موالناآگاهی از شوریدگی -1-2-2

آشنایی پیشینی با داستان زندگی عارف شوریدۀ بلخ ، اوریدپیشهای یکی از زمینهرسد؛ به نظر می

مانند همۀ موالنا روشن است که . استشمس غزلیات  و زمینۀ ذهن داشتن دیوان کبیرپسدر و 

 شمسغزلیات در درونی او  زندگی .و هم زندگی بیرونی داردخود را  هم زندگی درونیافراد بشر 

ر مثنوی د جهان بیرونیاش در زندگیولی  .مخاطب خود است شخود جایی که؛ یافتهبازتاب 

 شوریدگیدادن روی؛ نسبتازاین. حضور دارندمجالس او  و مخاطبان مستمعان آنجا کهبازتاب یافته 

-و... را می سوررئالیسم، تداعی آزاد، شیوۀ جریان سیال ذهن، و از خودبیخودی و غلبه ناخودآگاهی

 مه به مثنویهمین توصیفات شود که میدیدهاغلب  به کارگرفت. موالناغزلیات  توان در توصیف

-در آن تردیدای فراگیر شده که ایجاد به گونه ها،تعمیم این بسامد بسیار و تکرار شود.میدادهتعمیم

ی بلخی رومالدین محمد جاللشوریدگی و از خودبیخودی غلبۀ باید به  ااست. گوییها را دشوار کرده

  باشیم. باور داشتهو در همۀ لحظات زندگی او احوال  در همۀ

 و تداعی آزاد معانی یتداعتداخل میان -1-2-3

های مثنوی از نوع تداعی معانی است و نه تداعی آزاد. تداخل میان این نکتۀ مهم آن است که تداعی

مثنوی بر مبنای تداعی آزاد جای تأمل دارد. برخی بر این باورند که مثنوی بر دو موضوع و تحلیل 

. اندمبنای تداعی آزاد سروده شده و بر این اساس شیوۀ جریان سیال ذهن را به مثنوی نسبت داده

 پرداخت.به این موضوع نیز خواهیم(. 1386)ن.ک: قبادی و گرجی، 

 یوندیپ انیم هایتیاز راه درج حکا ...»شده: نوی اشارهبارۀ ناسنجیدگی درج قصه در مثدر       

 یاهیتداع ۀنبوده است و صرفًا به واسط دهیسنج شیوجه از پ چیقصه به ه ۀانمی در هاکه حضور آن

)ر.ک: « دانافتهیراه  یاصل ۀقص ۀانیخواننده در م ۀذائق رییو تنوع و تغ یشگفت جادیبه منظور ا آزاد و

 (.   95 -71: 1382غالم، 

و برخی دیگر تداعی آزاد  هایتداعی شد، بسیاریها گفتهگونه که با استناد به پژوهشهمان      

: 1389، نژاد ی و خواجویمحمودن.ک: ): جمله ازاند. گیری مثنوی دانستهرا عامل شکلمعانی 

فر، (، )ن.ک: امامی37-9: 1384(، )ن.ک: توکلی، 1392و دیگران،  یحدوا(، )ن.ک: 546-599

(. )واحدی، 34: 1386)ن.ک: شیری، ( و 73-51: 1389(، )جوکار و جابری، 26-31: 1384

1392)... 
 عیا»تدگفتن همگان و به ویژه واعظان و اهل منبر است. تداعی معانی جزیی از طبیعت سخن     

در  که مهمی تنکااز  یکی. باشدشتهدا یت منبرـبالغو  وییـگلسمج سنتدر  یشهر نداتومی معانی

 صخا رطو به یمولو مجالسو در  معا رطو به خطابهو  ظـعو هلا گویی مجلس ریساختا سیربر

 (.86: 1382)بهنام و دیگران، « دوـمیشهیدد
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دهخدا، لغت نامه: ذیل )« مبنا و اساس شعر است یمعان یتداع»؛ شناسی شعرز دیدگاه زیباییا      

. در مثنوی نیز تداعی کنداز منطق مجاز به عالقه شباهت، مجاورت و تضاد پیروی میو  (تداعی

برد و بسیاری به این موضوع پرداخته اند. از جمله؛  میپیشمعانی مبتنی بر شباهت رشته سخن را به

  (.139: 1374، یمی)ابراه «دارد یمعان یبر تداع هیموالنا تک هایسروده»

 زا ییو معنا یلفظی هایتداع»تداعی معانی کارکردهای بالغی دیگری هم در مثنوی دارد؛       

ن به وناگوث گداوها و حمانزن یاحرکت م یها براانتاسد نیا در ند کهتهس ییترفندها نیترمهم

بنابراین؛ تداعی معانی یکی از شگردهای بالغی پرکاربرد  (.211: 1394)بیات، « ندشویمهتگرفرکا

 شود.ای در متن و خلق ایجاز میدر شعر و داستان است و موجب فراخوان معانی عمیق و پیچیده

 لینزد اشخاص مختلف به دل میو مفاه یمعان یتداع»ویژگی مهم تداعی معانی آن است که؛       

 ادآوریتواند یم یکس یقرص ماه برا تیخاطرات و ادراکات ناهمگون متفاوت است، رؤ اتیّتجرب

 نیالرفتن به ب یرا برا یکوهستان یکوره راه یمثالً وقت یشب مهتاب کیشود که او در  یخاصّ ۀتجرب

 ها،رکیرجیج صدای واحد آنِ در او چهچنان باشد،است کردهیم یمادر محتضرش در دهکده ط

-باشد. بعدها به دهیشن نیرا هم به زم ایحرکت خزنده یصدا ایدور دست  یاز آباد یسگ یعوعو

همزمان در خاطرش جان  ای ایرهزنجی طورآن خاطرات و حوادث به یقرص ماه تمام دندی محض

 به ار خصوصآن شب به ۀبا تجرب وستهیپ میاهو مف یمعان یقرص ماه تمام بیترت نیبد رند،گییم

 (.یتداع لذیفرهنگ اصطالحات ادبی، : 1365)داد:  «خواندیم فرا شخص ذهن

ن ای در بحث جریان سیال ذهن بیشتر به تداعی آزاد و تداعی معانی دو مقولۀ متفاوت هستند.      

 یند.آتداعی آزاد بر بنیاد ناخودآگاه و تداعی معانی بر بنیاد آگاهی پدیدمی پرداخت.خواهیم هاتفاوت

-و تداعی معانی در چهارچوب موضوع سخن رخ ردپذییسخن را نم یموضوع یآزاد قانونمند یتداع

و  یفرد تیبه موضوع سخن، شخص گیبستی معان یتداعبسیار مهم است که این مطلب  دهد.می

گیرد. همچنین می قراراصلی در چهارچوب موضوع های ذهنی او فراخوان و دارد ندهیگو اتیتجرب

آگاهانه گونه بدینو  دگردانیرا به موضوع مورد بحث بازم مخاطب ندهیگوها، تداعیپس از بیان 

بنابراین حضور تداعی معانی دلیل غلبه ناخودآگاهی بر گوینده نیست و  زداید.میرا درازگویی مالل 

  باشد.سُرایندۀ تواند دلیل غلبه ناخودآگاهی و بیخودی بر نمی

  « ًمنطقی و آگاهانه هستند یعنی جهت و هدفشان را همان اهداف تداعی های مثنوی غالبا

  (.39: 1388)ن.ک: جوکار، جابری، « کند.میدین موالنا از سرودن مثنوی تعیینبنیا

 از سر  هایتداع نیا»نویسد: در مثنوی می هاتداعیتحلیل آگاهانه بودن در نیز  یریش

وضوع م کی رییعلّت تغ سندهینو حاتیتوض قیاز طر زیو خواننده ن شوندیمانجام یتعمّد و خود آگاه

 عو موضو بندیبدون فصل خواند،می هادر خود داستان ممستقی طور را به گرید یو طرح موضوع
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رفاً بر ص یاست که ساختار مثنو قتیحق نیا دییدر تأ یاساس یهااز نکته یکی یبودن مثنو یبند

  (.34: 1386)شیری، «است افتهی نیتکو یمعان یاساس تداع

 «ک: ن) «است یاز نوع آگاهانه و منطق یدر مثنو یذهن هاییعمهم آن است که تدا ۀنکت.

     . (1388 ،یجوکار و جابر

  تداعی معانی ، یمثنو یها یتروا یگریزرساختادر معانی عیاتأثیرتد تحلیلدر پایان نامه

داند. )واحدی، مثنوی میها در شباهت را عامل گسستن ساختار قصه آگاهانه و بر اساس

1392). 

 و شیوۀ جریان سیال ذهنآزاد تداخل میان تداعی -1-2-4

است و نوع آزاد آن تداعی به دو نوع منطقی و آزاد تقسیم شده» شد که:در مطالب پیشین اشاره

گوید: مینیز روبرت هامفری (. 59: 1377)میرصادقی،  «معموالً در جریان سیال ذهن کاربرد دارد

 پیش یالیهها نامنظمو  اوممد نسیال که ستا نستادا یتدر روا شیرو هنذ لسیا ن»تکنیک جریا

از  ناشی اتتأثیر شامل هگادآناخوو  رگفتاازپیش الیۀ .کندمیئهرا ارا شخصیتهاهنذ رگفتااز 

به )« استگونه ابخو یروتصاو  تتخیال ،گذشته اتخاطر ،ندیشههاا آزاد عیاتد ،حسی ییافتهادر

 (.88 :1392از: ن.ک: بهنام و دیگران، نقل 

تداعی آزاد قانونمندی خاصی ندارد. اما تداعی معانی پیوند مطالب بر اساس منطقی و بر بنیاد       

فاقد  و ردپذییسخن را نم یموضوع یآزاد قانونمند یتداعشباهت، مجاورت و تضاد است. 

 بیشتر تابعحتی در شیوۀ جریان سیال ذهن، تداعی آزاد قانونمندی و رابطۀ منطقی است. در واقع 

؛ آزاد یتداع رایز، است خواست نویسندهطرح و معماری چینش رخدادها در پیرنگ بر اساس 

 .ردپذییرا نمآگاهانه  سخن پیوندهای منطقی ناخودآگاه است و

-سیال ذهن سروده شدهاند که به شیوۀ جریان بسیاری از پژوهشگران در بارۀ مثنوی نوشته      

(. )ر.ک: 10: 1383)ر.ک: توکلی، (، 40-21: 1388است. از جمله؛ )ر.ک: جوکار و جابری، 

(. )ر.ک: 271: 1386پور، ( و ) ر.ک: یوسف71: 1382(. )ر.ک: غالم، 93-92: 1380پارسی نژاد، 

: 1386، پور(، )یوسف71: 1382(، )غالم، 92: 1382(، )شوهانی، 177: 1386قبادی و گرجی، 

 و... (1388) محمودی، صادقی،  ،(271-294

و ناخودآگاهی به سرایندۀ  تداعی آزاد ،شیوۀ جریان سیال ذهندادن نسبتبرای بررسی بیشتر       

در پردازیم. میجریان سیال ذهن و مطابقت آن با متن مثنوی  های شیوۀمثنوی ابتدا به ویژگی

 ه به طور مفصلشیواین  هایویژگی« ذهن الیس انیجر ۀویدر شناخت ش جیرا یخطاها»مقالۀ 

شیوۀ جریان سیال  هایویژگیبرخی به طور گذرا به  حال(. 1394بیات، ن.ک: )است. شدهبرشمرده

