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چكیده
بهرهگیری از قصه و حکايت برای بیان مفاهیم بلند عرفانی ،از ديرباز مورد توجه شاعران و نويسـندگان
اين سرزمین بوده است .در اين میان گاه با حکايتهايی روبهرو میشويم کـه بـه دلیـل رفیـت بـاالی

ساختاری و مفهومی ،روايتهای مشابه و گاه گوناگونی از آنها ارائه شده است .حکايـت ايـاز و گـوهر
شکستن از اين دسته حکايتهاست که عط،ـار ،شـمس تبريـزی ،مولـوی و سـلطان ولـد آن را روايـت
کردهاند .در اين مقاله به مطالعۀ روايتهای گوناگون اين حکايت با روش توصیفی -تحلیلی و رويکرد
مقايسهای پرداخته میشود و ساختار روايی اين چهار روايـت بیـان مـیشـود .همچنـین شـباهتهـا و
تفاوتهای روايتها از نظر میزان توجه به عناصر داستانی از جمله شخصیتپـردازی ،صـحنهپـردازی،
گفتگو و درونمايه توضی داده میشود .اين مقايسه نشان میدهد کـه کـنشهـای داسـتانی در روايـت
مولوی بیش از ساير روايتهاسـتی صـحنهپـردازی ،تنهـا در روايـت مولـوی ديـده مـیشـودی عنصـر
شخصیتپردازی در مثنوی معنوی برجسته تر از سـه روايـت ديگـر اسـتی همچنـین موالنـا و شـمس
تبريزی با استفاده از گفتگوهای متناسب با موقعیتهای شخصیتها ،بـر نمايشـی کـردن روايـت خـود
تأکید دارند.
كلیدواژه :حکايت عرفانی ،عناصر داستانی ،شخصیتپردازی ،روايت ،عطار ،شـمس تبريـزی ،مولـوی،
سلطان ولد.

استاديار دانشگاه پیام نور

S_farhangi@pnu.ac.ir
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مقدمه

اين حکايت در مقاالت شمس ،مصیبتنامۀ عط،ـار

يکــی از ويژگــیهــای آثــار تعلیمــیو عرفــانی،

و ولدنامۀ سلطان ولد نیز روايت شده است .دکتـر

بهرهگیری از حکايت و قصاهبرای بیـان مفـاهیم و

زراينکوب معتقد است که اين داسـتان را گوينـدی

آموزههای معنوی اسـت .قصاـه ،قـالبی اسـت کـه
میتوان با آن بسیاری از مضامین و افکار انسـانی،
اخالقی و عرفانی را بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه
ديگــران منتقــل کــردی مخصوصـاً در آثــار بــزرگ
عرفــانی حکايــت و قصاــه وســیلهای بــرای بیــان

مثنــوی از مقــاالت شــمس اخــذ کــرده اســت
(زرينکوب0220 ،الـف )020 :اماـا مرحـوم فروزانفـر

مأخذ مولوی را حکايـت عط،ـار در مصـیبتنامـه
میداند( .فروزانفر)012 :0220 ،

حکايت اياز و گوهر شکسـتن ،حکـايتی از

مفاهیم بلندی است که بهسـادگی در قالـب لفـظ

رابطۀ سلطان محمود و اياز است کـه درونمايـه و

نمیگنجد و نمیتوان آنها را به راحتی و بـا زبـان

پیام آن اين است کـه بنـده بايـد خـودی خـود را

ساده و مستقیم به مخاطـب منتقـل کـرد .البتـه در

بشـکند و تسـلیم محـض پروردگـار باشـد .البتـه

داستانهای عرفانی قصاه و حکايت ،بهانهای بـرای

حکايتهای بسیاری از محبات سلطان محمود بـه

بیــان مطالــب عرفــانی اســت و وقتــی هــدف از

غالمش اياز در متون نظم و نثـر فارسـی روايـت

داســتانپــردازی القــای لــذ،ت از طريــق ترکیــب

شده است که در بیشتر آنها عشـقی واقعـی و بـه

حوادث نیست ،نبايـد انتظـار داشـت کـه مؤلـف

دور از هوای نفسانی ديده میشود .اياز در بیشـتر

انديشه و تخیل خود را صرف خلـق داسـتانی بـا

حکايتهای عرفانی رمـز انسـان کامـل و عاشـق

ساختار پیچیده و پرحادثه کندی بلکه آنچه نیـروی

صادق است و سلطان محمـود نیـز رمـز معشـوق

انديشه و تخیال مؤلف را بیشتر بـه خـود مشـغول

ازلی ،خداوند است که با جـالل و عظمـت خـود

میکند ،اين است که چـه داسـتانی ابـداع کنـد و

بر همه چیز و همه کس حکمفرماست.

مطالب را چگونه بپروراند که آن داستان بتواند در

درباری پیشینۀ تحقیق در زمینۀ روايـتگـری

داللت ثـانوی بـا معـانی منظـور نظـر عرفـانی او

موالنا و مقايسۀ آن با عط،ار ،میتوان بـه کتـاب در
سايۀ آفتاب (پورنامداريان )0202،اشاره کـرد کـه در
بخشی از آن ،حکايتی از مثنوی با روايت عط،ار از

هدف از اين پـژوهش ،بـازخوانی و تحلیـل

همان حکايت مقايسه شده است .نويسندی کتـاب

منطبق شود و تمثیلی محسوس برای بیان معـارف
نامحسوس باشد( .پورنامداريان)002 :0200 ،

حکايتی عارفانـه و خوانـدنی اسـت کـه از زبـان

بوطیقای روايت در مثنوی (تـوک،لی )0201 ،نیـز بـه

چهار راوی روايت شده اسـت .ايـن پـژوهش بـا

طور مفصال به روايتگری موالنا پرداختـه اسـت.

