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توﺿيﺢ و تفسير قﺼهها و تمﺜيﻞها در مﺜنوﻯ موﻻنا ،كليد شناخت اين حماسه عرفانﻰ
بزرگ است؛ زيرا مولوﻯ ،قﺼه و تمﺜيﻞ را براﻯ اثبات دعاوﻯ و آشنايﻰ ﺫهن مﺨاطﺐ با
عقيده و نﻈر حﻜمﻰ و عرفانﻰ خود بهكار مﻰبرد.
در مقاله حاﺿر سعﻰ شده است با مقايسه يﻜﻰ از حﻜايات مﺜنوﻯ بهنام »نگريستن عزراييﻞ
بر مردﻯ «...با ﭼند مﺄخﺬ ديگر قبﻞ از مﺜنوﻯ ،وجوه برترﻯ قﺼهپردازﻯ موﻻنا بر سايرين
تبيين شود .بههمين منﻈور ،اين حﻜايت از دفتر اوﻝ مﺜنوﻯ با همين حﻜايت در آثارﻯ
مانند كيمياﻯ سعادت ﻏزالﻰ ،الهﻰنامه شيﺦ عطار ،كشﻒاﻻسرار ميبدﻯ ،تركاﻻطناﺏ
فﻰ شرﺡالشهاﺏ ابنقﻀاعﻰ و جوامﻊالﺤﻜايات عوفﻰ ،به شيوه نقد تطبيقﻰ مقايسه شده
است.
مﺨاطﺐ با مطالعه اين آثار درمﻰيابد اين حﻜايت در مﺜنوﻯ ،طرﺏانگيزتر و جامﻊتر از ساير
آثار است و رابطه منطقﻰترﻯ ميان اجزاﻯ آن وجود دارد.
4
كليدواژهﻫا :مﺜنوﻯ ،1قﺼه و حﻜايت ،2نقد تطبيقﻰ ،3تمﺜيﻞ .
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مقدمه

در شعر حﻜمﻰ و تعليمﻰ ،زبان در خدمت بيان و انتقاﻝ معنﻰ و انديشه است؛ با اين تفاوت

كه شاعر با استفاده از عناﺻر و شگردهاﻯ شعرﻯ ،زبان را بهﮔونهاﻯ بهكار مﻰبرد كه ابالﻍ

معنﻰ و معرفت ،با بيانﻰ لﺬتبﺨﺶ و شورانگيز تﺤقﻖ پيدا كند.

رايﺞترين الگوﻯ زبانﻰ كه در تﺤليﻞهاﻯ ادبﻰ بهكار مﻰرود ،الگوﻯ رومن ياكوبسن است.
اين الگو داراﻯ شﺶ عنﺼر است» :فرستنده« 1در ﭼهارﭼوﺏ يﻚ »بافت يازمينه«،2

»پيامﻰ« 3را كه در قالﺐ يﻚ »رمزﮔان« 4معين شﻜﻞ ﮔرفته است ،ازرهگﺬر »مجراﻯ
تماﺱ« 5براﻯ »ﮔيرنده« 6مﻰفرستد( .مﻜاريﻚ30 :1385 ،ـ)29

ياكوبسن شﺶ كاركرد نيز براﻯ ارتباﻁ درنﻈر مﻰﮔيرد :كاركرد فرستنده را »عاطفﻰ«،

كاركرد ﮔيرنده را »كوششﻰ يا انگيزشﻰ« ،كاركرد پيام را »ادبﻰ« ،كاركرد رمزﮔان را
»فرازبانﻰ« ،كاركرد مجراﻯ تماﺱ را »كالمﻰ« و كاركرد زمينه را »ارجاعﻰ« ناميده است.

درﺻورتﻰ كه تﺄكيد ارتباﻁ بر پيام باشد ،كاركرد هنرﻯ يا ادبﻰ ارتباﻁ برجسته مﻰشود.
كاركرد هنرﻯ يا ادبﻰ كه در متون ادبﻰ در درجه اوﻝ اهميت قرار دارد ،كيفيت خودآﮔاه و

خاﺹ سﺨن ادبﻰ را توﺿيﺢ مﻰدهد.
64

در هر ارتباﻁ ،نقﺶ يﻜﻰ از اين عناﺻر برجستهتر است و عوامﻞ ديگر درجهت همين
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كاركرد خاﺹ بهكار ﮔرفته مﻰشوند.

شعر حﻜمﻰ براساﺱ تعهد و وﻇيفهاﺵ بنا بر عناﺻر فوﻕ ،هم بر پيام تﺄكيد دارد و هم بر
مﺨاطﺐ و زمينه معنايﻰ؛ كه اين بهمعنﻰ برجستهشدن سه نقﺶ و كاركرد است :شعرﻯ،7
ترﻏيبﻰ 8و ارجاعﻰ( .9پورنامداريان)257 :1380 ،

با توجه به ساختار شعر ،بهويژه در شعر حﻜمﻰ و تعليمﻰ كه بر ناآشنازدايﻰ ازطريﻖ

شگردهاﻯ شعرﻯ تﺄكيد دارد ،دو نقﺶ ترﻏيبﻰ (انگيزشﻰ) و ارجاعﻰ در آن كمرنﮓ و
بﻰاهميت مﻰشود .براﻯ اينﻜه اين دو نقﺶ حفﻆ شود و نقﺶ شعرﻯ نيز تﺤقﻖ پﺬيرد،
2. context
4. code
6. addressee
8. conative

1. addresser
3. message
5. contact
7. poetic
9. referential

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

شاعران براﻯ جلﺐ توجه و لﺬت خواننده ،شعر حﻜمﻰ و تعليمﻰ را با داستان و حﻜايت

مﻰآميزند.

داستان و حﻜايت و استفاده از وجه تمﺜيلﻰ آن ،مﻰتواند هم فهم و درك معانﻰ و

معارفﻰ را كه براﻯ مﺨاطﺐ عامﻰ اندكﻰ پيﭽيده و دشوار است ،سهولت بﺨشد و هم جنبه

لﺬتآفرينﻰ و تﺄثيربﺨشﻰ شعر حﻜمﻰ و تعليمﻰ را تقويت كند.

مولوﻯ ﻏالبا مﻰكوشد رابطه بين كلمات و معنا و تجربه را بگشايد ولﻰ هميشه به اين
احساﺱ برمﻰﮔردد كه كلمات ﻏبارﻯ است بر ﭼهره يا آيينه تجربه( .دستﻐيﺐ:1385 ،
)227

وﻯ براﻯ اينﻜه سنت ﺻوفيان را در بيان و تفهيم مطالﺐ به روﺵ داستان و تمﺜيﻞ

رعايت كند ،روﺵ داستان در داستان را كه در ادبيات ايرانﻰ و هندﻯ سابقه دارد ،براﻯ

مﺜنوﻯ برﮔزيده است.