 الیس انیجر دادن شیوۀنسبتروی، ازچهکنیم تا بگوییم میاشاره، که در مثنوی مصداق نداردذهن 
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 :جای تردید داردبه مثنوی  و به تبع آن سُرایش ناخودآگاه ذهن

  ب یبدون ترترویدادها است و  یرخطیغ از نوعان تاسد تیوار»در شیوۀ جریان سیال ذهن؛

رخدادها و در مثنوی ترتیب زمانی اما  (.210: 1394)بیات، « ندشویعرضه م یو نظم ظاهر یمانز

-آوردن داستانو و گسستن رشتۀ روایت  مشهود استی داستانی در روایت رخدادها ینظم ظاهر

 .بودن روایت رشتۀ رخداها اثری نداردداستان بر خطیدر

  جام ه و بدون انستگسس ورتا به صهیتخصش یهاتیذهن»در شیوۀ جریان سیال ذهن؛

 سندهویاند و ناننده مبهموخ یبرا اهیتخصش ذهنحتویات و میاری از اشارات بس شود.یمعرضه

گونه از ابهام این (.210: 1394)بیات، « کندمینخالتد تیوام آشکارا در سیر رفع ابهار یبرا

 کند.نمیمثنوی صدقدر  اهیتخصش ذهنحتویات مدر مورد 

  ند و رت ندایخصشذهن  زج ارخا یها مخاطبانتاسد نیا»در داستان جریان سیال ذهن؛

 ای یذهن یهدف آنکه آگاهانهی؛ بشودیمجهان منعکس زت ایخصشواسطۀ یاک بدرها تنها اآن

 مخاطب محوراثری تعلیمی و  مثنویاما  (.211: 1394)بیات، « دشنظر بای مد ظاهر ییمعنا

 کند.موالنا با هدف و آگاهانه وعظ می و است

  دهیت برورالً به صمومع هاانتاسد نیا وادث رخداده درح»در شیوۀ جریان سیال ذهن؛-

 زو گاه ا زیادقت دبا  دیاننده باوو خ شودیمتیواها رتیخصی شهاتیذهن چۀاز دری و نامنظم دهیبر

 زام جو منس یلکدیدی هد تا به بدرهم قرا را کنارپراکنده رویدادهای  نیاداستان  یانوخزبا قیطر

 ،کامالً مستقل و پیوسته است iاپیزودها در مثنوی پیرنگ (.211: 1394)بیات، « ابدیستد هاآن

و  گرددمانده بازمیهای ناتمامادامه موالنا به داستانشود؛ در گرچه رشتۀ روایت داستان گسسته می

 برد.میپایانداستان را به

 «مرحلۀ  دربان ی زهایژگیل ذهن به تبع ویاس انیجر شیوۀآمده به دیپد یهاانتاسد بانز

)بیات،  اه استهمر حوین یهایگتخریهمدستوری و درعد واق زالً با عدول امومعر اتگف یش ازپ

 با آنکه کند.نمیصدق های آنو داستان این مورد نیز در بارۀ متن مثنوی (.212: 1394

نه  های زبانی، زیبایی سخن موالنا را صدچندان کرده، اما زبانهنجارگریزیها و آشنایی زدای

 است.  و معنادار و روشن زبان گفتاری و تابع قواعد دستوری کهر اتگف یش ازمرحلۀ پدر 

 گویی درونی و شیوۀ جریان سیال ذهنداخل میان تکت-1-2-5

در موارد گوناگون روبرو مخاطبان  گفتن موالنا خطاب با خود وسخن رها و بارها بادر مثنوی با 

ویژۀ جریان سیال  ،گویی درونیتک؛ خود بهموالنای واعظ در میانۀ وعظ های خطابهستیم. 

در گویی کامالً به حضور مخاطب آگاه است و اغلب شود. موالنا هنگام تکنمیذهن محسوب

آگاهانه به مطلب اصلی خود نیز  آگاهاند ومخاطب را میخود  گوییپس اتمام تکضمن و گاه 
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 گردد. بازمی

-روی رایج شدهازآن »...گویی درونی؛ جریان سیال ذهن و تک لۀوو مقد یانمه نیا صورت      

 ودل ذهن است و اساساً بدون وجیاس انیجر تیوار شیوۀ نیترمهم یوندر وییگتکاست که 

 (.212: 1394)بیات،  «یردگمینکلشل ذهن یاس انیان جرتاسی دوندر وییگتک زا یانهوگ

خود از زبان چه کهن و چه مدرن،  روایتی؛هرگونه بنابر طبیعت روایت در درون اغلب     

مخاطب دارد و با نوعی از  هاگوییاین تکشود. اما میها افکار و احساساتشان بیانشخصیت

-نیست. تداخل میان این دوگونه از تک یکی ل ذهنیاس انیجر در شیوۀ مخاطببیگویی تک

 یزن ذهن الیس انیجر ۀویش گویی درونی،به سبب وجود تکتا صرفاً شده  گویی درونی موجب

نی گویی دروای از تکنمونهای است. رسد داوری شتابزدهنظرمیکه به شوددادهنسبتبه مثنوی 

 :با مخاطب خطابمثنوی که دارای مخاطب است؛ 

 دیچارم آسمان سر در کش شمس        دیرس نیشمس الد یرو ثیچون حد

 از انعام او یکردن رمز شرح                    چونک آمد نام او دیآ واجب

 ...افتستی وسفی راهانیپ یبو               نفس جان دامنم بر تافتست نیا

 :در حضور مخاطب خطاب با خود

 شرح این هجران و این خون جگر               این زمان بگذار تا وقتی دگر

 یمگو یزیاز شمس تبر نیاز شیبی                مجو یزیرفتنه و آشوب و خون

 (10: 1395مولوی، )    یبازگو تیحکا نیتمام ا روی           ندارد آخر از آغاز گو نیا

  الیو خ تواقعی مرز شکستن-1-2-6

می شود. جهان خیال گفته که گویند. جاییمیصوفیان و موالنا از جهانی فراتر از درک عقل سخن

در تفکر » زیرا؛  .است واقعیت بیرونیجهان دارای تر از قابل درکتر و واقعی خیال جهان اما این

پنداریم، خود می تواند واقعی باشد... نیست؛ زیرا آنچه خیالی میمولوی میان واقعیت و خیال مرزی 

 (. 13: 1392)بامشکی، « شکندمیمرز میان واقعیت و خیال درهم

به زبان  و یو راه گشودن به جهان باطن و درون یرونیکار موالنا شکستن مرز جهان ظاهر ب      

 :است قعیتو وا خیال میختنگرآید

 ریدانه گتو دردانه تو گندم هل               ریرها کن صورت افسانه گ نیا

 سو بران نیا ستتیبدان ره ن گر                 ستانیبر م نیه ستیبدر ره ن گر

 (362: 1395 ،یباطن برد )مولو یظاهر سو عاقبت              ار چه ظاهر کژ پرد ریگ ظاهرش

  در  قعنماوا یشخصیتهاو  دمیگیر شکل قعوا نجهادر  درما نستادا بستر المعموً»در مثنوی

 یگرد حسطو به نستادا کهه نگاآ ماا ؛ندا جهامو فهمی قابل یچالشها با سملمو فضایی
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 وقلمر تا قعیواغیرو  زساشگفتیر موِا ینا هاـگ. مییابد وزبر لمجا تخیّلو  یفانتز د،میلغز

نند« زمیقمر غریب هاییمفرجا ،معمولیی شخصیتهای  ارـبو  هـفتریشـپ نیز صلیا نستادا

  (.18: 1393)بامشکی، 

 زمر دلیل ینا به یمولو »... :بنابراین در مثنوی با آمیختن آگاهانۀ خیال و واقعیت روبرو هستیم  

او بر  بیند...نمی سمحسو نجها یندر افقط  را قعیتوا کهگیرد می بازیرا به قعیت واخیال و  نمیا

 ییهانجها شامل ستا ممکن نتیجهو در داردآنچه وجود  عمجمو یعنی قعیتوااین باور است که 

شاید این (. 13: 1392)بامشکی، کنیم« می تجربهرا آن  روز هر ما که جهانی ینا جز به دشو

ز سخن او به دنبال آن  شودگفتههای سوررئالیستی مثنوی سخنباعث شده تا از ویژگی موضوع

معنوی«  مثنوی در »سوررئالیسمدر مقالۀ  گویند. اختیار و به عبارتی ناآگاهانه مثنوی میسرودن بی

ه ب دخو رشعاا غلبا نویسیههابد یا رکادخو رشنگا ۀشیو به هاسوررئالیست نهمچو موالنا»آمده: 

 سترا از د مکال شتۀر حانیو ذوق رو جدو غلبۀ گاهی نیز یمثنوو در  ستا ودهسررا  تغزلیا هویژ

 ینا که دهکرارقرا دخورود و میرشمابه شطح مقولۀاز  کهآورده  نبازبر سخنانی ستهاناخوو  دهبواو ر

)جعفری، ست« ادهنهااو  نهاد بررا  نسخنا ینا قمعشو که گویی ،هندرا نباز بر رختیاابیرا  سخن

1395 :182) 

-انتاسدر د» شود:ذهن به هم آمیخته میگاه نیز مرز میان سورئالیسم و شیوۀ جریان سیال       

ند و شومین تیوارآگاه ذهن ودناخ یهاهیالحتویات ذهن م یالس انیجر شیوۀآمده به  دیپد یها

وش ر یری ازگد با بهرهوشکیم سندهویآن ها ندر که  یتیئالسوررع سونر ها با آثاانتاسدنه وگ نیا

ند؛ دارتفاوت  یاورد،ب کاغذا بر رآگاه ذهن ودو نامنظم سطح ناخ یرمنطقیغ اتحتویم مخنلف یها

در بارۀ این  «آگاه ذهنحوزۀ ناخود»و « ناآگاهوجدان »هایی چون  ترن عبادبرربه کا نیبنابرا

به مثنوی  ناخودآگاه سُرودندادن (. بنابراین؛ نسبت212: 1394)بیات، « استداستان ها نادرست 

 جای تردید و تأمل دارد.  عنوان سوررئالیسم چه زیرشیوۀ جریان سیال ذهن،  چه زیر عنوان؛

 دیرآشنایی و دیریابی مثنوی -1-2-7

دیرآشنایی و دیریابی مثنوی برای مخاطبان توان به نکتۀ پایانی این که بر همۀ موارد پیشین می

رود اختیار در این اندیشه فرومیمخاطب بی»چرا که در رویارویی با مثنوی؛ اشاره کرد.  هم امروزه

ای، سراپای این روایت عظیم را اندیشیدهآیا به راستی راوی بی هیچ طرح و چهارچوب پیش که

نیازهایی دارد. همچون هر متن دیگری پیش درک مثنوی (.10: 1383توکلی، « ) است؟پیش برده

شنایی با آپیشینۀ فرهنگی، ، زمانۀ موالنا با شرایط تاریخی، شرایط اجتماعی نیاز به آشناییاز جمله؛ 

 و پیشینه اندیشۀ صوفیانه داردآگاهی از ، پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم متون زبانآثار ادبی و 

 تری برایبیش، شاید به زمان در این روزگار تنگ حوصلهبنابراین؛ . اُنس درازمدت با متن مثنوی



  10 

 

 . باشدنیاز  و فهم آن هااُنس با مثنوی و آشنایی با پیچیدگی

 پژوهش پرسش-1-3

 هب ناشی از جذبه و بیخودی و شوریدگی و ناخودآگاهی سُرایش ناخودآگاهانهدادن نسبتاکنون که 