روش توصــیفی -تحلیلــی ،روايــت مولــوی را از

بررسی سابقۀ تحقیق نشان میدهد پژوهشـی کـه

حکايت ايـاز و گـوهر شکسـتن بـا روايـتهـای

در آن به مطالعه و تحلیـل يـک حکايـت از نظـر

عط،ار ،شمس تبريزی و سلطان ولد از آن حکايت

ساختار و عناصر داستانی در روايـت چهـار راوی

مقايسه میکند و ضمن تحلیل روايتهـای آنـان،

(موالنا ،عط،ـار ،سـلطان ولـد و شـمس تبريـزی)

شباهتها و تفاوتهای هر روايـت را از ديـدگاه

پرداخته شـده باشـد ،صـورت نگرفتـه اسـت .از

عناصر داستانی بررسی میکند.

اينرو ضروری به نظر میرسد که با پژوهشهای

حکايــت ايــاز و گــوهر شکســتن آخــرين
حکايت از حکايتهای دفتر پنجم مثنـوی اسـت.

موردی و مقايسهای به بررسی شیوههای حکايـت
پردازی در حکايـتهـايی بپـردازيم کـه سـاختار
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مشترک يا مشابهی دارند تا به میـزان توانـايی هـر
راوی در شخصیتپردازی ،صحنهپردازی ،گفتگو،
زبان و درونمايه در مقايسـه بـا ديگـر راويـان آن
حکايت دسـت يـابیم .تحقیـق دربـاری چگـونگی
حکايتپردازی در آثار عرفانی ،مـا را بـا سـاختار
فکری گويندگان و نويسندگان آنها آشنا میکند و
دريچهای برای فهم اليههای زيرين و داللتهـای
ضمنی اين آثار میگشايد.

 .8-8كن هاي روایت مولوي

ساختار روايت مولوی شامل خويشـکاری-
های زير است:
 .0-0-0رفتن شاه بـهايـوان و ديـدن سـران
دولت.
 .0-0-0درآوردن گوهر درخشان ،پرسـیدن
قیمت آن از وزير و امر به شکستن آن بـه وزيـری
خــودداری وزيـر از شکســتن گــوهر و بخشـیدن

 .8ساختار روایت
داستان ،شامل رخدادها و نیـز افـرادی اسـت کـه
رخدادها را در زمان و مکانی تجربه میکنند (لوته،

 )00 :0202و هر آنچه داسـتانی را بـازگو کنـد يـا
نمايش دهد ،روايت نام دارد .نقل حوادث به ايـن
معنی است که روايتها در برهـهای زمـانی و بـه
صورت متوالی و پیوسته ات،فـاق مـیافتنـد .اساسـاً
داستان را چکیدهای از رخدادهای روايـتشـده و
شـرکتکننـدگان مـتن تعريـف کـردهانـد و آن را
بخشی از يک برسـاخت بـزرگتـر يعنـی جهـان
داســتانی يــا ســط بازســازی يــا بــازنموده شــدی
واقعیت در نظر میگیرند که اشـخاص داسـتان در
آن زندگی میکنند و رخدادها نیز در آن به وقـوع
میپیوندند( .ريمون کنان)02 :0201 ،

در روايت مولوی حدود پنجاه بیت به بیـان
حکايت اياز و شکستن گـوهر اختصـاص دارد و
بقیۀ ابیات بیـان انديشههـا و اعتقـادات موالنـا در

خلعت به او.
 .2-0-0دادن گــوهر بــه حاجــب ،پرســیدن
ارزش آن و دســتور بــه شکســتن آنی خــودداری
حاجب از شکستن گوهر و بخشیدن خلعت به او.
 .0-0-0دادن گـوهر بـه امیـر و دسـتور بـه
شکستن آنی خودداری امیر از شکستن گوهر.
 .2-0-0امتحان حدود پنجـاه امیـر ديگـر و
خــودداری آنهــا از شکســتن گــوهر و بخشــیدن
خلعت به آنها.
 .2-0-0دادن گوهر به اياز و امر به شکستن
آنی شکستن گوهر به وسیلۀ اياز.
 .1-0-0بانن و فرياد امیران در اعتراض بـه
ايازی جواب اياز به امیران که ارزش امر شاه بیشتر
است يا ارزش گوهر؟ و شرمندگی امیران.
 .0-0-0دستور شـاه بـه جـال،د بـرای قتـل
امیــرانی شــفاعتخــواهی ايــاز بــرای امیــران و
عذرخواهی او از شفاعتگری.

اين زمینه اسـت .تعـداد ابیـات در روايـت عط،ـار

 .1-8كن هاي روایت شمر

يــازده بیــــت اســت کــه بـــا عنــوان «الحکايــه و

در روايــت شــمس تبريــزی در مقــاالت

التمثیل» از ساير بخـشهـا جـدا شـده اسـت .در
ولدنامه نیز حدود چهل بیت بیـان قصاـه اسـت و
بقیـۀ ابیات بـــه نتیجــهگیـری و بیــان مفـاهیم
عـرفــانی اختصاص دارد و در مقـاالت شـمس
اين حکايت در  01سطر گنجانده شده است.