اما قﺼه» ،روايتﻰ است كه بيشتر به عوامﻞ ماوراﻯ طبيعﻰ و مافوﻕ بشرﻯ تﻜيه دارد و

حوادﺙ خرﻕ عادت در آن بسيار بهﭼشم مﻰخورد و شﺨﺼيتهاﻯ آن تﺤوﻝ نمﻰپﺬيرند و
همواره ثابتاند( .«.ميرﺻادقﻰ)22 :1377 ،

معادﻝ داستان كوتاه در ادبيات قديم ما حﻜايت است كه معمو ًﻻ بهﺻورت اپيزود ،يعنﻰ
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براﻯ موﻻنا نقﻞ تمﺜيالت ،وسيلهاﻯ است كه مﺨﺼوﺻا جريان تداعﻰ معانﻰ را مجاﻝ
مﻰدهد تا كالم ،ﮔوينده را همراه خويﺶ از شاخﻰ به شاخﻰ ببرد و به وﻯ براﻯ طرﺡ و
بﺤﺚ مساﺋﻞ تازه فرﺻت تازه عرﺿه دارد( .زرينكوﺏ» )133 :1372 ،تمﺜيﻞ« در لﻐت
بهمعنﻰ مﺜاﻝآوردن و تشبيهكردن است و آن نوعﻰ تﺼويرانگارﻯ است كه در آن مفاهيم
و مقاﺻد اخالقﻰ ازپيﺶشناختهشدهاﻯ از روﻯ قﺼد به اشﺨاﺹ ،اشيا و حوادﺙ منتقﻞ
مﻰشود؛ بدينمعنﻰ كه نويسنده يا شاعر ،شﺨﺼيتها ،حوادﺙ و ﺻﺤنه داستان را طورﻯ
انتﺨاﺏ مﻰكند كه بتواند منﻈور او را كه معمو ًﻻ عميﻖتر از روايت ﻇاهرﻯ داستان است،
به خواننده منتقﻞ كند .بدينترتيﺐ ،تمﺜيﻞ يﻚ رويه آشﻜار دارد و يﻚ يا ﭼند رويه پنهان
كه خواننده با تﺄمﻞ و دقت در رويه آشﻜار ،به رويه يا رويههاﻯ تمﺜيلﻰ كه معمو ًﻻ حاوﻯ
نﻜتهاﻯ اخالقﻰ يا طنزﻯ اجتماعﻰ يا سياسﻰ است ،پﻰ مﻰبرد( .ميرﺻادقﻰ)70 :1377 ،
داستان تمﺜيلﻰ ،روايتﻰ است به شعر يا نﺜر كه معنﻰ ديگرﻯ ﻏير از آنﭽه بهﻇاهر دارد،
داشته باشد( .همان ،ﺹ )24
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داستان فرعﻰ ،است كه در متن داستانﻰ بلند مﻰآيد .در حﻜايت ،ﮔوينده ،نﺨست داستانﻰ
را روايت مﻰكند و بعد از آن ،نتيجهاﻯ حﻜمﻰ ،عرفانﻰ و اخالقﻰ مﻰﮔيرد يا آنﻜه خود
حﻜايت بهعنوان تمﺜيﻞ در توﺿيﺢ و تقرير بﺤﺜﻰ كه قب ً
ال مطرﺡ شده ،آمده است .در مﺜنوﻯ

هم بهطور مﻜرر ديده مﻰشود كه يﻚ داستان كلﻰ ،ﭼند حﻜايت جزيﻰ را دربر مﻰﮔيرد كه
معمو ًﻻ شاعر به توﺻيﻒ جزييات عالقهاﻯ ندارد و هدﻑ از قﺼه و حﻜايت ،بيان انديشهاﻯ
عرفانﻰ يا اخالقﻰ است.

براﻯ داستان »نگريستن عزراييﻞ بر مردﻯ ،«...اين منابﻊ را ﺫكر كردهاند :حليهاﻻوليا ،ﺝ

4؛ احياءالعلوم ،ﺝ 4؛ جوامﻊالﺤﻜايات عوفﻰ ،باﺏ 13؛ عجايﺐنامه از مﺆلفان قرن  ،6يﺬكر فيه
حماقه اهﻞاﻻباحه( .فروزانفر)12 :1374 ،

عالوه بر آنﭽه فروزانفر نوشته است ،مﺂخﺬ ديگرﻯ نيز مﻰتوان براﻯ اين داستان يافت
كه از آنجمله است :تركاﻻطناﺏ فﻰ شرﺡالشهاﺏ ابنقﻀاعﻰ ،كيمياﻯ سعادت ﻏزالﻰ،
نﺼيﺤهالملوك ﻏزالﻰ ،اسﻜندرنامه منﺜور و كشﻒاﻻسرار ميبدﻯ .در همه اين موارد،
مشابهبودن عناﺻر اﺻلﻰ داستان ،نمودار اين است كه همه آنها از ريشه واحدﻯ نشﺄت
ﮔرفتهاند؛ اما تعيين ريشه اوليه يا داستان مادر بهطور قطﻊ و يقين دشوار است و از مرحله
حدﺱ و ﮔمان فراتر نمﻰرود( .ﺻنعتﻰنيا)42 :1369 ،
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دارد ولﻰ هيﭻكدام بهاندازه مﺜنوﻯ موﻻنا مورد توجه قرار نگرفته است .باتوجه به اين
موﺿوﻉ ،دﻻيﻞ شهرت و مﺤبوبيت مﺜنوﻯ موﻻنا در ايران و جهان ﭼيست؟ شايد بهاختﺼار
بتوان ﮔفت كه علت اين امر ،شيوه خالﻑ عادت آن در طرﺡ حﻜايات و انديشهها و روﺵ
داستانپردازﻯ و توﺻيﻒ شﺨﺼيتها و استفاده از تمامﻰ امﻜانات زبان براﻯ فهم بهتر پيام

توسﻂ مﺨاطﺐ است.

هر متنﻰ كه مﺤدوديتهاﻯ روشن و ﺻريﺤﻰ در راه تفاسير ممﻜن خواننده ايجاد كند،
متنﻰ بسته است .اجما ًﻻ مﻰتوان ﮔفت كه درمورد متن بسته ،مﺆلﻒ ،نﻈامﻰ ثابت ،كامﻞ،
بدون ابهام و بدون اشارههاﻯ تلويﺤﻰ ايجاد مﻰكند كه امﻜان هرﮔونه خوانﺶ ﮔشوده را
ازبين مﻰبرد .درواقﻊ ،متن بسته ،متنﻰ است كه ساختار آن امﻜان بروز خالقيت خواننده يا
بازﻯ آزادانه و هميارﻯ تفسيرﻯ وﻯ را براﻯ يافتن معانﻰ ممﻜن نمﻰدهد .درعوﺽ ،ﭼنين

ﻳک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت
متنﻰ با اشاره بر پيامهاﻯ مشﺨﺺ و اطالعاتﻰ كه نويسنده مﻰخواهد منتقﻞ كند ،عم ً
ال
خوانﺶ ما را سامان مﻰبﺨشد .اما برخالﻑ متن بسته ،متن ﮔشوده ،به خوانندهاﻯ خاﺹ يا
بافت اجتماعﻰ خاﺻﻰ نﻈر ندارد و ساختار و زبان آن آزاد است( .مﻜاريﻚ)275 :1385 ،

براساﺱ اين تعريﻒ و تعاريﻒ ديگر ،ازجمله تمﺜيﻞ ،مﻰتوان از يﻚ ديدﮔاه ،مﺜنوﻯ را
»متنﻰ ﮔشوده« تلقﻰ كرد .اﺻو ًﻻ متنهاﻯ تمﺜيلﻰ ،نوعﻰ متن ﮔشوده هستند؛ ﭼراكه در
وراﻯ ﻇاهر خود ،به معانﻰ مﺨتلفﻰ اشاره دارند كه ممﻜن است موردنﻈر نويسنده باشد.
پﺲ مﺜنوﻯ را به ﭼند دليﻞ مﻰتوان متن ﮔشوده بهحساﺏ آورد:
 .1بهدليﻞ تمﺜيلﻰبودنﺶ،

 .2بهدليﻞ شروﻉ بﻰآﻏازﺵ (كه تفسيرهاﻯ زيادﻯ را شامﻞ مﻰشود؛ ﭼراكه آﻏاز مﺜنوﻯ،

برمبناﻯ عرﻑ و ساير مﺜنوﻯهاﻯ تعليمﻰ كه با نام خدا شروﻉ مﻰشود ،نيست و بدون ﺫكر

مستقيم نام خداوند آﻏاز شده است)،
 .3بهدليﻞ پايان بﻰانجامﺶ.