ید: کشتوان چنین پرسشی را پیشها، میداوری نیا بودنهشتابزدبرای اثبات مثنوی تردید داریم، 

 پاسخ برای «؟است مثنوین آگاهانه سرود ی وشیاندشیپ دهندۀنشان در متن مثنوی، چه مواردی»

 ها و دردر میان پژوهش را مثنوی آگاهانۀاندیشی و سرودن های پیشنشانهباید، به این پرسش می

ی به موالنا و آشفتگی متن ناخودآگاهانه شسُرای و شتابزدگی ناسازگاریتا  شودجستجو مثنویمتن 

  پدیدارشود.به مثنوی 

 و به گوینده بر سخن دارد ه و هدفمندتأمل آگاهاندر این پژوهش هر ویژگی متنی که نیاز به      

بر موضوع داشتن . از جمله؛ احاطهاستهبررسی شد در مثنوی ،دهدکالم ساختاری منطقی می

، اطبالب به مخاندیشی در بارۀ چگونگی ارائه مطپیش ،اندیشه بیانچگونگی طراحی آگاهانۀ  ،سخن

حال و مقام  یکالم با مقتضا توجه به تناسب ،بحث مهیاکردن مطالب مورد نیازاندیشی و پیش

  .داردضرورت متن یک برای خلق  و بسیاری موارد دیگر که مخاطب

-های بسیاری بر طرح آگاهانه و از پیشنشاندهند که میگواهی ای متنی مثنویهیافته      

در آن است که  هانشانهاین  تیاهمدارد.  وجود هایشبیان اندیشهرودن و سُاندیشیدۀ موالنا برای 

 دکرد. نخواه ترآشکار به متن را ناخودآگاهی به گوینده و آشفتگی دادننسبت ناسازگاری

 رودن آگاهانۀ مثنویسُ اندیشی و پیشهای نشان -2

ترین میراث زبان فارسی از گذشته تا کنون مثنوی معنوی موالنا است. در ؛ یکی از برجستهبه راستی

پژوهشگران برخی های در بارۀ مثنوی انجام شده و در البالی سطور نوشتهمیان پژوهش هایی که 

با توجه به مطالب سخن از سُرودن مثنوی در حالت بیخودی و ناآگاهی و یا ناخودآگاهی آمده است. 

دادن تداعی آزاد، شیوۀ جریان سیال ذهن، بیخودی و ناخودآگاهی به مثنوی نسبتدر ، هشدگفته

در آگاهانه  و سُرودن اندیشیپیش هاینشانهبرخی از  در پاسخ به این تردید؛. ردید وجود داردت

 . گفتخواهیممثنوی 

 تعلیمی بودن مثنوی -2-1

 در یک دورۀ زمانیدر ادامه  و بود یچلب نیالدحسامدر پاسخ درخواست  به آغاز یسرودن مثنو

 مخاطبانو  مریداندرخواست  پاسخ به گرفت.شکل . ق(ه ۶۷۲تا  ۶۶۲)یهاسالاز  چهارده ساله

ه تداش یاد بهپیوسته باید خالق اثر  روی؛ازاینماهیت ادبیات تعلیمی مخاطب محور است. نشان از 

ای اقتضبه  ، تاهستندی مطالبچه و مستعد درک  هانخواکنونی و مفروض اثرش ن مخاطبا کهباشد 

 رودنسُ  وگفتن آگاهانه اندیشی و پیش مندنیازخالق ادب تعلیمی  بگوید. بنابراینسخن  آنانحال 
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 است. 

  موالنا ییگومجلس -2-2

. برگزاری این مجالس در میان صوفیه مجالس موالنا استدر  شعره و وعظ به زبان مثنوی خطاب

 هب»داند: پردازی را میراث خاندان خطیب موالنا مییی و قصهگومجلس کوبزرین سنت بوده است.

ها نآ مجالس ،اندای که خود و اجدادش اهل منبر بودهپردازی از گویندههر حال این مهارت در قصه

: 1382زرین کوب، ) «البته خالف انتظار نیست، استشدهجوش و ازدحام عامه را سبب می اًغالب

ا هدفمند و بمستمعان، و مجلس ا درنظرگرفتن شرایط ب و وعظ پیداست که خطابه ناگفته (.281

ی چاشنی همیشگنیز پردازی قصه شود.ایراد می ،هداندیشیپیششده و از حسابمحتوایی در کلیت 

 است.بودهبرای جلب مخاطبان سخن واعظان 

های گوناگونی در اند و هر کدام با انگیزهمستمعان مجلس موالنا از همۀ اقشار اجتماعی بوده      

به خستگی و ماللت مخاطبان، حضور منکران » باید؛  همشدند. موالنای خطیب مجلس او حاضر می

و خرده گیران در مجلس، کژفهمی مخاطبان، ترس از افشای راز و به وجودآمدن فتنه و آشوب، 

دغدغه پیشیرد و اتمام قصه، سطح متفاوت فهم و درک مستعمان مجلس، ناتوانی زبان از بیان،  

 برامکی، دبیران،)« شدن به تنگنای عبارت و...  پایان ناپذیری سخن در شرح برخی موضوعات، دچار

مناسب و با در نظر گرفتن نکات  ایخود را به گونه مجلس وعظآگاهانه بیندیشد و (، 9: 1390

 از پیش ساماندهی کند. بسیاری

 خلوت پیش از مجلس وعظ -2-3

های نشست ساعتموالنا پیش از هر »که؛  کرده آن استبه آن اشارهشیری موضوع مهم دیگری که 

 «پرداخته استکرده و به تعمق در موضوع و مقال و بافت و بیان میمیبسیار طوالنی با خود خلوت

اندیشیده و ازپیشرایش سُ بر از مجلس وعظ شیخلوت پ (. این اشاره به34: 1386، شیری)

 آگاهانۀ مثنوی داللت دارد. 

 بودن مثنوی مقاله-داستان-2-4
ته پیداست ناگف. دنشومیبه دو بخش نظری و روایی یا اندیشه و تمثیل تقسیماغلب  های عرفانیمثنوی

نا موال غزل .روندکه به موازات هم پیش میی رداستانیو غ یمتن داستان ؛دو بخش هماهنگی میانکه 
ایش. هغزلیات فرصت بیان اندیشه خالف یمثنو ش بوده وایدرون منخلوت با  هاینوشتهدل ییگو
در حقیقت موالنا به مرزبندی خاصی میان » است.همین سبب اولویت مثنوی بیان اندیشه بودهبه 

(. به همین سبب؛ 20: 1383)توکلی، « قصه و تمثیل با سخن و اغراض خویشتن قائل نیست
 ست.ا عمیق و آگاهانه ، نیازمند تأملمتنتمثیل و سخن در  ساختار پیچیده میان محتوا و هاییوندپ

از دیگر شگردهایی که ساختار »شود. میمقاله گفته-داستان ،ه این شیوه و شگرد کهنامروزه ب
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 تحلیل و ۀگسترده از شیو ۀاستفاد ،کنندمعاصر ما همسو می ۀمثنوی را با سلوک هنری در دور
گونه ساختارهای در هم آمیخته های بسیاری از هر روایت است که امروزه به اینتوضیح در قسمت

فته گ مقاله-داستان؛ توضیحات طوالنی و متناوب و مالزم با یک خط سیر موازی در درون روایتبا 
       .(37 :1386ک: شیری، .)ن« شودمی

 کلیت موضوعات محوری در اندیشۀ صوفیانه-2-5

 یکالن مثنو اختارس تیماه ودر واقع کلیت . سلوک صوفیانه استو  نگریجهان بیانگرمثنوی 

 به نوعی دارای وحدت روی؛ازایناست. موالنا  ینبیجهان ریبلکه شرح و تفس ست،ین تیداستان و روا

ا ب یاقصه ایهر قطعه  یدر مثنو»از جمله: . اندکردهاشارهبه این موضوع  همبسیاری موضوعی است. 

 باارد. بر متن د یشتریبه درنگ ب ازین وندیپ نیدارد، اما  شناخت ا وندیپ یمطلب قبل از خود به نوع

ها تالش قصه یموضوع بندیطبقه و هامشابه و مشترک آن یده قصه مهم و شناخت اجزا سهیمقا

 (. 1388 ،اردکانی ی.ک: جابرند. )شواثبات  یمثنو یموضوع یو وحدت نسب وندهایپ نیده تا اش

عناصر و » .است یمشابهت موضوع مثنوی شده، همین در مطلب بسط موجب چهآندر واقع       

های مشترک، هدفی یگانه و انسجامی متفاوت و از اندیشه های مشابه مثنوی را اثری دارای بنمایه

-هنمایبا درو هاییداستانآوردن بسیار بسامد  (. 21: 1388)جوکار، جابری، « گونۀ دیگر درآورده است

-داستان تیرواهمچنین سیر منطقی و ی براساس مشابهت موضوع یهای معانیمشترک و تداع های

ساهل با ت اندکیاگر  .دنگوییسخن م یمثنو یدرون یکپارچگیو  یاز وحدت موضوعنیز  یتودرتو های

سید. رها بپردازیم، به چنین نموداری خواهیمداستان بندی موضوعیکلیت موضوعی مثنوی و طبقهبه 

را  سراینده آگاهانۀ هدفمندیاغراض آگاهانه و ی، مثنودر  یموضوع یوحدت نسبناگفته پیداست که 

   دهد.مینشان

 ( فراوانی موضوعات شش دفتر مثنوی مولوی5 -3جدول )

 درصد موضوعات فراوانی موضوعات

 %59 244 شناخت به مربوط موضوعات

 % 20 81 به سلوک مربوط موضوعات

 %17 72 معرفت هب مربوط وضوعاتم

 % 4 15 عشق  به مربوط موضوعات

 %100 412 کلّ موضوعات
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 تر تقسیم یک اندیشه کلی به اجزای کوچک-2-6

-تقسیم یک موضوع کلی به موضوعات جزیی و در بارۀ هر جزء جداگانه سخن گفتن، نیازمند پیش

قرار گرفتن یک موضوع جزیی ذیل یک موضوع است.  موضوعی تأمل و طراحی چهارچوب و اندیشی

 . باشدبرخوردار منطقی  پیوندیباید از کلی، 

الزم خود  گاهیرا در جا جزء و هر کندیم به اجزایی تقسیمرا  یموضوع کل کی موالنا در مثنوی      

 موضوع هاییبند میسخن و تقس یموضوع کل تیهدا نی. ادهدیمشرحو در پیوند با موضوع کلی 

چنانکه برای همراه کردن  .دارد داللتبه مطالب مورد نظرش  ندهیگواحاطۀ به چند جزء بر 

 .دکنیماشاره بحثمورد جزیی به موضوع  هالیتمث یالبالو یا در  پیشاپیشمخاطب، 

. ستابیان نکردهمحتوا و اندیشۀ آگاهانه  را بی یداستان موالنا هیچدهند که ها نشان میبررسی      

، موضوع ی کوتاه و بلند تودرتویهاداستانکالن در درونمایۀ  موضوعاجزای معنایی یک  مدنآبا 

در  اشه و هر موضوع جزیی با توجه به اهمیت و پیچیدگیشدتقسیم تریاصلی به موضوعات جزیی

راه بردن مخاطب از موضوعات در خود موالنا گونه بدیناست. گرفتهمورد بحث قرار ،جای ویژۀ خود

 است. شدهجزیی به موضوع کلی، راهنمای مخاطب خود 

  تکرار-2-7

ت ، دلنشین است و بر قدرمختلف یزمان ۀفاصل با و متفاوت اتیحکا قالب در یمثنو در موضوع تکرار