خويشکاریهای زير به چشم میخورد:
 .0-0-0جواب وزير به شاه که چگونه ايـن
گوهر با ارزش را بشکنم و تأيید شاه.
 .0-0-0دادن گوهر به حاجـب و پرسـیدن
قیمت آن و امر به شکستن آنی خودداری حاجب

61

فصلنامه تخصصي ماالعات داستانيم سال اولم شماره دومم زمستان58

 .0-0-0حسد وزير و امیران نسبت به ايـاز

از شکستن گوهر ،تحسین شاه و دادن خلعت بـه

به دلیل عالقۀ شاه به اوی فراخواندن وزير و امرا به

او.

قصد امتحان آنها.

 .2-0-0امتحان ديگران.
 .0-0-0رســیدن گــوهر بــه دســت ايــاز،

 .0-0-0نشان دادن گوهر به وزير و امر بـه

شکستن گوهر به وسیلۀ او با سـننهـايی کـه در

شکستن آن ،خودداری وزير از شکستن گـوهر و

آستین خود پنهان کرده بود.

تحسین شاه.

 .2-0-0اعتراض همه به اياز و جواب ايـاز

 .2-0-0امتحان ديگـر امیـران و دسـتور بـه

به حاضران در دربار که امر شاه با ارزشتر اسـت

شکستن گوهر و خودداری امیران از شکسـتن آن

يا گوهر؟ و پشیمانی همه.

و تحسین شاه.
 .0-0-0دستور شاه به ايـاز بـرای شکسـتن

 .2-0-0دستور شاه به جـال،د بـرای کشـتن

گوهر و شکستن گوهر با سنن به وسیلۀ اياز.

آنها و شفاعتگری اياز.

 .2-0-0پرســش شــاه از ايـاز کــه حکمــت
کارت چه بود؟ و پاسخ اياز کـه شکسـتن گـوهر

 .4-8كن هاي روایت عاار

روايت عط،ار در مصیبتنامه با خويشکاری-

بهتر از شکستن امر شاه است.

های زير به نمايش گذاشته شده است:

***

 .0-2-0بودن جام لعل با ارزشی در دسـت

سـاختار حکايــتهــا گويــای آن اســت کــه

ايازی دستور شاه به اياز بـرای شکسـتن آن و زدن

بیشترين خويشکاریها در روايت مولـوی وجـود

جام بر زمین.

دارد ( 0خويشـــکاری) ،پـــس از آن در روايـــت

 .0-2-0اعتراض خیل و سپاهیان به ايـاز و

شمس ( 2خويشکاری) و روايت سلطان ولـد (2

تبسام شاه.

خويشکاری) و سرانجام در روايت عط،ار کمتـرين

 .2-2-0پرسش يکی از اياز که چرا جام بـا

خويشکاری ( 2خويشکاری) ديده مـیشـود کـه

ارزش را شکستی؟ و پاسخ ايـاز کـه فرمـان شـاه

نشان میدهد تعداد خويشکاریهای هر روايت با

برتر از هر چیزی است.

تعداد ابیات آن رابطۀ مستقیم دارد و هر چه تعداد
ابیات بیشتر باشد ،تعداد خويشکاریها نیز بیشـتر

 .3-8كن هاي روایت سلاان ولد

است .تعداد ابیات و تعداد خويشـکاریهـای هـر

اماا ساختار اين روايـت در ولدنامـۀ سـلطان

روايت در جدول شماری  0نشان داده شده است.

ولد شامل خويشکاریهای زير است:
جدول  .8مقايسۀ حجم حکايتها با تعداد خويشکاری
تعداد ابیات یا سارها

تعداد خویشكاري

منيع حكایت
مثنوی معنوی
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که از آزمون سربلند بیرون میآيد.

روايتها در هر چهار حکايت با زاويۀ ديـد
سوم شخص ارائه میشود که زاويۀ ديـد بیرونـی

همچنین مقايسـۀ سـاختار ايـن حکايـتهـا

است و از ساير ديدگاههای روايت انعطافپذيرتر

نشان میدهد کـه مأخـذ روايـت مولـوی از ايـن

است .همۀ روايتها از نوع خط،یاند و هـیچ نـوع

حکايت ،بايد حکايت شـمس تبريـزی باشـد نـه

چرخشی در روايت قصاه صورت نمیگیردی يعنی

حکايت عط،ار در مصیبتنامه ،آنچنانکه فروزانفـر

هر چهار راوی ،حکايتها را برحسب زمان اتفاق

( )012 :0220حدس زده است.

افتادن ماجراها میچیننـد .بـه تعبیـر ديگـر زمـان

 .1شخصیتپردازي

روايی داستان با زمان تاريخی آن همسـويی دارد.

مهمترين عنصر منتقلکنندی تم داستان و مهمترين

همسويی زمان روايی بـا زمـان تـاريخی بـه ايـن

عامل طرح آن شخصیت داسـتانی اسـت(.يونسـی،

معناست که در آنها حوادث براساس رابطۀ عل،یـت

 )02 :0222سیمای شخصیتهـای داسـتانی «از در

روايت نمـیشـود ،از ايـنرو پیرنـن داسـتانهـا

هم بافتن نخهای کـنش و دادههـا و ويژگـیهـای

ضعیف است.