در هنگام بررسﻰ داستانها و حﻜايتهاﻯ مﺜنوﻯ موﻻنا ،با بسيارﻯ از تفسيرها و

پژوهشگران آثا ِر موﻻنا مواجه مﻰشويم كه براﻯ هر قﺼه و كالم او اراﺋه شده
تﺄويﻞهاﻯ
ِ
است.

اما از يﻚ ديدﮔاه ديگر ،مﻰتوان مﺜنوﻯ را »متن بسته« بهحساﺏ آورد كه شاعر سعﻰ

ﭼراكه مﺜنوﻯ ،منﻈومهاﻯ تعليمﻰ است كه موﻻنا مﻰخواهد طريقه سير و سلوك و اخالﻕ
درست در طريﻖ را به سالﻜان آموزﺵ دهد ،پﺲ مﻰكوشد با بيان دخﻞ مقدر ،پاسﺨﻰ براﻯ

همه پرسﺶها و تفاسير احتمالﻰ بيابد.

آنﭽه مﺜنوﻯ موﻻنا را بيﺶ از همه موارد ماندﮔار و شيرين و هنرﻯ كرده ،ﮔشودﮔﻰ آن

است كه آن را به استعارهاﻯ معرفتشناختﻰ از جامعه ما مبدﻝ كرده ،و شرﻁ اﺻلﻰ لﺬت
هنرﻯ آن شده است.

در داستان و حﻜايتﻰ كه در اين مجاﻝ قﺼد بررسﻰ آن را داريم ،موﻻنا از »برجستهسازﻯ«

1

1. forgrounding
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دارد با بيان قﺼهها و حﻜايتهاﻯ مﺨتلﻒ ،سدﻯ براﻯ تفاسير ممﻜن خواننده ايجاد كند؛
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به شيوههاﻯ ﮔوناﮔونﻰ استفاده كرده است و ﻻبهﻻﻯ قﺼه به بيان نﻜتههاﻯ تعليمﻰ روﻯ

مﻰآورد كه مﻰخواهد خواننده و شنونده ،آن را درك كنند.

برجستهسازﻯ را مﻰتوان با هنجارﮔريزﻯ زبانﻰ يﻜسان شمرد .برجستهسازﻯ مبتنﻰ است
بر تﺨطﻰ شاعر از قواعد و قراردادها كه بهواسطه اين كار ،با رهاندن خواننده از قيد
بيان كليشهاﻯ ،او را متوجه ﭼشماندازهاﻯ ديگر مﻰكند .به بيان كلﻰتر ،برجستهسازﻯ
تمامﻰ پديدههاﻯ ﭼشمگير زبانﻰ را دربر مﻰﮔيرد؛ پديدههايﻰ كه بهنﺤوﻯ موجﺐ مﻰشوند
خواننده از مﺤتواﻯ ﮔزاره پيام (اينﻜه ﭼه ﭼيزﻯ ﮔفته شده است) روﻯ برﮔرداند و توجهﺶ
را به خود پيام (اينﻜه ﭼگونه ﮔفته شده است) معطوﻑ ﮔرداند( .مﻜاريﻚ)61 :1385 ،

حكايﺖ »نﮕريستن عزراييل بر مردﻯ «...در روايﺖﻫاﻯ مﺨتلﻒ از منابﻊ
ﮔوناﮔوﻥ
 .1روايﺖ موﻻنا
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دررسيد
ﭼاشتگاهﻰ
رادمردﻯ
رويﺶ از ﻏم زرد و هر دو لﺐ كبود
ﮔفت» :عزراييﻞ در من اين ﭼنين
ﮔفت» :هين! اكنون ﭼه مﻰخواهﻰ؟ بﺨواه«
تا مرا زاينجا به هندستان برد
نﻚ ز درويشﻰ ﮔريزاناند خلﻖ
ترﺱ درويشﻰ ،مﺜاﻝ آن هراﺱ
باد را فرمود تا او را شتاﺏ
روز ديگر وقت ديوان و لقا
كان مسلمان را به خشم از بهر آن
ﮔفت من از خشم كﻰ كردم نﻈر؟
كه مرا فرمود حﻖ ،كامروز هان!
از عجﺐ ﮔفتم :ﮔر او را ﺻد پر است
تو همه كار جهان را هم ﭼنين

در سرا عدﻝ سليمان دردويد
پﺲ سليمان ﮔفت اﻯ خواجه ﭼه بود؟
يﻚ نﻈر انداخت پر از خشم و كين«
ﮔفت فرما باد را اﻯ جانپناه
بوكه بنده كان طرﻑ شد ،جان برد
لقمه حرﺹ و امﻞ زآناند خلﻖ
حرﺹ و كوشﺶ را تو هندستان شناﺱ
برد سوﻯ قعر هندستان بر آﺏ
پﺲ سليمان ﮔفت عزراييﻞ را
بنگريدﻯ ،تا شد آواره ز خان؟
از تعجﺐ ،ديدمﺶ در ره ﮔﺬر
جان او را تو به هندستان ستان
او به هندستانشدن دور اندر است
كن قياﺱ و ﭼشم بگشا و ببين

از كه بگريزيم؟ از خود؟ اﻯ مﺤاﻝ!

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

از كه برباييم؟ از حﻖ؟ اﻯ وباﻝ
(موﻻنا974 :1372 ،ـ)960

 .2روايﺖ شيﺦعﻄار در الهﻰنامه

شنيدم من كه عزراييﻞ جانسوز
جوانﻰ پيﺶ او ديدﺵ نشسته
ﭼو او را ديد پيﺶ او بدر شد
سليمان را ﭼنان ﮔفت آن جوان زود
مرا زين جايگه جايﻰ برد دور
سليمان ﮔفت تا باد آن زمانﺶ
ﭼو يﻚ روزﻯ بهسر آمد از اين راز
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سليمان ﮔفتﺶ اﻯ بﻰتيﻎ خونريز
جوابﺶ داد عزراييﻞ آنگاه
كه او را تا سه روز از راه برﮔير
ﭼو اينجا ديدمﺶ ماندم در اين سوز
ﭼو ميﻎ آورد در هندوستانﺶ
مدامت اين حﻜايت حسﺐ حاﻝ است
ﭼه برخيزد ز تدبيرﻯ كه كردند
تو اندر نقطه تقدير اوﻝ
ﭼو كار او نه ﭼون كار تو آيد
ﭼو مشرك بود هر كو در دوﺋﻰ بود
ﭼو برخيزد دو بودن از ميان راست
ز هر مژه اﮔر ﺻد خون ﮔشايﻰ
ﭼو دستت بستهاند اﻯ خسته آخر
ﮔرفته درد دين اهﻞ خرد را
همه اجزاﻯ عالم اهﻞ دردند