افزاید. گویا با تکرار یک اندیشه، مخاطب به پیشینۀ ذهنی خود از آن می محتوای تکرارشده ریتأث
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افته های تازۀ خودیباردار تحلیلها و به عبارتی ها و تفاوتخود درگیر یافتن شباهتخودبهگردد و بازمی

ر تانجامد و مخاطب بیشتر و عمیقوی مینهای گیری اندیشهشود. این کشف و بازیابی به شکلمی

 شود.  می درگیر آن اندیشۀ تکرارشده

   یا بت شانیکردن التحی و ضروان اهلقصه » :تمثیلمثنوی  دفتر سومدر به عنوان نمونه؛ 

به شکلی نیز  دفتر پنجم است. درآمده (360: 1395مولوی، ) «قطاف کنند ها راباغ شانیزحمت درو

اغلب  یمیپدر ما از سل یک شانیبر درو شانای حسد و ضروان اهلقصه : »استمتفاوت تکرار شده

 یعشر داد ،یو دوشاب شد زیو چون مو یعشر داد ،یچون انگور بود ،دادیم نانیدخل باغ را به مسک

از کفه  ،یکوفتیو چون در خرمن م یعشر داد لیو از قص یعشر داد ،یو چون حلوا و پالوده کرد

و چون  یعشر داد ،یو چون آرد کرد یعشر داد ،یو چون گندم از کاه جدا شد یعشر داد ختهآمی

 یدر آن باغ و کشت برکت یالجرم حق تعال .یعشر داد یو چون نان کرد یعشر داد ،یکرد ریخم

 .ینکس  چیو او محتاج ه میو هم به س وهیهم به م ؛یها محتاج او بدندهمه اصحاب باغ یبود کنهاده

چون آن زن بدبخت که هم .دندیدیمنکر و آن برکت را نم دندیدیشان خرج عشر مفرزندان شانیاز

 .(785: 1395مولوی، « )دیو خر را د دیکدو را ند

  :یدر رو م اریمن بس یشتر ک شیاستر پ تیحکا» مسوّ دفتر در تیحکااز دیگر نمونه ها

 یاستر با شتر ک تۀ شکایقص: »چهارمدفتر  و (414: 1395 ،ی)مولو «اال به نادر یافتیو تو نم افتم

، «چراست و جواب گفتن شتر او را نیا ییآیم یدر راه رفتن تو کم در رو افتمیدر رو م اریمن بس

 .(696: 1395 ،ی)مولو

 چهارمدفتر  و( 194: 1395)مولوی، « زنرکمپی ۀشاه باز را به خان افتنی»حکایت  مدوّ دفتر ،

 (665 :1395 ،ی)مولو«زنرکمپی و پادشاه باز ۀقص»

هم خود  او .جویدهایی متفاوت سود میبرای بیان اندیشه تمثیلیک تکرار آگاهانه از  موالنا ؛بنابراین

مخاطب را وادار به درک تفاسیر تازه از تمثیل از توان تفسیرپذیری تمثیل روایی بهره برده و هم 

 کند.تکرارشده می

در  در جایگاه سراینده و هم هم است که گویی موالنا خودآن تکرارهای مثنوی نکتۀ مهم در       

داند که در تمثیل پیشین چه گفته و در تکرار مخاطب مثنوی با جزئیات و با دقت تمام می جایگاه

. اگر به یاد بیاوریم که مثنوی در مدت چهارده سال بودای و متفاوتی خواهدآن تمثیل چه چیز تازه

 د.شخواهیم ، با توجه به تکرارهاشدهی و احاطۀ عمیق موالنا به مطالب گفتهسروده شده، متوجه آگاه

 درون متنیو ارجاعات تلمیحات -2-8

. کندمیاشاره اشگفتهپیش یهاداستانبرخی موارد در  بهدر میانۀ سخن  موارد ازی اریبس در موالنا
این  برند.موالنا لذت می اشارات هستند و از کشف مقصودآشنا  این اشاراتبا او مخاطبان ذهن 
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به این ویژگی نام تلمیحات درون متنی  .اندآن را از زبان موالنا شنیدهآشنایی از آن روی است که 
را در عهد عمر  الیهالل پنداشتن آن شخص خ» ؛دوم زیر عنوانر دفترد ونهبه عنوان نمایم. داده
 :داستان موی ابرو و پندار دیدن ماه آمده است« اهلل عنه یرض

 بر سر کوهی دویدند آن نفر                    ماه روزه گشت در عهد عمر

 آن یکی گفت ای عمر اینک هالل                      تا هالل روزه را گیرند فال

 گفت کین مه از خیال تو دمید                آسمان مه را ندیدچون عمر بر 

 بینم هالل پاک راچون نمی                      ورنه من بیناترم افالک را

 گهان تو در نگر سوی هاللآن            گفت تر کن دست و بر ابرو بمال

 مه شد ناپدیدگفت ای شه نیست                 چونک او تر کرد ابرو مه ندید

 سوی تو افکند تیری از گمان               گفت آری موی ابرو شد کمان

 (.185: 1395)مولوی،  تا به دعوی الف دید ماه زد           چون یکی مو کژ شد او را راه زد
 هالل» بهاشاره دوباره « به امامت هیرحمۀ اهلل عل یرفتن دقوق شیپ» ؛در دفتر سوم زیر عنوان

 ه است:مدآ« را الیپنداشتن آن شخص خ
 غنود یک یوثاق موش طوط در          حسود ابدیرا کجا  الشیخود خ

 آن نه هالل ستا یو یابرو یمو                  الیاو بود از احت الیخ آن
 (.431: 1395مولوی، ) رفت شیپ یاکنون دقوق سینو بر       برون از پنج و هفت میتو گو مدح
هالل پنداشتن آن  » داستانبه  دیگری اشاره« گفتن روبه خر راجواب»زیر عنوان پنجم دفتر در 

    آمده است.« را الیشخص خ
      نیهفتاد و دو ملت اهل د گشت               نیقیزن راه ره الیخ نیز»

 موی ابرو را نمی گوید هالل    مرد ایقان رست از وهم و خیال      
 .(839: 1395مولوی، «  )موی ابروی کژی راهش زند          وآنکه نور عمرش نبود سند  » 

اعتماد کردن هاروت و ماروت بر  »تلمیحات درون متنی به داستان هاروت و ماروت به عنوان نمونه؛ 

در (. 373: 1395)مولوی، در دفتر اوّل « خواستن و در فتنه افتادن ایاهل دن یریو ام شیعصمت خو

: 1395)موالنا، « چاه بابله ب ایهم در دن شانای عقوبت و نکال و ماروت و هاروت ۀقص یباق»دفتر اوّل 

: 1395)موالنا، « یبر امتحانات حق تعال شانیا یردلی و ماروت و هاروت ۀقص»دفتر سوم: . (148

چون هاروت و ماروت در اند همآنک عقل و روح در آب و گل محبوس انیدر ب»دفتر پنجم:  .(373

   .(748: 1395)موالنا، « چاه بابل

بسیار است. از جمله: داستان حضرت داود، از این گونه تلمیحات درون متنی نمونه های دیگر       
 لیخل تیحکا ... امرود بن، قبطی و سبوی آب،، شیر و خرگوش، مطرب خانقهداستان پیرچنگی، 
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کردن مخاطب در بیان اندیشه، لذت کاربرد چنین اشاراتی عالوه بر خلق ایجاز و سهیم .لیو جبرئ
بیان چنین اشاراتی حضور ذهن گویندۀ  کشف مقصود گوینده را هم درخود دارد. بدیهی است که

گویی و همچنین شده در مجالس پیشین، در طی چهارده سال مجلسمثنوی بر مطالب گفته
های مستمعان را و دانسته های پیشین خودگفتهداشتن  ظرن هوشیاری و آگاهی در لحظه و در

 دهد.مینیز نشان

  تمثیلی استدالل -2-9

وده گویی بسنت کهن خطابه و مجلس که دنها به طور کلی کارکردی تمثیلی داردر مثنوی داستان 

ای تودوروف در بارۀ دالیل ظهور قصه کارکردی استداللی دارد. تمثیل همچناناست. اما امروزه نیز 

 ا روایت برای اثبات نظر و متقاعددر اینج»: گویدای دیگر با اشاره به هزارویکشب میدر دل قصه

 (.  283: 1371 اخوت،) «رودمیکارکردن مخاطب به

در این چنین متنی با بیان  اولویتهای روایی هستند. تمثیلهای مثنوی از نوع همۀ داستان      

 قناعیاصیت خااز  ینا» ای از استدالل است.اندیشه و پس از آن روشنگری و به نوعی ارائۀ گونه

 معنی یک ممستقیِ نبیااز   یبیشترِی ارتأثیرگذت رقد تبامر به که میجوشد تمثیل نگیزاشگفت

 .(185: 1386 ،میکند«  )قائمی گیریجا مخاطب هنآن را در ذ ،معنی دِ خواز ارزش  رغفادارد و 

-1384 ،وحیـفت) «هددمی شکل گاهیآ به سقیای  ِ اربرقر با»کارکرد دیگر تمثیل آن است که؛ 

1381 :170.) 

گیری از پیوندهای درونی دوالیۀ تمثیل روایی یعنی؛ الیۀ بیرونی داستانی با بهره موالنا آگاهانه      

 بیان را هایشتمثیل داستانی، به شکلی زیبا و عمیق اندیشهکاربرد  باو الیۀ درونی درونمایه یعنی 

بدین معنا که هر حکایت یا داستان بلند در کنار یک اندیشه به شکل تصویری مشابه از آن کند. می

برای اثبات نظر و متقاعدکردن به کارگیری آن  رود وکارمیاندیشه با هدف روشنگری و استدالل به

 .نیاز به تأمل دارد مخاطب

 هاداستانتناسب موضوع سخن و درونمایۀ-2-10

و  چینش داستان بیان شده است.یا چند هر موضوعی در قالب یک . داستان استانباشته از مثنوی 

به عبارتی . ها نیز به مناسبت موضوع در دفترهای مختلف مثنوی متفاوت استاین داستان شمار

 ها واندیشهبنابراین آنچه . است ۀ آنسرایند های صوفیاناندیشه گربیاناست که مثنوی کتابی 

ای چون رشتهاست که  هاتمثیل و هااندیشه یمحتوایهماهنگی دهد؛ ها را به هم پیوند میداستان

موجب پیوند آگاهانۀ  هاداستان یۀدرونما وسخن  موضوع تناسب هم بافته است.ه مثنوی را ب تاروپود

وضوع م میان یاتتناسبپیوندها و ناگفته پیداست که خلق چنین است. اندیشه و عناصر روایت شده

 نیاز دارد.ها داستانآگاهانه  گزینشبه  اهداستانیۀدرونماعناصر روایت به ویژه سخن و 
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  هاداستان نشیگز-2-11

شان از ن که زندمی ۀ مورد نظرششیبه تناسب اند هابا تأمل و آگاهانه دست به گزینش تمثیلموالنا 

 در نظر داشتن تناسب و و ها لیتمث ییو محتوا یساختار هایتیبه ظرف ۀآگاهان دنیشیاند

 .ها با موضوع سخن داردهماهنگی تمثیل

-اولویت بیان اندیشه بر داستان ؛یدر مثنو هاها و گزینش داستانهای آگاهانۀ تمثیلسنجیدن      

-شکلعی موضوارتباط ی مبنا عمومًا بر یتروا... ساختار یمثنودر » دهد.میپردازی را هم نشان