شخصی شکل میگیرد( ».مارتین)02 :0200 ،

گرماس ،از نشـانهشناسـان معـروف مکتـب

در حکايت مولـوی ،شـاه ،وزيـر ،حاجـب،

پاريس ،يکـی از سـاختارهای بنیـادين روايـت را

امیران ،اياز و جال،د شخصیتهـای اصـلیانـد .در

پیمــان ،آزمــون و داوری مــیدانــدی بــه نظــر او

روايت شمس نیز همین شخصیتها حضور دارند

مشارکتکنندگان عبارتاند از :منعقدکنندی پیمـان

اماا تعداد شخصـیتهـا در حکايـت سـلطان ولـد

و متعهد پیمانی آزمونگر و آزمـونشـوندهی داور و

کمتر از حکايت موالنـا و شـمس اسـت و در آن

مورد داوری( .اسکولز )022 :0202 ،بر اين اساس در

شاه ،اياز ،وزير و امرا حضور دارند .البته کمتـرين

ساختار روايـت ايـاز و گـوهر شکسـتن سـاختار

تعداد شخصیتهامربوط به روايت عط،ار است که

آزمونگر و آزمـونشـونده بـه چشـم مـیخـورد.

در آن تنها از شاه ،اياز و سپاهیان سخن بـه میـان

سلطان محمود (شـاه ،خـدا) آزمـونگر و وزيـر و

میآيـد .شخصـیتهـای هـر روايـت در جـدول

ديگر درباريان (مردم) آزمون شوندهاند و در ايـن

شماری  0نشان داده شدهاند:

میان تنها قهرمان روايت (اياز ،انسان کامل) اسـت

جدول  .1شخصیتهای روايت موالنا ،عط،ار ،شمس و سلطان ولد
راويان

مولوی

شمس

عط،ار

سلطان ولد

شاه

+

+

+

+

اياز

+

+

+

+

امیران /درباريان /سپاهیان

+

+

+

+

وزير

+

+

-

+

جل،اد

+

+

-

-

حاجب

+

+

-

-

شخصیتها
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بر اساس جدول شماری  ،0شخصیتهای اين

میپردازد اماا بر خـالف مولـوی کـه فهـم معنـای

حکايت در دو روايت مولـوی و شـمس تبريـزی

نمادين کالم را به خواننده میسپارد ،مقصود خود

يکساناندی جز اينکه در روايت مولوی از کسـانی

از شخصیتها را به صورت آشکار بیـان مـیکنـد

که در مجلس شاه حضور دارند به امیران ياد می-

که منظور از محمود خالق دو جهان و مقصـود از

شود و در روايت شمس از آنهـا بـه حاضـران در

اياز عاشق حق است.

دربار (درباريان) تعبیر میشود .ايـن حاضـران در

سلطان محمود در مثنـوی معنـوی همچـون

دربار را میتوان شخصیتهايی تصادفی محسوب

پیامبران و اولیا توصیف میشود .ماجرای او بااياز

کردی شخصیتهايی که داستان را واقعی مـیکننـد

يادآور شیفتگی مريد و مرادی است .آشکار است

و تصاويری از حال و هوای صحنه به دست می-

که سلطان محمـود در ايـن حکايـت پیونـدی بـا

دهند .اين نوع شخصیتها فقط يک بار در صحنه

ســلطان غزنــوی تــاريخی نــدارد .بــه طــور کل ـی

اهر میشوند و نقش آنها آنقدر جزئی بـه نظـر

شخصیت شاه در بسیاری از قصههـا بـه شـیوهای

میرسد که ارزش نامگذاری ندارند ،اماا وجودشان

پرداخته شده است که شاهان تـاريخی را بـه يـاد

ضــروری اســت( .بیشــاب )000 :0210 ،در روايــت

نمـیآوردی گــويی شــاهان مثنــوی نیـز در قلمــرو

سلطان ولد ،جل،اد حضور نـدارد و مـاجرای خشـم

انفسی فرمان میرانند .البته چنین برداشت تـأويلی

سلطان بر امرا ديده نمیشود و در روايت عط،ار که

و تمثیلی از قصاهها و شخصیتهـای تـاريخی در

کمترين شخصیتها را دارد وزيـر ،امیـران و جل،ـاد

میراث صوفیانۀ پیش از موالنا هـم يـافتنی اسـت.

حضور ندارند و در واقع در اين روايت ،تنهـا ايـاز

عط،ار نیز سلطان محمود را تـا مقـام يـک قهرمـان

است که مورد آزمايش قرار میگیرد اماا در روايـت

روحانی باال میبرد( .توک،لی )222 -220 :0201 ،پـس

های ديگر اياز پس از ديگران امتحان میشود.

از بزرگان و رجال تصواف هیچکس در مثنویهای

در روايت عط،ار اشـارهای بـه خصوصـیات

عط،ار به اندازی محمود غزنـوی سـهیم نیسـتی در

اهری و باطنی شخصیتها نمیشودی اينکه ايـاز

مجموع مثنویهـای عط،ـار ،حکايـات مربـوط بـه

کیست و چه خصوصیاتی دارد و حتـی نـام شـاه

محمود غزنوی بـه  20حکايـت مـیرسـد( .ر.ک:

چیست در اين حکايت نیامـده اسـت .امـا موالنـا

فروزانفر )22 :0210 ،عط،ار در حکايتی ديگر از فانی

توجاــه زيــادی ب ـه روانشناســی شخصــیتهــا و

شــدن ايـاز (بنــده) در وجــود محمــود (معشــوق

توصیف احوال درونی آنان دارد ،مثالً وقتی اياز با

ازلی) ،سخن مـیگويـد .براسـاس ايـن حکايـت،

سننهايی که در دست دارد گوهر را مـیشـکند،

روزی محمود با اياز مشغول چوگانبـازی بـود و

بــه توصــیف شخصــیت او مــیپــردازد و او را

از يکی از تماشاگران خواست که بگويد کداميک

همچون يوسف (ع) میداند که وقتی در چاه بـود

از آنها بهتر بازی میکنندی آن تماشاگر که صاحب

پايان و عاقبت کارش را مـیدانسـتی و در پايـان

نظر بود ،محمود و اياز را يکی میبینـد و جـواب

حکايت نیز به وصف شخصیت اياز میپردازد که

لطیفی میدهد:

خود را در مقابل عظمت شاه هیچ میبیند و حتـی

بود آن نظ،ارگی صاحـبنظــر

از اينکه جرمت کرده است تا در چنـین بارگـاهی

گفت چشمم کور بـادای دادگر

شفاعتگر ديگران باشد ،طلب بخشايش میکنـد.
در ولدنامه نیز سلطان ولد به توصیف شخصیتها

گــر شما را مــن دو تن میديدهام

یك حكایت و چهار روایت (مقایسة حكایتپردازي عاارم 64 ....

جز يکی نیستاينچه من میديدهام

شخصیتپردازی روايت خود توجاه نشان دادهاند.

چون نگه کردم به شاه حقشناس

البته نويسنده يا شاعر در آفرينش شخصیتهايش

بــود از ســر تا قدم جملهاياس
چــوناياست را نگه کردم نهان
بــود هفت اعضای او شاه جهان
گــر دو تــن را در نظر آوردمی

آزاد است ،اماا آنچـه مهـم اسـت ايـن اسـت کـه
شخصیتها و دنیای آنها و رفتار و کردارشان بايد
به نظر خواننده در حوزی داستان معقـول و بـاور
کردنی بیايد( .میرصادقی)00 :0202،

شخصیتهای اصلی هر چهار روايت ،مانند

در میــان هــر دو حکمیکردمی

قصاــههــای قــديمی ايســتايندی يعنــی در طــول

لیک چون هر دويکیديدم عیان

ماجراهای قصهها تغییر نمیکننـد اماـا در روايـت

حکم نتــوان کرد هرگز در میان

شــمس تبريــزی حاضــران در دربــار از نــوع

(عطار( ،)220 :0200 ،برای نمونههای ديگر ،همان،022 :

شخصیتهای پوياينـد کـه پـس از سـخنان ايـاز

 022 ،002 ،202 ،212 ،222 ،201 ،012 ،021 ،020و)...

متحول میشوند و از رفتار خود پشیمان میشوند.
در روايت مولوی نیز اين پشیمانی آنان به صورت

شمس نیز در مقاالت چنین مضمونی را بیان
میکند« :اندرون محمود همه اياز است ،اندرون
اياز همه محمود .نامی است که دو افتاده است».
(شمس تبريزی)010 :0211 ،

شمس تبريزی در روايت خـود از حکايـت
ايــاز و گــوهر شکســتن ،هــیچ اشــارهای بــه
خصوصیات شخصیتها نمیکند و تنهـا نـامی از
آنها به میان میآورد و از ايـن نظـر شـبیه روايـت

ضمنی بیان شده است .بهطورکلی میتـوان گفـت
در اين روايتها عامل شخصیت ،محـوری اسـت
که تمامیت قصاه بر مدار آن میچرخـد و عوامـل
ديگر عینیت ،کمال ،معنا و مفهـوم و حتـی علـت
وجــودی خــود را از عامــل شخصــیت کســب
میکنند .نوع شخصـیتهـا را از جهـت اصـلی و
فرعی ،ايستا و پويا ،و شخصـیتهـای بـیطـرف،
همسو و مخالف در جدول شماری  2میبینیم.

عط،ار است .درواقع تنها مولوی و سلطان ولـد بـه
جدول  .4نوع شخصیتهای روايت مولوی ،عط،ار ،شمس و سلطان ولد
راویان

مولوي

شمر

عاّار

سلاان ولد

نوع شخصیتها

اصلی

شاه و اياز

شاه و اياز

امیران ،وزير ،جالد،

درباريان ،وزير ،جالد،

حاجب

حاجب

ايستا

شاه و اياز

شاه و اياز

شاه و اياز

پويا
همسو

امیران

درباريان

-

-

شاه و اياز

شاه و اياز

شاه و اياز

شاه و اياز

مخالف

امیران ،وزير ،حاجب

سپاهیان

امیران ،وزير

بیطرف

-

-

-

فرعی

درباريان ،وزير،
حاجب
-

شاه و اياز

شاه و اياز

سپاهیان

امیران ،وزير
شاه و اياز
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 .4گفتگو

داستانی استفاده شده است و روايت برخی قصه-

گفتگـو يکــی از عناصـر مهــم داسـتان اســت کــه

ها از طريـق مشـارکت گفتگـو و کـنش داسـتانی

درونمايه و محتوای اثر را به نمـايش مـیگـذارد،

هدايت میشود .قصههايی که به اين شیوه روايت

شخصیتها را معرفی میکند و احساس و انديشۀ

میشوند در واقع همان پاگردهای راوی دانای کل

آنان را به خواننده نشان میدهد .در واقـع گفتگـو

هستند که راوی در آن لحظات عنان روايت را بـه

بازنمـايی و شـناخت

دست شخصیتهای پويا و گفتگوهای زنـدی آنهـا

شخصیتها» میشود( .خسروی )12 :0200 ،در هـر

میسپارد و خود دورادور نظارهگر روايـت اسـت.