به ايوان سليمان رفت يﻚ روز
نﻈر بگشاد پيﺶ او فرشته
جوان از بيم او زير و زبر شد
كه فرمان ده كه تا ميﻎ اين زمان زود
كه ﮔشتم از نهيﺐ مرگ رنجور
ببرد از فارﺱ تا هندوستانﺶ
به پيﺶ تﺨت عزراييﻞ شد باز
ﭼرا كردﻯ نﻈر سوﻯ جوان تيز؟
كه فرمانم ﭼنين آمد ز درﮔاه
به هندستانﺶ جان ناﮔاه برﮔير
كه زاينجا ﭼون رود آنجا به سه روز
شدم آنجا و كردم قبﺾ جانﺶ
كه از حﻜم ازﻝ ﮔشتن مﺤاﻝ است
كه ناكام است تقديرﻯ كه كردند
نگه مﻰكن مشو در كار احوﻝ
ﮔلﻰ ﮔر بشﻜفد خار تو آيد
بالﻯ من منﻰ بود و توﺋﻰ بود
يﻜﻰ ﮔردد به هم اين خواست و آن خواست
فروبستند ﭼشمت ،ﭼون ﮔشايﻰ؟
ﭼه بگشايد ز دست بسته آخر؟
ميان جادوﻯ خواهﻰ تو خود را
نبردند
ميدان
سرافشانان
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تو يﻜدم درد دين دارﻯ؟ ندارﻯ
اﮔر يﻚ ﺫره درد دين بدانﻰ
وليﻜن بر جگر ناخورده تيﻐﻰ

بجز سوداﻯ بيﻜارﻯ ندارﻯ
بميرﻯ ز آرزوﻯ زندﮔانﻰ
نه هرﮔز درد دانﻰ نه دريﻐﻰ
(عطار نيشابورﻯ102 :1319 ،ـ)101

 .3روايﺖ كيمياﻯ سعادﺕ

ملﻚالموت در پيﺶ سليمان ــ عليهالسالم ــ شد؛ تيز در يﻜﻰ نگريد از نديمان وﻯ.

ﭼون بيرون شد ،آن نديم ﮔفت :آن كه بود كه ﭼنان تيز در من نگريد؟ ﮔفت :ملﻚالموت!
مگر جانم بﺨواهد شدن ،باد را بفرماﻯ تا مرا به زمين هندوستان برد؛ ﭼون بازآيد ،مرا نبيند.

بفرمود تا ﭼنان كرد .پﺲ ﭼون ملﻚالموت بازآمد ،سليمان ــ عليهالسالم ــ ﮔفت :در

نديم من تيز مﻰنگريدﻯ؛ ﭼه سبﺐ بود؟ ﮔفت :مرا فرمودهاند كه اين ساعت به هندوستان
جان وﻯ برﮔير .وﻯ اينجا بود؛ ﮔفتم در يﻚ ساعت به هندوستان ﭼون خواهد شد؟ ﭼون
آنجا شدم ،وﻯ را آنجا ديدم؛ عجﺐ داشتم .و مقﺼود از اين حﻜايت ،آن است كه از ديدار
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ملﻚالموت ﭼاره نيست( .ﻏزالﻰ)872 :1361 ،
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 .4روايﺖ ابنﻗﻀاعﻰ

ّ
اراداﷲ تعالﻰ قبﺾ عبد بارﺽ جعﻞ فيها حاجه«.
»اﺫا

ﮔفت پيﻐامبر (ﺹ) :هرﮔاه كه خداﻯ تعالﻰ خواهد كه جان بندهاﻯ به زمينﻰ بستاند ،او

را به آن زمين مﺤتاﺝ كند؛ يعنﻰ كه او را حاجتﻰ دهد تا آنجا رود و بميرد .اندر خبر است
كه مردﻯ بازرﮔان پيﺶ سليمان نشسته بود .ملﻚالموت بيامد و در وﻯ نگريد و سليمان

پيﻐمبر را ﮔفت كه اين مرد را اجﻞ نزديﻚ است .يﻚ زمان ماند وﻯ را زندﮔانﻰ؛ ولﻜن جان
وﻯ به ﺻين مﻰبايد ستدن .ملﻚالموت در اين سﺨن بود كه آن مرد ﮔفت :يا رسوﻝ ّ
اﷲ! مرا

آرزوست كه ﺻين را ببينم؛ باد را بفرماﻯ تا مرا آنجا برد .سليمان تبسم كرد و باد را فرمود تا

او را به ﺻين برد و ملﻚالموت ،آنجا جان وﻯ بستد( .ابنقﻀاعﻰ)43 :1344 ،

ﻳ

 .5روايﺖ كﺸﻒاﻻسرار

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

سليمان روزﻯ نشسته بود و نديمﻰ با وﻯ .ملﻚالموت درآمد و نيز در روﻯ آن نديم

مﻰنگريست .پﺲ ﭼون بيرون شد ،آن نديم از سليمان پرسيد كه اين ﭼه كﺲ بود كه ﭼنين
تيز در من نگريست؟ سليمان ﮔفت :ملﻚالموت بود .نديم ترسيد؛ از وﻯ خواست كه باد را
فرمايد تا وﻯ را به زمين هندوستان برد .سليمان باد را فرمان داد تا وﻯ را به هندوستان برد.

پﺲ هم در ساعت ملﻚالموت باز آمد .سليمان از وﻯ پرسيد كه آن تيزنگريستن تو در آن
نديم ما ﭼه بود؟ ﮔفت :عجﺐ آمد مرا كه فرموده بودند تا جان وﻯ همين ساعت در زمين
هندوستان قبﺾ كنم و مسافتﻰ عﻈيم ديدم ميان اين مرد و آن زمين( .انﺼارﻯ)651 :1363 ،

 .6روايﺖ جوامﻊالحكاياﺕ عوفﻰ

كه اختالﻑ معنﻰدارﻯ با روايت كشﻒاﻻسرار و ﻏزالﻰ ندارد .فقﻂ در انتهاﻯ آن آمده

است :و عالميان بدانند كه »ﻻمرد لقﻀاﺋه وﻻمانﻊ لﺤﻜمه( .«.عوفﻰ)364 :1370 ،

تحليل و بررسﻰ روايﺖﻫا
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تمﺜيلﻰ نﺨجيران و شير در بيان ترجيﺢ توكﻞ بر جهد در دفتر اوﻝ آمده است ،در جواﺏ شير

كه جهد را بر توكﻞ ترجيﺢ داده بود و ﮔفته بود:
ﮔر توكﻞ مﻰكنﻰ ،در كار كن

كشت كن ،پﺲ تﻜيه بر جبار كن
(موﻻنا)951 :1372 ،

نﺨجيران ،جهد و تالﺵ در راه كسﺐ را نشانه حرﺹ شمردند و آن را وهم و خياﻝ

انسانهاﻯ حريﺺ خواندند و بهعنوان احتجاﺝ ﺻﺤبت خودشان ،اين حﻜايت را ﺫكر مﻰكنند.
برخالﻑ بسيارﻯ از قﺼههاﻯ مﺜنوﻯ ،مانند همين حﻜايت شير و نﺨجيران كه بر عنﺼر ﮔفتار
مبتنﻰ است ،در اين قﺼه ،عامﻞ كردار نقﺶ مهمﻰ برعهده دارد .موﻻنا در اثناﻯ قﺼه ،با

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

قﺼه تمﺜيلﻰ »نگريستن عزراييﻞ به مردﻯ «...از پانزده بيت تشﻜيﻞ شده كه در بين قﺼه

ادبیا
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ﺫكر نﻜته اخالقﻰ و تعليمﻰ خود و با آوردن نهاد در پايان مﺼرﻉ و آوردن كلمات »حرﺹ«

و »امﻞ« در آﻏاز مﺼرﻉ دوم و آوردن تشبيه در بيت دوم ،از شگرد برجستهسازﻯ استفاده

مﻰكند:

نﻚ ز درويشﻰ ﮔريزاناند خلﻖ
ترﺱ درويشﻰ مﺜاﻝ آن هراﺱ

لقمه حرﺹ و امﻞ زآناند خلﻖ
حرﺹ و كوشﺶ را تو هندستان شناﺱ
(همان ،ﺹ 966ـ)965

درويشﻰ يعنﻰ فقر؛ و »فقير نه آن كه دستﺶ از متاﻉ و زاد خالﻰ بود؛ فقير آن بود كه

طبعﺶ از مراد خالﻰ بود ...فقر فراﻏت دﻝ از مادون] ...و[ درويﺶ دون حﻖ به هيﭻ ﭼيز آرام

نيابد( .«.هجويرﻯ37 :1384 ،ـ)36

فرار از مرگ ،مانند فرار از معرفت درويشﻰ حقيقﻰ است؛ ولﻰ مردم فرورفته در لجنزار

هوا و هوﺱ ،تعقﻞ ﺻﺤيﺤﻰ ندارند تا بفهمند درويشﻰ حقيقﻰ ،آراستهشدن به فﻀايﻞ
انسانﻰ است؛ مرگ هم سﭙردن كالبد مادﻯ به خاك و بردن روﺡ به عليين و مالقات خداوند

ﺫوالجالﻝ است.
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درواقﻊ ،درويشﻰ و فقر را به مرگ تشبيه مﻰكند ،از آن جهت كه هر دو مق ّدر است و در

آخر قﺼه هم با توجه به مساﺋﻞ قبلﻰ نتيجهﮔيرﻯ مﻰكند و ادامه مﻰدهد:
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تو همه كار جهان را هم ﭼنين
از كه بگريزيم؟ از خود؟ اﻯ مﺤاﻝ!

كن قياﺱ و ﭼشم بگشا و ببين
از كه برباييم؟ از حﻖ؟ اﻯ وباﻝ
(موﻻنا974 :1372 ،ـ)973

و در بيت آخر مﻰﮔويد :آنﭽه ما از آن مﻰﮔريزيم ،در درون ما است .نفﺲ ما است كه

ما را از راه حﻖ دور مﻰكند؛ و ما انتﻈارﻯ از پروردﮔار داريم كه حﻖ ما نيست و مﻰخواهيم
بهناحﻖ آن را برباييم .از خود نمﻰتوان ﮔريﺨت ،مﺤاﻝ است؛ از حﻖ ﭼيزﻯ را نمﻰتوان ربود،

اين وباﻝ است .و حرﻑ »اﻯ« در اينجا تعجﺐ و تﺄكيد را مﻰرساند.

در اين قﺼه تمﺜيلﻰ ،ﭼند عنﺼر خرﻕ عادت بهﭼشم مﻰخورد .1 :ديدن فرشته و ﺻﺤبت

كردن با آن .2 ،فرمانبردارﻯ باد از حﻀرت سليمان .اينﻜه باد را حماﻝ سليمان مﻰكند،

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

مﻰتوان ﮔفت تعبيرﻯ از سلطنت معنوﻯ سليمان و رمزﻯ از مرتبه خالفت اولياﻯ حﻖ

است.

قﺼه كوتاه »نگريستن عزراييﻞ بر مردﻯ ،«...ﭼهار شﺨﺼيت دارد .1 :سليمان پيﻐمبر.2 ،

مرد ﺻﺤابه طماﻉ .3 ،باد حماﻝ .4 ،عزراييﻞ .مطلﻖﮔرايﻰ شﺨﺼيتهاﻯ مﺤدود اين قﺼه

كوتاه ،مﺜﻞ سليمان و مرد حريﺺ سادهلوﺡ كه مﻰخواهد از دست عزراييﻞ فرار كند ،فﻜرها

را به خود مشﻐوﻝ مﻰكند .بهدليﻞ كوتاهﻰ اين قﺼه ،درباره عنﺼر كلﻰﮔرايﻰ شﺨﺼيتها و

ايستايﻰ آنها ،مورد قابﻞ بﺤﺜﻰ وجود ندارد.

طرﺡ ،مجموعه حوادثﻰ است كه داستانﻰ را پديد مﻰآورد .اين طرﺡ ،متشﻜﻞ از

نقﺶمايههايﻰ است كه تعدادﻯ مقيد و تعدادﻯ آزادند .نقﺶمايههاﻯ آزاد هستند كه نويسنده

بهﺻورتهاﻯ ﮔوناﮔون بر طرﺡ اﺻلﻰ مﻰافزايد و داستان را جﺬاﺏ مﻰكند.

در روايت مولوﻯ ،رابطه علّﻰ و معلولﻰ حﻜايت كام ً
ال حفﻆ شده ،ﺿمن آنﻜه شيوه طرﺡ

و بيان توﺻيﻒ و ﮔفتوﮔو نيز بر جﺬابيت داستان افزوده است.

درونمايه اين داستان ،در ﻻبهﻻﻯ كالم و انديشه راوﻯ مطرﺡ شده است .از دو شيوه

روايتﻰ كه براﻯ جابهجايﻰ ﺻﺤنهها وجود دارد ( .1بازﮔشت به عقﺐ .2 ،جريان سياﻝ ﺫهن)،
شيوه روايتﻰ مﺜنوﻯ و اين داستان ،جريان سياﻝ ﺫهن است كه در اين شيوه ،ﺫهن را آزاد
نامنﻈم و بﻰپايان واكنﺶها ،تداعﻰها ،خاطرهها و انديشههاﻯ درونﻰاﺵ را بﻰهيﭻ ترتيﺐ

منطقﻰ و آﮔاهانهاﻯ در اثرﺵ بهنمايﺶ مﻰﮔﺬارد.

يﻜﻰ ديگر از عناﺻر داستان ،كشمﻜﺶ است؛ »كه در نتيجه تداخﻞ حوادﺙ ،عقايد و آماﻝ

بهدست مﻰآيد و به سه دسته تقسيم مﻰشود .1 :تقابﻞ انسان با انسان .2 ،انسان ﺿد طبيعت،

 .3انسان ﺿد خود( .«.پارسﻰنژاد)41 :1378 ،

در داستان مﺬكور ،جداﻝ و كشمﻜﺶ انسان با سرنوشت كام ً
ال مشهود است .از آنجا كه

كشمﻜﺶ مﺤور اﺻلﻰ داستانها است ،از منﻈرﻯ ديگر ،به ﭼهار نوﻉ تقسيمبندﻯ شده است:

» .1فيزيﻜﻰ .2 ،احساسﻰ .3 ،معنوﻯ .4 ،فﻜرﻯ( .«.همان ،ﺹ )49
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داستانﻰ موفﻖتر است كه همه انواﻉ كشمﻜﺶ در آن موجود باشد .در داستان مﺜنوﻯ،

سه نوﻉ كشمﻜﺶ بهﭼشم مﻰخورد :كشمﻜﺶ عاطفﻰ مرد ﺻﺤابه و عزراييﻞ ،كشمﻜﺶ
احساسﻰ اﺿطراﺏ و ترﺱ ،كشمﻜﺶ فﻜرﻯ فرار از مرگ و قﻀاﻯ مﺤتوم.

ﮔوينده با تﻜيه بر بيان احساسات شﺨﺼيت اﺻلﻰ قﺼه» ،وحشتزدﮔﻰ مرد ،عجله و

ﭼهره زرد و لﺐهاﻯ كبود« ،حالت تعليﻖ و انتﻈار را حتﻰ در حﻜايتﻰ به اين كوتاهﻰ در
خواننده برمﻰانگيزد .ﮔفتوﮔوﻯ ميان مرد و سليمان ،خواننده را از انتﻈار اوليه بيرون مﻰآورد

و تقاﺿاﻯ مرد از سليمان كه به باد فرمان دهد او را به هندوستان ببرد تا شايد از دست
عزراييﻞ نجات پيدا كند ،تعليﻖ و انتﻈار جديدﻯ را جانشين انتﻈار اوليه مﻰكند.