 هگاآضمیر به توجه بااو  وست ی  او هگاآضمیر ستدر د شاعر اختیار   مماز ه،شیو ینار د د .گیرمی

 (.1392)واحدی، « دهدمطالبی را که از نظر موضوعی شبیه هم هستند، در کنار یکدیگر قرار می

  نظم ساختاری و محتواییبندی و عنوان-2-12

ر افشاگعنصر ضدروایت و در واقع  داستانیک مختلف های بندی بخشادبیات کالسیک عنواندر 

 ست.ابه شنیدن ادامۀ روایت  خواننده کششموجب کاستن از و روایی پیرنگ و نابودکننده تعلیق 

 انیب در»مانند: هر بخش به نوعی خود داستان مینیمالی است. عناوین منثور ابتدایی  در مثنوی      

بر و تاب آفتاب زند و جهد و جهاد نکرد تا فهم کند  یک ستی اواریبر مثال عاشق د ایآنک عاشق دن

 واریدل بر د یالجرم کل ،ست در آسمان چهارما از قرص آفتاب ستین واریآن تاب و رونق از د یک

تر )دف« شتهونیما  نیو ب نهمیب لیاو محروم ماند ابدا و ح وستیفتاب په نهاد چون پرتو آفتاب ب

 اول؟؟/(، 

 ستند.ه افشاگر پیرنگ روی؛ازاین ،کندمیرا به شکلی موجز بیان داستانخود گاه  چنین عناوینی      

گشاید تا ذهن مخاطب به جای داستان را می ۀآگاهانه گر هاداستان ۀدر واقع موالنا در سر لوح»

 . (191 :1386، میئقا ک..)ن«. معنوی آن شود ۀایمدرون ۀه متوجّهای قصّدرگیری یا کشمکش

 ن م فرالمرءی ومی .نمود یرو یبو یقیحق یپادشاه یزاده کآن پادشاه تیحکا»: دفتر چهارم

آن  ،نام کنند یریگقلعه کی طبعان کودک ۀخاک تود نیا یپادشاه .نقد وقت او شد هیو امه و اب هیاخ

شک ر یبر و گریکودکان د .قلعه مراست یو الف زندگ دیبر سر خاک توده برآ ،دیآ رهیچ یکودک ک

 نینگر یهاخاک نیگفت من ا ،ها برسترنگ دیزاده چو از قآن پادشاه .انیالصب عیبالتراب ر یک ؛برند

رفتم و  کسونی .اکسون رستم نیمن از .میگویزر و اطلس و اکسون نم .میگویرا همان خاک دون م

کس سخن  چیه کونیدر قدرت کن ف ستیحاجت نها ارشاد حق را مرور سال ایالحکم صب ناهیآت

 .(684: 1395 ،ی)مولو« دینگو تیقابل

 است. مانند: یطوالن اریبخش را در خود دارد و بس کی یخود خالصه محتوا نیعناو نیگاه ا

 نیبعد از یو بداد یدو سال به فرمان ما بستد نیا ؛یک خیبه ش بیاشارت آمدن از غ »: دفتر پنجم 

در حق تو هر چه  .میکرد رهیآن را چون انبان بوهر یک کنیم ریحص ریدست در ز .بده و مستان
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مرده  .زر شود یریخاک به کف گ یک ستا یعالم نیا یورا یرا ک انیشود عالم نیقیتا  یابیب یخواه

 اقیتر دیزهر درو آ .گردد مانیا دیکفر درو آ .سعد اکبر شود دیآ ینحس اکبر در و .ودزنده ش دیدرو آ

و  چونیب .نه متصل نه منفصل .نه تحت و نه فوق .عالم نیست و نه خارج اا عالم نینه داخل ا .شود

ۀ دست و غمز ،چنانک صنعت دست با صورت ؛شودیچگونه هر دم ازو هزاران اثر و نمونه ظاهر م یب

ل منفصست و نه خارج او نه متصل و نه ا چشم و فصاحت زبان با صورت زبان نه داخل صورت با چشم

 .(845: 1395مولوی، ) «االشارۀ هیالعاقل تکف و
ا هعالوه بر کارکردهایی که قبالً به آندارد. در متن مثنوی  طرح چنین عناوینی کارکردهای بسیاری

کند. میان دو بخش پیش و پس از خود پیوند محتوایی میچهارچوب بحث را مشخصاشاره شد؛ 

که چنین عناوینی تر آنمهم دهد.میشکل انذهن مخاطبروی سخن را در مسیر پیش و آفریندمی

-امانس ،شودگفته در وعظ خطیب که باید یمطالببه  و کندمیعمل سخنرانشخصی  یادداشت چونان

ها مانع تفاسیر متفاوت چهارچوب محتوایی داستانکردن بندی با  مشخصعنوان همچنین دهد.می

 شود.از درونمایۀ داستان می

 ،اویناین عن یحاطردر اند. ها ساختار منطقی و استوار محتوایی آفریدهبندی بخشبه عبارتی عنوان     

که  سخنرشتۀ و از پراکندگی شود میدیدهخن سۀ شدحساب وه آمادطرح از پیش و حضور ذهن

 دکاهیم است،مجلس وعظ  تعیطبجزیی از 

  ینیآفرقیتعل-2-13

در میانۀ  داستانرشتۀ روایت  گسستن نیآفرقینقش تعلسخنگویان و نویسندگان  ،واعظاناز دیرباز 

ما به  یسنت شیدر نما قیخلق تعل»شناختند. کلیله و دمنه گواه این موضوع است. حتی می را نقل

 (.35-31: 1374 ،یاری.ک: ن) «.دنماییچهره م شیدر نما شیصورت نما

در د. گیرمیتعلیق روایی شکل گریدر درون داستان د یداستانآمدن گسست رشته روایت و با       

ت مهم آن اسگیرد. حال کاربرد این شگرد روایی با گسستن رشتۀ روایت، راوی بیرون روایت قرارمی

 بهرا  رنتظاو ا تعلیق تا هنددرخ یتروا لحادر  نِ ستادا یهاهبزنگای در هاشکستو  »گسستها که؛

 بنابراین نکتۀ مهم آن است که در چه(. 20: 1393)ن.ک: بامشکی، زحمتکش، انند« ـسرب نهایت

و در چه مقطعی از روایت، رشتۀ روایت گسسته شود. نکتۀ مهم دیگر؛ کدام  از نقل روایت زمانی

ردی آفرینی شگتعلیق نابراین؛بگنجانده شود.  روایت محل گسستگیدر تواند می دیگر داستان

 اندیشی است.د پیشپیچیده و نیازمن

  گفتگو فرصت  تعلیق-2-14

 وشرح ایجاد فرصت گفتگو برای مخاطب و  ۀجلب توجّ یبراشده در مثنوی تعلیق روایی آفریده

سست گبا مخاطبان یکی از انگیزهای گفتن سخن. استشدهکار گرفته به هدیچیپ یهاشهیاندبیان 



  19 

 

ه های خود بموالنا از تعویق روایت برای ارائۀ اندیشه»داستانی است.  تعلیق دنآفری و رشته روایت

دارد. مخاطب نیز کنجکاوانه و برد و در واقع خواننده را به شنیدن سخنان خود وامیمیمخاطب بهره

 (. 1390)ن.ک: بامشکی، « سپارد.صبورانه به انتظار شنیدن ادامۀ داستان به سخنان او گوش می

تان سه گونه داس، کنیمهای مثنوی نگاهگسست رشتۀ روایت به داستانچگونگی از دیدگاه اگر       

 حکایات کوتاه بدون گسست. داستان بلند گسسته، کالن داستان گسسته.  داریم.

هستند که روایت  کوتاه ، تنها حکایاتمثنوی اپیزود )داستان در داستان( سه نوعدر میان       

کالن  های بلند وشود. اما داستانگسسته نمیشان و رشتۀ روایت یابند، گسترش نمیدارندپیوسته 

iهاداستان i  تا  ود نشومیتهسدیگر، تأویالت و سخنان حکیمانه گس یبا آوردن داستانو بارها بارها

  :خواندفرامی خود مخاطبان را به شنیدن ادامه داستانموالنا که بابد میین گسست ادامه اآن جا 

      .(424: 1395مولوی، « )بگو رای دقوق نآ داستان          عموی ا ندارد انیپا سخن نیا»

و  یو مخاطبان به شکل خط موالنا یدر روند گفتگو اپیزود صدربیش از چهاعالوه بر این؛       

-تیروا ۀرشتگسستن تعلیق و . شوندیمداریپددر مثنوی و داستان بلند  تیدر قالب حکا یتودرتو

 دارد.در انتظاری شیرین نگاه می های سالتا سالرا  انمخاطبشهرزادوار  شان

  اهاصل داستان تصرف درو بازآفرینی -2-15

 یاریهستند که در بس پیشیناز روزگاران بازمانده کهن و  هایشهیبا ر هاییقصه یمثنو هایداستان

 مطالب هاآن شتریو موضوع ب اندشدهذکر هاییبا تفاوت یو هند یعرب ،یونانی ،یرانیاز منابع ا

 43: 1388، پورنیوزن.ک: ) و (1380.ک: فروزانفر، ن) .استبوده رهیو غ ینید ،یاخالق ،اجتماعی

 ینیبازآفردچار تغییر و به تناسب مقصود موالنا  کهن در مثنویاز روزگاران بازمانده  روایات این .(

 یچندان اعتقاد یدر مثنو یاستشهاد هایموالنا خود به صحت و سقم داستان»زیرا؛  .شوندیم

است که  یاو ظرف یبرا استان. دندیبینم یخیحفظ امانات تار تیندارد و خود را ملزم به رعا

و متناسب با حال و  زدیریمکه هست در آن فرونه چنان خواهدیرا چنان که م شیمظروف خو

که طبع مردمان بالفطره با  بردینم ادیو صد البته از  بردیممجلس و شنونده از آن سود یهوا

 (.39: 1380، سجادی: ک.ر) «است ترمأنوس نیدلنش انیو ب نیریش هایتیحکا

رابطۀ روشن و  شمورد نظر ۀشیداستان با اند کیاز  یاگر جزئموالنا در روند بیان اندیشه      

روایت چونان ابزار بیانی  او با عناصر. دهدیمرییآن را تغ به راحتی ،باشدنداشتهتمثیلی منطقی 

پردازی بلکه بیان اندیشه است. بنابراین هر تمثیل نه داستان از آوردن شهدفکند. میبرخورد

صحنه روایت ممکن است دچار تغییری و  ...عنصری از عناصر روایی؛ از پیرنگ و حادثه و شخصیت

ری در بارۀ رورت روشنگها بنا بر نیاز و ضتصرف در اصل داستان متناسب با موضوع سخن شود.