«به مثابه نوعی کنش باعـ

چهار روايت به عنصر گفتگو توجـه شـده اسـت،
اماا گفتگوها در اين روايـات همچـون قصـههـای
قديمی جزء پیکری روايتاند و از خود اسـتقاللی
ندارندی البته در روايت شـمس اسـتقالل بیشـتری
ديده میشود ،چراکه شمس روايت خود را بـدون
هیچ توصیفی با گفتار وزير آغاز مـیکنـد« :وزيـر
گفت :اين گوهر را چگونه بشـکنم؟ شـاه گفـت:
راست میگويی ،چـون شـکنی؟» (شـمس تبريـزی،

 ،)01 :0211در واقع شمس با اين مکالمه ،مخاطب
را بدون هیچ مقدمهای درگیر ماجرا میکند.
حال تعداد و نوع گفتگوها را در چهار روايـت
مرور میکنیم.
 .8-4گفتگو در روایت مولوي
در روايت مولوی هفت گفتگوی بیرونی وجود
دارد که عبارتاند از:
 .0-0-2گفتگوی شاه با وزير
 .0-0-2گفتگوی شاه با حاجب
 .2-0-2گفتگوی شاه با امرا
 .0-0-0گفتگوی شاه با اياز
 .2-0-2گفتگوی اياز با امرا
 .2-0-2گفتگوی شاه با جل،اد
 .1-0-2گفتگوی اياز با شاه
موالنــا در اي ـن گفتگوهــای نمايشــی احــوال،
احساس و افکار شخصیتها را بهخـوبی آشـکار
میکند .اساساً در قصههای مثنوی از عنصر گفتگو
به شیوی تکرار تناوبی آن در فواصـل رخـدادهای

(مهدیزاده)021-021 :0212 ،

در اين روايـت در مثنـوی هـم حرکـات و
اعمال شخصیتها بـه همـراه گفتگـوی آنـان بـه
شیوهای تکراری -تناوبی پرداخت شده و به ايـن
ترتیب ساختار روايت به شگرد روايت لحظـه بـه

لحظه نزديک شده است .موالنا با اين کـار جنبـه-

های درونی شخصیتهای روايتش را افشا میکند

و البته به جذابیت و جلب توجاه مخاطب نیز می-

افزايد.
 .1-4گفتگو در روایت شمر
در مقاالت شمس تبريزی گفتگوها شـامل مـوارد
زير است:
 .0-0-2گفتگوی وزير با شاه
 .0-0-2گفتگوی شاه با حاجب
 .2-0-2گفتگوی شاه با اياز
 .0-0-2گفتگــوی شــاه بــا خــود (گفتگــوی
درونی)
 .2-0-2گفتگوی اياز با درباريان
 .2-0-2گفتگوی شاه با جل،اد
 .1-0-2گفتگوی اياز با شاه
در روايت شمس تبريزی ،جز گفتگوی شاه
با امیران ساير گفتگوها ديده میشود ،اماا گفتگوها
بسیار کوتاه و نمايشنامهوارنـد و در کمـال ايجـاز
بیـان میشوند« :گفت :چـه آه اسـت؟ چـه غريـو
است؟ گفت :چنـین گـوهر قیمتـی را بشکسـتی؟
گفت :امر پادشاه با قیمتتر است يا اين گـوهر؟»

یك حكایت و چهار روایت (مقایسة حكایتپردازي عاارم 65 ....

(شــمس تبريــزی ،)01 :0211 ،بــرعکس مولــوی کــه

 .0-0-2گفتگوی شاه با اياز

گفتگـوی بیـن شخصـیتهـا را وسـیلهای بــرای

 .0-0-2گفتگوی يکی از سپاهیان با اياز
***

بیـان انـديشهها قرار میدهد و معمـوالً گفتگوهـا
بسیـار طوالنی است ،شمس گفتـگوها را در حـد

بررسی گفتگوها نشاندهنـدی آن اسـت کـه

جملههای بسیار کوتاه بیـان مـیکنـد .در روايـت

گفتگوها در هر چهـار روايـت از نـوع بیرونـی و

شمس آمیختگی روايت با گفتگـو کـامالً مشـهود

نمايشی اسـت و تنهـا يـک گفتگـوی درونـی در

است .شروع روايت شـمس بـا گفتگوسـت و در

روايت شمس تبريزی ديده میشود .همچنین اين

ادامۀ روايت نیز به گفتگوی مستقیم شخصـیتهـا

مقايسه بیـانگر آن اسـت کـه عط،ـار عالقـهای بـه

بدل میشود.

استفاده از عنصر گفتگو در حکايت خود نـدارد و

گفتگو در روايت شـمس از نـوع بیرونـی و

تنها از چند گفتگـوی کوتـاه بهـره مـیگیـرد ،امـا

نمايشی است اماا يک نمونه تکگويی درونی نیـز

موالنا با افزودن تعداد گفتگوهـا هـم بـر رفیـت

ديده میشود ،آنجا که شاه در در دل با خود مـی-

نمايشــی روايــت مــیافزايــد و حکايــت خــود را

گويد :نکند اياز هم مثـل آنهـا عمـل کنـد .تعبیـر

جذ،ابتر مـیکنـد و هـم خواننـده را بـه سـمت

شمس برای نشـان دادن ايـن نـوع گفتگـو چنـین

نتیجهگیری از حکايت سوق میدهد .او گفتگوهـا

است« :شاه به اندرون میگويد :اياز مـن!» (همـان:

را متناسب با شخصیتها و موقعیتها به گونهای

 )00که تعبیر انـدرون نشـاندهنـدی آن اسـت کـه

مــیآورد کــه مــاللآور نباشــد« .ايــن گفتگوهــای

گفتگويی درونی صورت گرفته است .اين گفتگـو

طوالنی در مثنوی که غالباً رنن کالمی ،فلسـفی و

تجربۀ درونی و عاطفی شاه را گزارش مـیکنـد و

عرفانی دارند و معانی گوناگونی در اين زمینـههـا

اليۀ پیچیدی زيرين ذهن او را به نمايش میگذارد.