مولوﻯ ،در سيزده بيت ابتدايﻰ ،نهتنها حﻜايت را بهطور كامﻞ بيان كرده و رابطه علت

و معلولﻰ حوادﺙ را ،تا جايﻰ كه راه را بر پرسﺶهاﻯ ناشﻰ از بﻰمنطقﻰ حﻜايت بر خواننده
ببندد ،در حﻜايت مستقر كرده ،در دو بيت شﺶ و هفت ،تفسيرﻯ نيز از حﻜايت بهدست داده

كه هم راه را بر تفاسير ممﻜن مﺨاطبان بسته و حﻜايت را به متن بسته بدﻝ كرده و هم با

اين دو بيت ،از حالت انتﻈار و تعليﻖ بيشتر براﻯ بهفﻜرفروبردن مﺨاطﺐ و درك بهتر تعليم
74
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اين انتﻈار ،با ﮔفتوﮔوﻯ ميان عزراييﻞ و سليمان باز هم ادامه پيدا مﻰكند .پاسﺦ

عزراييﻞ كه مﻰﮔويد »من از خشم به او نﻈر نﻜردم ،بلﻜه از تعجﺐ او را در رهگﺬر ديدم«،
باز هم حالت تعليﻖ و انتﻈار خواننده را طوﻻنﻰتر مﻰكند تا اينﻜه در دو بيت پايانﻰ ،همه ﭼيز
روشن مﻰشود و خواننده يا مﺨاطﺐ را به فﻜر فرو مﻰبرد .در اين قﺼه ،زمان مبهم ﭼاشتگاه

و روز بعد مطرﺡ شده و مﻜان هم يﻜﻰ سراﻯ عدﻝ سليمان و ديگرﻯ هندوستان است؛ و

لﺤن ﺻﺤبتكردن قهرمانها ،همسان است.

عامﻞ سرنوشت و تقدير در اين قﺼه ،نمود كام ً
ال واﺿﺤﻰ دارد؛ ﭼراكه بهطور ﺿمنﻰ

ﮔوياﻯ اين مطلﺐ است كه اﮔر با باد به هندوستان هم فرار كنﻰ ،از مرگ و سرنوشت

نمﻰتوانﻰ بگريزﻯ .اينﻜه سليمان فورا به حرﻑ آن مرد ﮔوﺵ مﻰدهد و مﻰخواهد به او

كمﻚ كند كه از دست عزراييﻞ بگريزد ،جاﻯ شگفتﻰ بسيار دارد.

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

موﻻنا با استفاده از توﺻيﻒ وحشتزدﮔﻰ مرد كه با عجله و ﭼهره زرد و لﺐهاﻯ كبود

در سراﻯ عدﻝ سليمان مﻰدود ،از همان آﻏاز با بيان اين احواﻝ ،كاركرد عاطفﻰ به زبان
مﻰدهد و با استفاده از تﻜرار واژه رمزﻯ »درويشﻰ« ،از كاركرد فرازبانﻰ بهخوبﻰ بهره مﻰبرد
و با بهرهﮔرفتن از نﻜته تعليمﻰ ،كاركرد قوﻯ انگيزشﻰ به زبان مﻰدهد .در دو بيت آخر ،با
بيان آمرانه و اندرزﮔويانه در انجام كار يا ادراك حقيقت ،جنبه ترﻏيبﻰ آن را برجسته مﻰكند.

تﻜرار معنادار و آﮔاهانه ﮔوينده و تﺄكيد بر واژه »درويشﻰ« ،نمايانگر كاركرد نيرومند ادبﻰ
است .مولوﻯ با ايجاد تعليﻖ در ابيات ششم و هفتم و نيز استفاده از واژههاﻯ آمرانه در ابيات

آخر قﺼه ،از كاركرد كالمﻰ زبان به بهترين شﻜﻞ استفاده كرده است .در كاركرد ارجاعﻰ،
اﮔر ﮔيرنده با پيﺶزمينههايﻰ آشنا و مﺄنوﺱ نباشد ،ادراك پيام براﻯ او آسان نيست و

حتﻰ ممﻜن است نتواند ﭼيزﻯ از آن دريابد .براﻯ درك پيام موﻻنا در مﺜنوﻯ ،خواننده بايد

پيﺶزمينههايﻰ از عرفان و ادبيات داشته باشد .بنابراين ،آشنايﻰ با زبان خاﺹ عرفان و رمز
و اسرار آن ،از مقدمات كاركرد ارجاعﻰ است.

درحقيقت ،اين قﺼه ،حﻜايت يا روايتﻰ مﺬهبﻰ و داستانﻰ از زندﮔﻰ و كرامات سليمان

پيﻐمبر است؛ و همانطور كه قب ً
ال عنوان شد ،مﺄخﺬ حﻜايت »نگريستن عزراييﻞ بر مردﻯ«...

كشﻒاﻻسرار نيز مانند روايت ﻏزالﻰ است با اندكﻰ اختالﻑ در جزييات و اسم مﻜانها .اما
ساختار روايت ابنقﻀاعﻰ ،با ﭼند منبﻊ ديگر كمﻰ تفاوت دارد .عالوه بر تفاوت مﻜانﻰ ــ كه

بهجاﻯ هندوستان ،ﭼين مطرﺡ مﻰشود ــ تفاوت ساختارﻯ عمده آن ،در دو نقﺶمايه اﺿافﻰ

است كه اين داستان بيشتر از ديگر روايات دارد :يﻜﻰ ،مطرﺡكردن راز نزديﻚبودن اجﻞ مرد

توسﻂ عزراييﻞ براﻯ سليمان؛ ديگرﻯ ،درخواستﻰ كه مرد قبﻞ از آن با سليمان ،تﺤت عنوان
آرزوﻯ ديدار ﭼين ،مطرﺡ مﻰكند و طبعا نتيجهاﻯ كه مﻰخواهد برطبﻖ حديﺚ نقﻞشده در

ابتداﻯ روايت بگيرد ،متفاوت از ديگران است .در اين روايت ،با اين دو نقﺶمايه جديد ،رابطه

علّت و معلولﻰ در روايت نمود بيشترﻯ پيدا كرده و در عين حاﻝ ،جداﻝ و كشمﻜﺶ به حداقﻞ
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خود رسيده است.
رواياﺕ عﻄار ،ﻏزالﻰ و ابنﻗﻀاعﻰ