 بازآفرینی و تصرف ،های مشهور و رایجدر داستانبنابراین؛ حتی  گیرد. میاندیشۀ مورد بحث صورت
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 شود. میدیده

 «انیترسا انیاو در م یپادشاه جهود و نفاق افکن تیحکا: »هاینیبازآفر نیا هاینمونه ۀاز جمل      

موالنا رسد که به نظر میشود. میمطرح انیصوف یهایدر دفتر اول که در آن مشکالت و ناسازگار

 یهاتیشخصجایگزینی آن را با و  ردیگیمدمنه ولهیبومان و زاغان کل تیحکااز  این داستان راطرح 

  کند.میبازآفرینی انسانی

است. ظاهراً  گرید یخود به صورت یدر مأخذ اصل زیدر دفتر دوم ن« انو شب یموس» داستان      

داستان (. »195: 1380)ر.ک: فروزانفر، « استشدهنقل دیاست که در عقدالفر یتیمأخذ آن حکا

. ستین یکیودمنه لهیدر کل «رانیو نخج ریداستان ش»با  زینمثنوی در دفتر اول  «رانیو نخج ریش

ماجرای مرد دباغ که در بازار عطاران »شود. میمطرح اکتسابتوکل و  موضوعمثنوی داستان  در

 های تصرف و بازآفرینی بسیار زیاد است.نمونه و...« شودبیهوش می

ود شکند که؛ وقتی بیان اندیشه ای برای مخاطبان دشوار میمیموالنا آگاهانه و به روشنی بیان       

شوم اما از آنجا که مَثَل و تمثیل می کند، نیازمند آوردنو مخاطب را دچار سردرگمی و حیرانی می

توانند در همه اجزای خود نمایانندۀ یکدیگر باشند و متحد، پس ناچار همۀ در هستی دو پدیده نمی

نمایانند، در های یک اندیشه را میه برخی جنبهکروی؛ در حالیها ناقص خواهندبود. ازاینتمثیل

هستند. بنابراین به ضرورت روشنگری در سخن دست به های دیگر آن ناتوان دادن برخی جنبهنشان

 زند:ها میتصرف و دگرگونی در اصل داستان

 مر ترا میوا نما یثلرا               تا که مِسَ نیندارد ا یمتحد نقش»

 (.  570: 1395مولوی، « )خرد را وا خرم یرانیدست آورم                تا ز ح یهم مثال ناقص

 هاداستان استقالل-2-16

های کوتاه، بلند و کالن داستانهمۀ  هستند. وستهیمستقل و پ رنگیپ یدارا ی مثنویزودهایاپ

استان در ددیگری ندارد.گیری پیرنگ نقشی در شکل یکهیچ . بدین معنا کهمستقل هستندمثنوی 

( رگیبلند )داستان درونه های( باشند، چه داستانایدرونه کوتاه )داستان هایتیحکا چهها داستان

در  ینقش چیهچون  ن؛یمستقل و خودبسنده دارند. بنابرا یرنگیهمچنان پ ،گسسته یبا ساختار

 روایت یدرون ساختار ییمحتوا یوندهایبه پ یخط داستان نگسست، ندارند گریکدی رنگیپ شبردیپ

-مین یبیداستان بلندتر آسپیرنگ ساختار  به ایهای درونهداستانحتی حذف . رساندینم یبیآس

 اب شده که بتوانند متناسب سبب نیهم اند.گرفتهقرارموازات هم اپیزودها در متن به  رایرساند. ز

را به خود اندیشۀ مورد نظر موالنا شوند و رنگ بحث و  داریپدرشتۀ سخن از  ییدر هر جا ۀشیاند

شخصیت یا حادثه و ای از تداخل نمونهها و نبودن بدیهی است که حفظ استقالل داستان .رندیبگ

آگاهانه بر بیش از و احاطۀ نشان از حضور ذهن  در مثنوی، ها با همنداستادیگر عناصر روایی 
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 در طی سالیان دراز سرایش مثنوی دارد. چهارصد تمثیل

  شدۀ سخنبازگشت به رشتۀ قطع-2-17

 و کردن هوشیاریرا دنبالای بیان اندیشهو و در هر بازگشت هدفی  مطلب ۀبازگشت آگاهانه به ادام

ها این بازگشتاهداف در بارۀ  طلبد.دین محمد بلخی رومی میالچونان جالل بر جهان اندیشه احاطه

 هد:دمیرخ رتصو سه به یمثنودر  گشتزبا معالا ،کلی رطوبه »است: آمده

 . نستادا به بالفاصله گشتزبا +گشتزبا معالانخست؛  

 . بلند تاً نسبرتصو به پیشین مورد بحثتفسیر و  ضوعمو مۀادا +گشتزبا معالدوم؛ ا

 رتصو به بحث پیشین ردمو تفسیرو  عموضو یگیرنتیجهو  یبند جمع +گشتزبا معالاسوم؛ 

    (.30: 1390)ن.ک: بامشکی، قوام، « هکوتا

از  یریگجهینت آوردن. سخن یاصل ۀبه رشت ۀاز داستان ها و بازگشت دوبار یرگیجهیآوردن نت      

بر  دیموضوع تأک نیشاره به اااست. اما هدف از  سراییمعمول داستان ۀویها ش تیزبان شخص

آن  وهیهر که م یجستن آن درخت ک» عنوان نمونه: در داستان  به است. یمثنو ۀسرودن آگاهان

 :خیاز زبان ش یریگجهینت «ردیدرخت خورد نم

 میدرخت علم باشد در عل نیا            میسل یو بگفتش ا دیخند خیش»

 طیمح یایز در یوانیآب ح         طیبلند و بس شگرف و بس بس بس

 بار و بر یب ییزان ز شاخ معن                 خبریب یا یابصورت رفته تو

 گاه بحرش نام گشت و گه سحاب             درختش نام شد گه آفتاب    گه

 ...آثار او عمر بقاست نیکمتر          کش صد هزار آثار خاست  یکی آن

 کام و شوربختتلخ یتا بمان   نام درخت           نیبر یچه بر چفس تو

 ذات یسو دیگذر از نام و بنگر در صفات                تا صفاتت ره نما در

 (.330: 1395مولوی، )« ت آرام اوفتادرف یمعنه خلق از نام اوفتاد                      چون ب اختالف

ه بازگشت بسخن و آوردن داستان در داستان و  ۀمداوم رشت هایگسستنتداعی معانی و شگفتا که 

نیازمند هشیاری بسیار  یاصل ضوعبازگشتن به مو همچنان داستان وسپس ادامه سخن و  ۀادام

  است.دهش یمثنو گویندۀ خویشی بهو بیبه مثنوی نظمی دادن آشفتگی و بینسبتموجب است، اما 

« اریرا و بدعوت خواندن بالبه و الحاح بس یشهر ییروستا فتنیفر »در حکایت  به عنوان نمونه:

دهد که از حد معمول فراتر رفته و هشدار میبارها خطاب به خود داستان روایت  رونددر موالنا 

 گوید که بازگرد.میبه خود 
 .(357: 1395مولوی، « )وستایی خواجه را بین خانه بردرشد ز حد هین بازگرد ای یار گرد   »
 :سرایدچنین می ،شودر اواسط داستان پیر چنگی  وقتی که داستان به درازا کشیده مید
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 (.94: 1395مولوی، )        «مرد مطرب باز رو ۀحد ندارد سوی آغاز رو        سوی قصّ»
 (.70: 1395)مولوی، «  به قصه آمدیم    ما از آن قصه برون خود کی شدیمباردیگر ما » 

شناسان فرمالیست بنگریم، مثنوی از طرح استواری در واقع اگر طرح را از دیدگاه روایت      
 «رودطرح در واقع نقض ترتیب رسمی حوادث به آن صورتی که انتظار می»برخوردار است. زیرا؛ 
، (. گریزها، گسستن رشته روایت، آوردن داستان در داستان53: 1377)سلدن، ویدوسون، 

-میو... همه تمهیداتی هستند که موجب قطع و تأخیر روایت  بازگشت و ادامه روایت داستان

-را خالف انتظار خواننده به پیش می هاداستان . بدین صورت موالناکنندو آشنازدایی میشوند 

 آفرینی در خلق روایت است.زیباییدارد،  ثنویکه در مکارکردهایی ۀ عالوه بر همبرند. 

 هابندی داستانپایان-2-18
ای دارد. در میان سه ویژه شیوۀ اپیزودبسته به نوع  هادادن به داستانکردن و در پایانآغازموالنا در 

ها آن رینتکوتاه، هاو کالن داستان (بلند ک )داستانمثنوی، یعنی؛ حکایات کوتاه، داستان اپیزود نوع
 هاآنن بزرگتریگیر، های بلند درونهدر میان داستانحکایات یک بیتی هستند. ای( )داستان درونه

 است. « مانیو سل سیبلق»داستان ، اپیزود با بیشترین

 نقل کامل ، پس از شوندآغازکه در هر کجا  آیند ومی هاداستانکون خطی در ها به صورتحکایت      

 د.شوگیری مینتیجهشود و از آن داده میحکایت به آن پایان 

 کالنون ای( درتودرتو )دایره همخطی و  اپیزودهای به صورتهم ها داستانکهای بلند یا داستان      

ن کالرشتۀ روایت رسند، داستان بلند دیگری وارد به پایان می گاه کهآنشوند و در جایی وارد می

. گرددبازمی اصلی کالن داستانبه روایت  یبلندداستان هر پس از پایان  موالناشود. داستان می

 بلند هایروایت داستان شرفتیروند پ از چگونگیدر هنگام سرودن مثنوی آشکار است که بنابراین 

  آگاهی دارد.نیز  هاکالن داستاناز پیشرفت روایت و  آگاه است

کالن در در دفتر چهارم شود. از جمله؛ میدیده معمولنظم این روند و مواردی اندکی از شکستن       

 هیعل مانیسل یاز شهر سبا سو سیفرستادن بلق ههدی ۀقص-۲۲بخش» بلقیس و سلیمان داستان

و بخش:  «ادهم میابراه» در خود داستان بلند آمده است. این داستان (576: 1395)مولوی، «السالم

 .را دارد (583: 1395 ،ی)مولو« سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس اهلل سره و ترک ملک خراسان»

در  ختیریاز سر جوز بن جوز م یآن مرد تشنه ک تیحکا-۳۱بخش» :تیحکاداستان  ون ایندر

تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چو سماع خوش  دیرسیدر گو بود و به آب نم یآب ک یجو

 ۀموالنا بعد از خاتم ؛استآمدهاز آغاز تا پایان  (584: 1395 ،ی)مولو) «آوردیبانگ آب اندر طرب م

ت، این گونه نیسپرداخت که می« ادهم میابراه»بلند  داستان ۀادامروند معمول باید به به  تیحکااین 

 مانیفرستادن سل دیتهد-۳۲بخش »: و سلیمان سیبلق داستان ناز کال یبخش ۀابتدا به ادامبلکه 
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و در  (586: 1395 ،ی)مولو «مکن ریبر شرک و تاخ شیندیاصرار م یک سیبلق شیپ السالمهیعل

 السالمهیعل مانیکردن سل دایپ -۳۳بخش »ادامه همچنان به داستان بلقیس و سلیمان می پردازد: 

مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه  ستین یذره غرض کیتو  مانیمرا خالصا المر اهلل جهدست در ا یک

. پس از آن و در (587: 1395 ،ی)مولو«چون چشم جان باز شود به نوراهلل ینیدر ملک تو خود ب

: 1395 ،ی)مولو «اهلل سرهادهم قدس مابراهیقصه  یباق- ۳۴بخش» :ادهم میابراه استانادامه به د

 برد.میرا به پایان آن  گردد ومیباز (588

 هاداستان اتمام-2-19

در واقع چنین توصیفی از  .(70: 1384 ،یک: توکلن.)دانند. می ناقص را های مثنویداستان یبرخ

 انیپا که است یداستان ؛داستان ناقصکننده است. زیرا؛ نخست باید گفت که  اپیزودهای مثنوی گمراه

ز ا هااین تمثیلبا  ان و مستمعان مجلس موالنامخاطبجا که دوم؛ ازآن .باشد مبهم انمخاطب یآن برا