در خالل آنها مطرح میشود میتوانسـت اسـباب
مالل خواننـده يـا مخاطـب عـادی را کـه جاذبـۀ

 .4-4گفتگو در روایت سلاان ولد

داستان آنان را به خواندن و شنیدن ترغیب میکند

در ولدنامه گفتگوها شامل موارد زير است:

فراهم آورد ،اماا مثنـوی علـیرغـم ايـن وضـع از

 .0-2-2گفتگوی شاه با وزير

حديقۀ سنائی و مثنویهای عط،ار که فـاقـد ايــن

 .0-2-2گفتگوی شاه با امرا

گفتگوهای طوالنی اسـت جـذ،ابتـر و در نتیجـه

 .2-2-2گفتگوی شاه با اياز

پرخوانندهتـر اسـت ،بـه طـوری کـه مثنـوی هـم

در روايـت سـلطان ولـد کـه حاجـب و جل،ــاد

مخاطبان خاص و عالقهمندان به تأمل و تفکـر را

حضور ندارند ،گفتگوها کوتاهتر از روايت مولوی

جــذب مــیکنــد و هــم خواننــدگان عــادی را».

و شمس است و نوع آنها نیز بیرونـی اسـت .ايـن

(پورنامداريان)010 :0202 ،

گفتگوها نیز بر نمايشی کردن روايت میافزايند.
 .3-4گفتگو در روایت عاّار
در روايت عط،ار نیز تنها دو گفتگوی بیرونـی و
نمايشی ديده میشود:

 .3صحنهپردازي
صحنه ،زمینه و موقعیتی مکانی و زمانی است کـه

اشخاص داستان نقش خـود را در آن بـازی مـی-

کنند( .مسـتور )01 – 02 :0211 ،در روايـت مولـوی
زمان و مکان حکايت بهاين گونه آمده است:
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شــاه روزی جانب ديوان شتافت

خود را اين گونه آغاز میکند:

جمله ارکان را در آن ديوان بیافت
( مولوی)021/2 :0220 ،

بود جامیلعل در دست اياس
قیمت او برتر از حدا و قیاس

موالنــا بــا واژی «روزی» زمــانی را بــرای

(عط،ار)011 :0222 ،

حکايت خود انتخاب میکند که زمانی نامشخص

ساختار داستان عطـار ،دارای تـوالی زمـانی

است و با واژی «ديوان» نیـز آشـکار مـیکنـد کـه

طبیعی است و به گونـهای پـیش مـیرود کـه در

مکان واقعه در دربار است .البتـه شخصـیتهـای

امتداد زمان هر شخصیت يا واقعهای بعد از واقعۀ

داستان مثنوی از فضا و زمان خويش گسستهاند و

قبل ـی در طــرح داســتان حضــور دارنــد .ترتی ـب

در فضا و زمانی ديگـر جـای گرفتـهانـدی فضـا و

حضور شخصیتها و وقـايع کـه برحسـب سـیر

زمانی که ويژی روايت است.

طبیعی زمان وارد صحنه میشوند تابع نظم طبیعی

در مقاالت شمس اين قصاـه شـروع خـوبی

عناصر جملـه در زبـان اسـت( .ر .ک :پورنامـداريان،

نداردی گويا پارهای از آن افتاده است .انگـار او در

 )021 :0200البته عط،ار توجهی بـه صـحنهپـردازی

میان کالم خود به يـاد ايـن حکـايت میافتـــد و

نشان نمیدهد .تفاوت ديگر بین روايت او و سـه

قســمتی از آن را بــرای مخاطــب آشــنا بــا مــاجرا

روايت ديگر ايــن اسـت کـه در روايــت عط،ـار

تعريف میکند .شروع حکايت شمس ايـن گونـه

آنچــه شـاه فـرمان بــــه شکسـتن آن مـیدهـد

است:

جام لعل است اما در سه روايت ديگر گوهر است
«وزيــر گفــت :اي ــن گـوهـــر چگــونــــه

که بايد شکسته شود.

بشـــکنم؟» (شـــمس تبريـــزی )01 :0211 ،در واقـــع

سلطان ولد نیز در ولدنامه همچون عط،ـار و

حکايت شمس در بیزمانی و بـیمکـانی جريـان

شمس تبريزی اشارهای بـه زمـان و مکـان واقعـه

دارد و اين يکی از ويژگیهای قصههـای قـديمی

ندارد .شروع حکايت او اين گونه است:

است که در آنها مضمون و پیام حکايت بیشـتر از

همچنین بود قصاۀ محمود

زمان و مکان آن اهمیت دارد .البتـه بايـد بـه ايـن

بــا ايـاز گزيـدی مسعـود
(سلطان ولد)02 :0221 ،

نکتــه هــم توج ـه داشــت کــه شــمس ســخنان و
حکايتها را میگفت و موالنا ،حسامالدين چلبی،
سلطان ولد و ديگر مريدان مینوشتند .بعضی نیـز
احتمال دادهاند کـه برخـی از سـخنان شـمس در
مقاالت ،يادداشتهای پراکندی اوسـت کـه همـراه
بــا نوشــتههــای مريــدانش از ســخنان شــمس بــه
صورت کنونی درآمده است (شمس تبريـزی:0202 ،

 )02و شايد اين يکی از داليل آشفتگی ،افتادگی و
نقص قسمتهايی از روايت و بینظمـی مطالـب
در مقاالت است.