روايت عطار در الهﻰنامه ،همان روايت ﻏزالﻰ است با تفاوتﻰ كه بيشتر ناشﻰ از انتقاﻝ

مﻀمون ﻏريﺐ و
آن از نﺜر به نﻈم است .در همه اين روايتها ،اﺻﻞ براﻯ راوﻯ ،همان
ِ

تﺄمﻞبرانگيز حﻜايت است كه سعﻰ مﻰشود بﻰحشو و زوايد و با ايجاز هرﭼه تمامتر بيان

شود .اﮔر كلمات و عبارات زايد را ــ كه تنگناﻯ وزن و قافيه ،عطار را به آوردن آنها در روايت
وادار كرده است ــ برداريم ،روايت عطار مﺜﻞ روايت ﻏزالﻰ مﻰشود.
بهاعتقاد پورنامداريان:
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مﻀمون اﺻلﻰ روايت و نيز مشﻜﻞ وزن و قافيه ،ﭼنان عطار را به خود مشﻐوﻝ كرده
كه حتﻰ منطﻖ روايت را برخالﻑ روايتهاﻯ منﺜور ،دﭼار اشﻜاﻝ كرده است .مهمتر از
همه اين منطﻖﮔريزﻯها اين است كه در بيت هفتم مﻰﮔويد ﭼون يﻚ روز از ماجراﻯ
نگاه كردن عزراييﻞ به جوان مﻰﮔﺬرد ،عزراييﻞ به پيﺶ تﺨت سليمان مﻰرود ،اما وقتﻰ
سليمان از عزراييﻞ مﻰپرسد ﭼرا به آن جوان تيز نگاه كردﻯ ،پاسﺦ مﻰدهد كه حﻖ ﮔفته
بود او را تا سه روز در هندوستان قبﺾ روﺡ كن و من در حيرت ماندم كه آن جوان در سه
روز ﭼگونه مﻰتواند از اينجا به هندوستان برود و ﭼون ميﻎ او را به هندوستان آورد ،رفتم و
جانﺶ را قبﺾ كردم .اين عدم رعايت انطباﻕ زمانﻰ حادثه ،آشﻜارترين اشﻜاﻝ اين روايت
است كه در روايتهاﻯ منﺜور وجود ندارد( .پورنامداريان)323 :1380 ،

در روايت عطار ،باآنﻜه تعداد جملههاﻯ دستورﻯ روايت بيﺶ از روايت منﺜور ﻏزالﻰ است

و از روايت مولوﻯ هم طوﻻنﻰتر است ،نه حﻜايت تمام و كامﻞ بيان شده است كه جاﻯ
هيﭻ سﺆالﻰ نگﺬارد و نه هيﭻ نﻜتهاﻯ وارد شده است كه بر جﺬابيت و انسجام طرﺡ روايت

بيفزايد .جوان ،علت تقاﺿايﺶ را به سليمان نمﻰﮔويد و سليمان هم از او نمﻰپرسد كه ﭼرا
مﻰخواهﻰ تو را ميﻎ به هندوستان ببرد ،درحالﻰكه روز بعد سليمان از عزراييﻞ مﻰپرسد ﭼرا
در جوان تيز نگاه كردﻯ .در روايتهاﻯ منﺜور ،ﭼنين اشﻜالﻰ وجود ندارد ،يا آنﻜه اندازه آن

روايتها از روايت عطار كوتاهتر است.

عطار از اين داستان نتيجه اخالقﻰ جالبﻰ مﻰﮔيرد كه امور مﺤتوم و مقدور تﻐييرناپﺬيرند؛

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

و اين خود نوعﻰ بيان جبرﻯ از طرﻑ عطار است .وﻯ درعينحاﻝ ،با آوردن اين نﻜات

تعليمﻰ ،برجستهسازﻯ مﻰكند و با آوردن افعاﻝ امرﻯ در بيت سوم ،به كاركرد انگيزشﻰ زبان
و با تﻜرار معنادار و آﮔاهانه واژه »تقدير« ،به كاركرد ادبﻰ زبان توجه كرده و در عين حاﻝ،
با طرﺡ پرسﺶ در پايان قﺼه ،بهحالت تعليﻖ و انتﻈار مﺨاطﺐ دامن زده و او را به تفﻜر

واداشته است:

مدامت اين حﻜايت حسﺐ حاﻝ است
ﭼه برخيزد ز تدبيرﻯ كه كردند
همﻰ از نقطه تقدير ا ّوﻝ
ﭼو دستت بستهاند اﻯ خسته آخر

كه از حﻜم ازﻝ ،ﮔشتن مﺤاﻝ است
كه ناكام است تقديرﻯ كه كردند
نگه مﻰكن مشودر كار احوﻝ
ﭼه بگشايد ز دست بسته آخر
(عطار نيشابورﻯ)101 :1319 ،

نتيجهاﻯ كه عطار از حﻜايت مﻰﮔيرد ،در خدمت مفاهيم داستان است كه با توجه به

مواد داستان ﮔرفته مﻰشود .داستان شيﺦ عطار در الهﻰنامه با زبانﻰ ساده و شيرين بيان
شده است .زمان مطرﺡشده سه روز ،يﻚ روز است و از دو مﻜان نام برده شده است :يﻜﻰ،
فارﺱ (پايتﺨت سليمان)؛ ديگرﻯ ،هندوستان .داستان ،باعﺚ شگفتﻰ همراه با لبﺨند خواننده

مﻰشود.

اين حﻜايت در شﺶ منبﻊ آمده كه ﭼهار تا به زبان نﺜر و دو تا به زبان شعر است .ﭼهار

شﺨﺼيت دارد؛ و در هر شﺶ روايت ،راوﻯ داستان يا »زاويه ديد« آنّ ،
عالم يا داناﻯ كﻞ

است.

موﻻنا در بيان حﻜايت پانزدهبيتﻰ خود ،به دﻻيﻞ زير كه از ويژﮔﻰهاﻯ داستانپردازﻯ

وﻯ است ،موفﻖتر از عطار و ديگران عمﻞ كرده است:

مولوﻯ روابﻂ علت و معلولﻰ حوادﺙ ،طرﺡ ﮔفتوﮔوها ،شﺨﺼيتپردازﻯ و تجسم

ﺻﺤنهها و توانايﻰ وﻯ در شناخت و توﺻيﻒ روحيه و خلﻖوخو و عادات مردم عﺼر و نيز

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

نتيجهﮔيرﻯ
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اختيار زبانﻰ مناسﺐ را كه به زبان مردم نزديﻚتر است ،با اﺻرار رعايت كرده است.

مولوﻯ بيشتر به جزييات مﻰپردازد و ﻇاهر افراد را توﺿيﺢ مﻰدهد و تفسير مﻰكند؛

دليﻞ كارها و درخواستهاﻯ شﺨﺼيتها را دقيﻖتر بيان مﻰكند ،درنتيجه ،روايت او ،طرﺡ و
پيرنﮓ قوﻯترﻯ از نسﺨه عطار دارد و روابﻂ علت و معلولﻰ بهﺻورت مشﺨﺺترﻯ بر آن
سيطره دارد.

همﭽنين با بررسﻰ كاركردهاﻯ شﺶﮔانه زبان كه در داستان بهكار ﮔرفته شده است،

مﻰتوان ﮔفت كاركردهاﻯ عاطفﻰ ،انگيزشﻰ ،رمزﻯ ،ارجاعﻰ و ادبﻰ آن بسيار نيرومند است
كه بدون درنﻈر ﮔرفتن هركدام از آنها ،تﺤليﻞ قﺼه ناقﺺ است.

بهدليﻞ تفﺼيﻞ بيشتر ،خالقيت معنايﻰ حﻜايت موﻻنا بيشتر است .بعد تمﺜيﻞ نيز بهدليﻞ

توﺿيﺤات بيشتر و كامﻞتر ،در اين حﻜايت بيشتر است .سه بيتﻰ كه موﻻنا بيشتر از عطار

دارد ،نﻜته تعليمﻰ و نتيجه اخالقﻰ اين حﻜايت را بيان مﻰكند؛ همانطور كه از بيان همه
حﻜايتها و داستانهاﻯ تمﺜيلﻰ خود دليلﻰ دارد و مﻰخواهد پندﻯ بدهد .مولوﻯ حتﻰ وقتﻰ

كوﭼﻚترين تﻐيير را در روايت در مقايسه با اﺻﻞ و روايتهاﻯ ديگر آن بهوجود مﻰآورد،
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بر جنبه تفريﺤﻰ و جﺬابيت آن ﭼيزﻯ مﻰافزايد .اين حﻜايت كه بسيار لطيﻒ و تﺄمﻞبرانگيز

است ،از هر جهت مايه تفريﺢ و شگفتﻰ خاطر مﺨاطﺐ را فراهم مﻰآورد.
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بهدليﻞ وزن مﺜنوﻯ معنوﻯ (فاعالتن فاعالتن فاعلن) كه »رمﻞ مسدﺱ مﺤﺬوﻑ«

است ،حﻜايت موﻻنا كمﻰ ثقيﻞتر بهنﻈر مﻰرسد؛ درحالﻰ كه وزن الهﻰنامه شيﺦ عطار
(مفاعيلن مفاعيلن فعولن)» ،هزﺝ مسدﺱ مﺤﺬوﻑ« است كه همان وزن ترانه است؛ لﺤن
بيان حﻜايت عطار ،شيرينتر و سادهتر از بيان موﻻنا شده است .برخﻰ از واژههاﻯ موﻻنا در

اين حﻜايت ،عاميانه است.