هستند. این آشنایی بدین  آگاه آن از روشن و هاآن برای هاداستان انپای پیش آشنایی ذهنی دارند،

در میان  رایج یخیتارروایات و  یقرآن اند و یا قصصسبب است که یا تمثیل را در مجلس موالنا شنیده

ه توان گفت کاند. در هر حال مخاطبان با قصه تمثیلی آشنا هستند. پس نمیمردم زمانۀ موالنا بوده

 های تمثیلی مثنوی، داستان ناقص هستند.داستان

نی »مانند: »دارند.  بندی مبهمپایانتوان گفت؛ چندین داستان مثنوی ها مییا توجه به برّرسب      

مسلمان و مغ و مجاوبات »، «قصۀ دقوقی»، «آمدن رسول روم نزد عمر»، «پادشاه و کنیزک»، «نامه

در داستان شاهزاده سوم (. اما جز بخش پایانی 279-26: 1392ن.ک: محمدی، بهاروند، ««)هاآن

 اهداستان ۀهمگذاشته، را ناتمامموالنا خود عامدانه آن  که« رباشهُ قلعۀالصور یا ذات دژ»دفتر ششم؛ 

 اند.دهیخود رس انپای به

 مناظره و گفتگوطرح -2-20

ساز زمینه تنهااست. گاه تا آن حد که تمام عناصر روایت  یسرایگفتگو مهم ترین عنصر در داستان

 اندیشه اصلیو  اندطراحی شده و منطقی هشیارانهی مثنوی گفتگوها .نمایش گفتگو هستند

 کترمشا طریقاز  یمثنو یهاقصه برخی یتروا» د.نرا در خود دارها داستان ۀدرونمای سُراینده و

 ستد بهرا  یتروا نعنا تلحظا در آن... راوی دمیشویتاهد ستانیدا کنشو  گووگفت

ست« ا یتروا دپیشبر ۀبیننددورادور  دخوو  ردمیسپاها نۀ آدـنز یگوهاوگفتو  پویا یشخصیتها

شده تا دادهدر طراحی این گفتگو به هر کدام از طرفین اجازه(. 159: 1388فرد، امامی، زاده)مهدی

 به عنوان باشد. ی گفتگوهر دو سو شنوندۀمخاطب بتواند  تا بزنندبه زبان خودشان حرفشان را 

 «:افتاده را به زندانخواندن محتسب مست خراب» نمونه؛

 در بن دیوار مستی خفته دید            محتسب در نیم شب جایی رسید
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 گفت ازین خوردم که هست اندر سبو       گفت هی مستی چه خوردستی بگو

 ستام گفت این خفیگفت از آنک خورده         گفت آخر در سبو واگو که چیست

 ست آنگفت آنک در سبو مخفی       ای آن چیست آنگفت آنچ خورده

 ماند چون خر محتسب اندر خالب       ن جوابشد این سؤال و ایدور می

 مست هوهو کرد هنگام سخن            گفت او را محتسب هین آه کن

 گفت من شاد و تو از غم منحنی              کنیگفت گفتم آه کن هو می

 ست خوران از شادیهوی هوی می              ست آه از درد و غم و بیدادی

 معرفت متراش و بگذار این ستیز          خیز خیزمحتسب گفت این ندانم 

 گفت مستی خیز تا زندان بیا                گفت رو تو از کجا من از کجا

 از برهنه کی توان بردن گرو        گفت مست ای محتسب بگذار و رو

 شدی کی وین رفتمی خود ۀخان                  گر مرا خود قوت رفتن بدی

 (.276: 1395مولوی، )  مینهمچو شیخان بر سر دکا                 میو با امکانمن اگر با عقل 

-خنخود س ویژۀ که با زبان هاییگفتگوها و شخصیت و عمق سخن در ناگفته پیداست که زیبایی

ز زبان اۀ سُراینده شیاند انیباز موارد دیگر طرح گفتگو و  است. آگاهانهاندیشیده و  کاریگویند، می

و عمر،  روم صریرسول ق ، گفتگویرانیو نخج ریش گفتگوی توان از:میی داستان هایتیشخص

    را نام برد. سازندگان مسجد ضرارو گفتگوی  هیو معاو سیابلگفتکوی 

  پیوندهای ساختاری و محتوایی-2-21

واژگان و جمالت تکرارشونده و کلیدی هستندکه متن  ،مثنوی انۀدیگر نشان از سُرایش آگاه

 .اشندبنکردن سر رشتۀ سخن نشان راهی برای گمپیوندد. گویی داستانی و غیرداستانی را به هم می

رفته گبازتاب تداعی معانی ذهنی موالناست که بر بنیاد مشابهت شکلواژگان و جمالت تکرارشونده 

ی کلیدابیات و جمالت و  واژگان جایگاه قرار گرفتن است.یدهو پیوندهای ساختاری و محتوایی آفر

 ای بدین گونه است:خطی و دایره اپیزودهای در متن مثنوی دربردارندۀ اندیشه، موضوع، محتوا
 مثنوی خطی اپیزودهای و شهیاند یوندهایپ

 

          

                                                                                             

 رشتۀ اصلی سخن 
 پیوندها                                            پیوندها                                                                         

 
 مثنوی تودرتوی یاپیزودهاپیوندهای اندیشه و 

 زودیاپ اپیزود زودیاپ
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 سخن یاصل ۀرشت                                                                                                                                                                       اصلی سخنرشتۀ  

 

 

 

 

 دهنده وندیپ یدیواژگان کل -2-21-1

قبل یا آغاز داستان تازه و  در پایان داستان الً در یک بیت که معمو تازه اپیزودیموالنا قبل از شروع 

پیوند موضوعی و محتوایی کلیدی  واژگانبا آوردن ، استمدهداستان پیشین آدرون در گاه یا 

 :آمده« طوطی و بقال» سازد. به عنوان مثال در آغاز داستانرا استوار میاپیزودها 

     (.15: 1395 )مولوی، «ای بنگر تو نیکولیک     دور دور افتادهگیری تو قیاس از خویش می»

را به هم  و تمثیل ، رشتۀ سخن«طوطی و بقال»متناسب با موضوع داستان « قیاس»در اینجا واژۀ 

وردن آ سوی به تن رام ،عشق و عاشق و معشوقواژگان؛  دفتر اولنی نامه در  پیوند داده است.

 برد: به پیش می« کردن در صحت او  ریرنجور و تدب زکیعاشق شدن پادشاه بر کن » داستان

 (66 :1372موالنا،) ایزنده معشوق است و عاشق مرده ای         جمله معشوق است و عاشق پرده

 دهنده وندیپ یدیکل جمالت 2-21-2

کننده به محتوی در آغاز و پایان ی اشارهدیکل جمالت واز محتوی اندیشه  ایپیوند دوسویهدر واقع 

به سبب نقش تمثیلی و  اپیزودهامتن مثنوی دوخته است. رشتۀ اصلی سخن در را به اپیزودها 

  پیوندد.متن میدر رشته سخن  بهدر متن، از راه محتوای  شانگرفتنقرار گاهجای

 دهنده وندیپ یدیکل بیاتا-2-21-3

بیاتی داستان و ااز  با آمدن ابیاتی پیش اپیزودها کهد یدتوان به روشنی مثنوی می با نگاهی گذرا به

ا را به ههای زنجیر داستانچون حلقه ابیاتاین اند. شدهزدهز داستان به رشتۀ اصلی سخن پیوندپس ا

ماقبل  ۀفشرد هایتبی .تندمیای نادیدنی تاروپود مثنوی را درهمچون رشتهکند و مییکدیگر متصّل

ثنوی های مختلف مبخش». کنندیمیریجلوگنیز  ییساختار معنا یآشفتگگسستگی و از  هااپیزود

 یلوالی اند و ابیاتا زنجیروار به هم پیوستهامّ ،نمایدمعنوی اگرچه به ظاهر جدای از یکدیگر می

 »با عنوان کلیدیاز این ابیات  نیز شیری .(39 :1380 سجادی،ن.ک: ) «.اندصالار این اتّ دهعهد

 .(35: 1386 . )ن.ک: شیری،کندیاد می «نخ نامرئی

 

 

 اپیزود

 پیوندها                                            پیوندها 

 اپیزود
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داستان  ؛میکی در دفتر سوّاست. خوردهموارد بسیار اندکی این روند جاری در مثنوی بهمدر       

 ریچشم عز شیشدن پباذن اهلل و درهم مرکب دنیالسالم بعد از پوسهیعل ریخر عز یاجتماع اجزا»

کردن لتحی و ضروان اهل قصه»داستان  ؛دیگر در دفتر پنجمو ( 415: 1395مولوی، ) «السالم هیعل

   .(360: 1395 ،ی)مولو« ها را قطاف کنندباغ شانیزحمت درویتا ب شانیا
سخن، هشیاری گوینده در ساماندهی  ۀ پیوندزدن و مراقبت سُراینده ازگسیختن رشتۀاین شیو      

-شیازپ طرحی بر یگواه و هاداستان انیموالنا از ب یهدفمند افتهی نیا طلبد.منطقی مطالب را می

 است.  دهیشیاند

 پنهان نگاهداشتن راز -2-21-4

دهد، هشدارهای موالنا میآگاهانۀ مثنوی را نشانهشیوار و یکی از مواردی که به روشنی سُرودن 

دهد که حضور مخاطب را دریاب و خمش کن او بارها و بارها به خود هشدار می خطاب به خود است.

بر موالنا حتی در زمانی که دچار شور و حال است، »... سخن مگو. این و راز را نگاهدار و بیش از 

ا هنشدن مطالبش یا در بیان نگنجیدن آنگاه نیز از انکار مخاطب یا درک و زبان خود تسلط دارد

به عنوان  (.59: 1395)جابری، « در نظر داردترسد و در زمان سُکر هم مقتضای مخاطب را می

 کند:مینمونه موالنا در این بخش به خود خطاب

 را مخندبِّه مش هیتشب شِیر                  چه لب ببند چه آهنِ آتشِ

 ش کن لب گزانخمُ ایلب در بر               از آن یگومنه کم ایدر در یپا

 بحر از غرقابِ  بمینشکن م کیل       بحر صد چون من ندارد تابِ گرچه

 بحر داد نیعقل و جان ا یبهاخون            بحر باد یو عقل من فدا جان

 (.234: 1395)مولوی،  انم درونماند پا چو بطّ  چون               رانم درو رودیم میکه پا تا

گردد. حال یا بازمیها به رشتۀ اصلی سخن و موضوع مورد بحث گونه خطابموالنا پس از این

 دهد.تمامی را ادامه میکند، یا قصۀ نیمهای را آغاز میسرودن قصه

 نتیجه گیری-3

شود که متناقض و ناسازگار است. از میها توصیفاتی در بارۀ مثنوی دیدهگاه و بیگاه در میان پژوهش

سبب متنی آشفته جمله اینکه؛ مثنوی در جذبه و شوریدگی و ناخودآگاهی سُروده شده و بدین 

شده های موجود مراجعه و موارد گفتهاست. برای بررسی این توصیفات به متن مثنوی و پژوهش

ندیشی اشد که گواه بر آگاهانه سُرودن و پیشهایی یافتبررسی شد. خالف چنین توصیفاتی نشانه

موالنا،  گوییمجلس ،یبودن مثنو یمیتعل. از جمله: استموالنا و نظم منطقی سخن در مثنوی 

 انه،یصوف ۀشیموضوعات در اند تیکل ،یمثنوبودن مقاله -داستان از مجلس وعظ، شیپ خلوت
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 استدالل ،یدرون متن و ارجاعات حاتیتلم تکرار، تر،کوچک یبه اجزا یکل ۀشیاند کی میتقس