در پايان ،براﻯ تﻜميﻞ مطالﺐ بايد اﺫعان كرد :حﻜايت موﻻنا ،حﻜايتﻰ موفﻖ است به سه

دليﻞ :اوﻝ ،بين نتيجه آن و داستان و دوم ،مطلبﻰ كه داستان براﻯ تﺄييد و توﺿيﺢ آن ﺫكر
شده ،ارتباﻁ تنگاتنﮓ و منطقﻰ برقرار است و يﻜﻰ از دﻻيﻞ برقرارﻯ اين ارتباﻁ ،توﺿيﺤات

اﺿافه موﻻنا و نﻜته تعليمﻰ آن است كه موﻻنا آن را بيان مﻰكند و اينﻜه مولوﻯ در عﺼر

ﻳ

ک
ﺣکاﻳت ،ﭼند ﺭواﻳت

خود از شگردهاﻯ خاﺹ داستانپردازﻯ مانند تعليﻖ ،برجستهسازﻯ و جريان سياﻝ ﺫهن كه
امروزه متداوﻝ است ،به بهترين شيوه استفاده كرده و نيز به كاركردهاﻯ شﺶﮔانه زبان توجه

كرده ،پﺲ كار او از ﭼند جهت متفاوت شده است:

 .1پيﭽيدهتر كردن طرﺡ داستان ازطريﻖ افزودن بعﻀﻰ حوادﺙ يا نقﺶمايههاﻯ آزاد به

هسته روايت اﺻلﻰ كه به واقعﻰ و منطقﻰشدن حوادﺙ و روابﻂ علت و معلولﻰ آنها منجر
مﻰشود؛

 .2شﺨﺼيتپردازﻯ ازطريﻖ برقرارﻯ ﮔفتوﮔوهاﻯ كوتاه يا مفﺼﻞ ميان شﺨﺼيتهاﻯ

داستان؛

 .3نامﺤدودبودن بيان داستانها از زاويه ديد داناﻯ كﻞ ،آنﭼنانكه ﮔويﻰ مولوﻯ از

زواياﻯ ﺫهن و روﺡ و فﻜر و شﺨﺼيتها آﮔاه است؛

 .4تنوﻉبﺨشيدن به شيوه بيان داستان و نﻈم حوادﺙ؛

 .5ايجاد تعليﻖ درحد مقدور حﻜايت ،ازطريﻖ شيوه بيان ﻏيرعادﻯ ،توﺻيﻒ احواﻝ روان،

ﮔفتوﮔوها ،بهتﺄخيرانداختن علت بيان حوادﺙ يا تﺼريﺢنﻜردن علتها و قطﻊ و وﺻﻞ كردن

جريان حوادﺙ و در انتﻈار و ترديد ﮔﺬاشتن خواننده از اين طريﻖ؛
 .6استفاده از تمامﻰ امﻜانات زبان.

قرآن مجيد.

ابنقﻀاعﻰ ،ابوالﺤسن علﻰبناحمد .1344 .تركاﻻطناﺏ فﻰ شرﺡالشهاﺏ يا مﺨتﺼر فﺼﻞالﺨطاﺏ .مﺤمد

شيروانﻰ .ﭼاپ ا ّوﻝ .انتشارات دانشگاه.
ّ
عبداﷲ .1363 .تفسير كشﻒاﻻسرار و عدهًْاﻻبرار .مﺤمدجواد شريعت .انتشارات اميركبير.
انﺼارﻯ ،خواجه

پارسﻰنژاد ،كامران .1378 .ساختار و عناﺻر داستان (طرﺡ داستان) .ﭼاپ ا ّوﻝ .انتشارات حوزﺓ هنرﻯ سازمان
تبليﻐات اسالمﻰ.

پورنامداريان ،تقﻰ .1380 .در سايﺔ آفتاﺏ (شعر فارسﻰ و ساختشﻜنﻰ در شعر مولوﻯ) .ﭼاپ اوﻝ .انتشارات
سﺨن.

دستﻐيﺐ ،عبدالعلﻰ .1385 .بنيادها و رويﻜردهاﻯ نقد ادبﻰ .ﭼاپ اوﻝ .شيراز :انتشارات نويد.
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زرينكوﺏ ،عبدالﺤسين .1371 .پلهپله تا مالقات خدا .ﭼاپ دوم .انتشارات علمﻰ.

ــــــــــــــــــــــــ  .1372 .سر نﻰ .جلد اوﻝ .ﭼاپ ﭼهارم .انتشارات علمﻰ.

ﺻنعتﻰنيا ،فاطمه .1369 .مﺄخﺬ قﺼﺺ و تمﺜيالت مﺜنوﻯهاﻯ عطار نيشابورﻯ .ﭼاپ اوﻝ .انتشارات زوار.
عطار نيشابورﻯ ،فريدالدين .1319 .ديوان اشعار .هلموت ريتر .ﭼاپ اوﻝ .انتشارات توﺱ.

عوفﻰ ،سديدالدين .1370 .جوامﻊالﺤﻜايات و لوامﻊالروايات .جعفر شعار .ﭼاپ سوم .انتشارات آموزﺵ انقالﺏ
اسالمﻰ.

ﻏزالﻰ ،اماممﺤمد .1361 .كيمياﻯ سعادت .احمد آرام .جلد دوم .ﭼاپ دوازدهم .انتشارات كتابﺨانﺔ مركزﻯ.

فروزانفر ،بديﻊالزمان .1375 .شرﺡ مﺜنوﻯ شريﻒ (دفتر اوﻝ) .ﭼاپ هشتم .انتشارات علمﻰ فرهنگﻰ.
ـــــــــــــــــــــــ  .1374 .مﺄخﺬ قﺼﺺ و تمﺜيالت مﺜنوﻯ .ﭼاپ دوم.

مﻜاريﻚ ،ايرناريما .1385 .دانشنامﺔ نﻈريههاﻯ ادبﻰ معاﺻر .ترجمﺔ مهران مهاجرﻯ و مﺤمد نبوﻯ .ﭼاپ
دوم .انتشارات آﮔه.

موﻻنا ،جالﻝالدين مﺤمد بلﺨﻰ .1372 .مﺜنوﻯ معنوﻯ (دفتر اوﻝ) .مﺤمد استعالمﻰ .ﭼاپ ﭼهارم .انتشارات
زوار.

ميرﺻادقﻰ ،جماﻝ؛ ميمنت ﺫوالقدر .1377 .واژهنامﺔ هنر داستاننويسﻰ .ﭼاپ اوﻝ .انتشارات كتاﺏ مهناز.
هجويرﻯ ،علﻰابنعﺜمان .1384 .كشﻒالمﺤجوﺏ .ﭼاپ دوم .انتشارات سروﺵ.
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