و چهارچوب  یبندعنوان ها،داستان نشیگز ها،داستانیۀموضوع سخن و درونما تناسب ،یلیتمث

 تقاللاس ها،و تصرف در اصل داستان ینیبازآفر فرصت گفتگو، قیتعل ،ینیآفرقیتعل ،محتوایی

ه مناظر یحاطرها، داستاناتمام  ها،داستان بندیانیپا سخن، شدۀقطع ۀبازگشت به رشت ها،داستان

      .پنهان نگاهداشتن راز ،یدیکل اتیواژگان، جمالت و اب ؛با ییو محتوا یساختار یوندهایپو گفتگو، 

 سخنه و منطقی دیشیاندشیطرح از پآگاهانه سرودن و  یادینقش بن شده بههمۀ موارد یافت      

و ناخودآگاهی در خلق آزاد  ینقش تداعتوان گفت؛ ادعای بنابراین می. دهندیمیگواه یدر مثنو

گاهانه و اندیشی، آموالنا با پیشبودن متن، شتابزده و نارواست. در نتیجه بایدگفت: مثنوی و آشفته

هدفمند مثنوی را سروده و همواره در طی چهارده سال دوران خلق مثنوی پیوسته به جریان خلق 

توان گفت؛ در برخی در نتیجه می است.ای داشتهمتن و اقتضای حال مخاطب احاطۀ هشیارانه

-یمهای بسیاری گواهیمثنوی با شتابزدگی روبرو هستیم. نشانهآشفتگی در توصیف  ها درپژوهش

اندیشی، آگاهانه و هدفمند آن را سروده و همواره به جریان خلق متن و حضور موالنا با پیش دهند؛

با نظم و منطقی دیرآشنا و  یمثنوی دارای ساختاربنابراین؛  است.ای داشتهمخاطب احاطۀ هشیارانه

بینی موالنا و از سوی دیگر سو تابع جهانچینش اجزای سخن در مثنوی؛ از یکاست. ویژۀ خود 

 اش و از سویی تابع مقتضای حال مخاطبانش است.ها در نظام اندیشهتابع اولویت

 هاپی نوشت

i حادثه یا رویدادی مستقل است که  «داستان در داستان» معادل خود عام و گسترده ،یکل مفهوم در اصطالح اپیزود

گ شود و گاه ربطی با پیرندر متن یک روایت بلند جای دارد؛ گاه این حادثۀ مستقل به روند پیرنگ داستان مربوط می

قصۀ یا  )قصه مادرگیر ای یا درونهاز روایت بلندتر با اصطالح داستان برونه(. 111: 1365) داد، « داستان ندارد

 . شود( نیز یاد می) قصۀ فرعیای استان در داستان یا حادثه مستقل با اصطالح داستان درونه( و ازدiچهارچوب

ii  ی های بسیارها و داستانکها در خود حکایتکارگرفتیم که این کالن داستانرا بدین سبب به« کالن داستان»واژۀ

 شوند. اند و با این نام از حکایت و داستانک متمایزمیدادهرا جای

 

 هاسرچشمه

.143-139، صص 19 ۀشمار، نامۀ فرهنگ، «رمز در مثنوی موالنا ۀگستر( »1374) میرجالل، ابراهیمی  

 چاپ اول، اصفهان: نشر فردا. دستور زبان داستان،(، 1371اخوت، احمد )

 رشد آموزش زبان و ادب فارسی،« های تداعی در مثنوی موالناشبکه»(، 1384الدین، )فر، سیدشهابامامی

 .31 -26، صص74شماره 

 .36-9، صص 21، شمارۀ 6،  سالنقد ادبی، «تداخل درونی در مثنوی» (، 1392بامشکی، سمیرا  )
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 .27-1، صص 184، جستارهای ادبی، شمارۀ «تداخل سطوح روایی» (، 1393) ، -------

شمارۀ یازدهم، ، سال پنجم، مولوی پژوهی، «های مثنویتعویق و شکاف در داستان( » 1390) ، -------

 .29-1صص 

 .31-9، صص29شمارۀ ادب پژوهی، ، «ایکارکردهای داستان درونه( »1393؛ زحمتکش، نسیم )-------

 سال فنون ادبی،، «های بازگشت به داستان در مثنویشکست روایی و شیوه»(، 1390، ابوالقاسم )-------

 .46-29، صص 4، پیاپی 1سوم، شمارۀ 

 مولوی پژوهی،، «های داستانی مثنوینقش مخاطب در گسست» (، 1390دبیران، حکیمه ) برامکی، اعظم، 

 .28-1سال پنجم، شمارۀ دهم، صص 

 نجریا دشگراز  دهستفاا با شمس تغزلیادر  نماز دازشپر چگونگی سیر( »بر1392بهنام، مینا و دیگران، )

  .108-83صص، یکمو  سی رهشما، سیرفا تبیاو اد نباز ،هن«ذ لسیا

، 3، شماره 8، سال نقد ادبی، «نذه الیجریان س وۀیش  تی رایج در شناخخطاها( » 1394بیات، حسین )

 .233-209صص 

 ، تهران: سخن.روشنگران ایرانی و نقد ادبی(. 1380پارسی نژاد، ایرج، ) 

، 4و  3شماره ، 1، مطالعات و تحقیقات ادبی، س«تداعی، قصه و روایت موالنا» (، 1383توکلی، حمیدرضا )

  .37-9صص 

ه دانشگا مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، «مثنوی و اسلوب قصّه در قصّه»(، 1384توکّلی، حمیدرضا، )

 .45-80، صص 49-47،  شمارۀ تربیت معلّم

، استاد راهنما: «های مثنویبررسی نقش اندیشه در پیوستگی قصّه»(، 1388سیّدناصر، ) اردکانی، جابری

 .دانشگاه شیراز ،، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانینجف جوکار

سال هشتم، شمارۀ اول، شعرپژوهی، ، «شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی( »1395جابری، سیدناصر )

 .62-41(، صص 27)پیاپی

 صص 62 شماره، فارسی ادب در عرفانیات، معنوی« مثنوی در ( »سوررئالیسم1395)جعفری، فرشته 

561 – 481. 

دورۀ ادب و زبان، « پیوند ابیات مثنوی بر مبنای تداعی و تمثیل»(، 1389جوکار، نجف؛ جابری، سیدناصر )

 .73-51(، صص 25)پیاپی  28جدید، شماره 

گوهر « ها و محور طولی ابیات مثنویدرآمدی بر پیوند قصه»( 1388جوکار، نجف و جابری، سیدناصر ) 
 .40-21، صص 11سال سوم، شماره سوم، پیاپی  گویا،

.مروارید: تهران، فرهنگ اصطالحات ادبی( 1365) سیما، داد  

، مطالعات عرفانی، «پردازی مولویبطن اول مثنوی هنر داستان»(، 1386ذکاوتی قره گوزلو، علیرضا )

 .68-54صص شمارۀ پنجم، 
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   : سخن.انتهر ،شکسته نباد( نر1386لحسین )اعبد ب،کو ینزر

.انتشارات علمی: تهران، نی سرِّ(، 1382ِکوب، عبدالحسین )زرین  

.49-37ص، ص29 ۀشمار-انسانیۀ علوم وهشنامژپ، «موال و موالنا( »1380) محمدعلی، سجادی  

 ، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو.ادبی معاصرراهنمای نظریۀ (، 1377سلدن، رامان؛ ویدوسون، پیتر )

، شمارۀ پژوهشهای ادبی، «پردازی در مثنوی معنویپردازی و شخصیتداستان» (، 1382شوهانی، علیرضا )

 .106-91، صص 2

(، 121، )پیاپی 7شماره ، سال اول ،کتاب ماه، «شناختی از داستان های مثنوی»(، 1386) قهرمان، شیری

.41-28 صص  

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  .،«دکررکا م،قساا ،ماهیت ( » تمثیل1384-1383فتوحی، محمود )
 .178 – 141 صص ، 47-49 ۀشمار ،12-13  ۀورد، )دانشگاه خوارزمی

، های ادبیژوهشپ، «ثنویمهای موالنا در پردازینقش فلسفه تمثیلی در داستان» (، 1386) فرزاد، میئقا

.183-198صص  ،16 ۀشمار، 4دورۀ   

احمد محمدی، احمد میرعالیی، چاپ سوم، تهران:  ؛، ترجمۀعرفان مولوی(، 2536عبدالحکیم، خلیفه، )

 های جیبی.کتاب

نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه « پردازی موالناکیفیت تعلیق در قصه»(، 1382غالم، محمد )
 .95 -71، صص 11، پیاپی14شمارۀ ، دورۀ جدید، شهید باهنر کرمان

 .ریرکبیتهران: انتشارات ام ،یو قصص مثنو ثیاحاد(،  1380) فروزانفر، بدیع الزمان

تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوۀ تداعی آزاد و »(، 1386قبادی، حسینعلی؛ گرجی، مصطفی )

 . 192-177، صص 183تهران،  شمارۀ  ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه«گفتگوی سقراطی

مجموعه « یاز مثنو یتیدر حکا یساختار تداع یبررس»(، 1389محمودی، علی؛ خواجوی نژاد، لیال، )
 .599-546، صص دانشگاه تربیت معلم سبزوار ،مقاالت پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادب فارسی

 « تداعی و روایت داستان جریان سیال ذهن» (، 1388محمودی، محمدعلی؛ صادقی، هاشم )

 .144-129، صص 24، شمارۀ 6، سال پژوهشهای ادبی

، 3دورۀ ادب فارسی، های مثنوی(، بندی در داستانهای پایانشیوه( »1392لی؛ بهاروند، آرزو )محمدی، ع

 .38-19، صص 12، شماره پیاپی 2شمارۀ 

 ،عرشمجلۀ  «یمولو یمثنو یبر ساختار روائ ینگرشی، صورت یصورت از ب»(، 1382)ابوطالب  دیس ،یمظفر

 .43 – 40 ، صص 33شماره 

چاپ ششم، نیکلسون، ا.  ، تصحیح رینولد.یمعنوی مثنو (،1384محمد ) بن الدین محمدمولوی، جالل

: هرمس.تهران  

، نقد ادبی« های مثنویبررسی چند شگرد روایی در قصه» (، 1388زاده فرد، بهروز ؛ امامی، نصراهلل )مهدی
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 .  162-141، صص8، شماره 2سال

 ب مهناز.کتاتهران:  ،یسینوهنر داستان ۀنامواژه(،  1377جمال، ) ،یصادق ریم

نامۀ ، پایانیمثنو یهایتروا یگریزرساختادر معانی عیاتأثیرتد تحلیل(، 1392واحدی، زهرا سادات، )

ارشد زبان و ادبیات فارسی، استاد راهنما؛ حسن ذوالفقاری، استاد مشاور؛ امین رحیمی، دانشکدۀ ارشناسی ک

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراک.

.ریکب ریام، تهران: دهم چاپ، یمعنو فتابآ (،1388) نادر، پورنیوز   

نقد ، «نمایش در نمایش( ،ساختار داستانی در درام ایرانی )ساخت قصه در قصه» (، 1374یاری، منوچهر )
 .35 -31، صص5، شماره سینما

، 16، شمارۀ پژوهشهای ادبی، «نقش استطراد در حکایات مثنوی( » 1386یوسف پور، محمد کاظم، )

 .294-271صص

http://ensani.ir/fa/article/56896/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-