مقايسۀ اين چهـار روايـت از نظـر صـحنه-
پردازی نشان میدهدکـه تنهـا موالناسـت کـه بـه
عنصر زمان و مکان توجاـه دارد ،البتـه او نیـز بـه
صورت گذرا به آن اشـاره مـیکنـد ،همچنـانکـه

امروزه داستاننويسان مینیمالیست از چنین شیوه-
ای بهره میگیرند.

 .5زبان
اساساً زبان در شعر حکمی و تعلیمی مانند نثر در

در روايت مصیبت نامـۀ عطـار نیـز زمـان و

خدمت بیان و انتقال معنی و معرفت است ،با اين

مکان اين حکايت نیامـده اسـت .عط،ـار حکايـت

تفاوت که شعر با استفاده از عناصر و شـگردهای

یك حكایت و چهار روایت (مقایسة حكایتپردازي عاارم 66 ....

شعری زبان را به گونهای ترکیب میکند که ابـالغ

از زبان موالناست .بیان او بـه گونـهای اسـت کـه

معنی و معرفت با زبانی لذتبخـش و شـورانگیز

گويا با مخاطب حرف میزند .برای نمونـه بـه دو

تحق،ق پیدا کند .طبیعی اسـت کـه مخاطـب شـعر

عبارت زير توجاه کنید:

حکمی و تعلیمی ،اهل فضل و درباريـان نیسـتند،
بلکه عاماۀ مردماندی زيرا اهل فضل آنچـه را شـعر
حکمی نیات بیان و انتقال آن را برعهده مـیگیـرد
غالباً از پیش میدانند ،به همین سبب شعر حکمی
بنا بر تعهاد و و یفهاش ،هم بر پیـام تأکیـد دارد و
هم بر مخاطب و زمینۀ معنايی ،که ايـن بـه معنـی
برجسته شـدن سـه نقـش شـعری ،تــــرغیبی و
ارجـــاعی در شــعر حکمــیو تعلیمــی اســت.
(پورنامداريان)021 – 022 :0202 ،

حکايت اياز و گوهر شکستن در هر چهـار
روايت ،با زبانی ساده بیان شـده اسـت اماـا زبـان

 «شاه محمود گوهر را داد به حاجب»( .شمستبريزی)01 :0211 ،

 «پادشاه دست میکنـد تـا گـوهر را بگیـرد».(همان)00 :

با توجه به عبارتهای فوق میتـوان نتیجـه
گرفت که شمس بیش از موالنا به زبـان گفتـاری
توجاه نشان میدهد.
اگر شیوههای بیان داسـتان را بـه سـه گونـۀ
روايتی ،توصـیفی و نمايشـی تقسـیم کنـیم (ر .ک:

شیری ،)02 :0200 ،میتوانیم بگـويیم کـه موالنـا در
حکايت خود از هـر سـه شـیوه بـه مـوازات هـم

مولوی نسبت به زبان روايتهای ديگـر بـه زبـان

استفاده کرده است .او بـا بیـان روايتـی خـود بـه

مردم نزديکتر است .زبان مولوی در اين حکايت

روايت حکايت میپردازد و هرجا که الزم ببیند از

و ساير حکايتهای مثنـوی سرشـار از کنايـات و

بیــان توصــیفی بهــره مــیگیــرد ،مــثالً وقتــی بــه

مثلهای رايج و اصطالحات مردمیاسـتی «از راه

شخصیت اياز میرسد ،به توصیف او مـیپـردازد

به چاه بردن»« ،سنن بر سبو زدن» و «گلوی خود

و نیز فضا و مکان داسـتان را مشـخص مـیکنـد.

گرفتن» نمونههايی از اين کاربرد است:

گفتگوهايی نیز که در حکايت مـیآيـد نشـانی از

جامگیهاشان همیافزود شـــاه

بیان نمايشی اوست.

آن خسیسان را ببرد از ره به چاه

شیوی بیان عط،ـار در حکايـت ايـاز و گـوهر
شکســتن بیشــتر بیــان روايتــی اســت ،او از بیــان

(مولوی)020/2 :0220،
اندر آ در جو سبو بر سنن زن
آتـش اندر بو و اندر رنـن زن
(همان)022 :
سجدهای کرد و گلوی خـود گرفت
کای قبادی کز تو چرخ آرد شگفت
(همان)020 :

زبان عط،ار نیز در اين حکايت به زبان سـاده
و مردمــی نزديــک اســت اماــا او از کنايــات و
اصطالحات عامیانه بهره نمیگیـرد .زبـان سـلطان
ولد در حکايت اياز هرچنـد زبـانی سـاده و روان
است اماـا بـا زبـان مردمـی فاصـله دارد .سـاخت
نحوی زبان گفتاری در مقاالت شمس چشمگیرتر

توصیفی بهره نمـیگیـرد و از بیـان نمايشـی هـم
بسیار کم استفاده میکند .همچنین ويژگی بـارزی
که در روايت عط،ار به چشم میخورد ايجاز کـالم

اوست و گرايش او به کوتـاهنويسـی و خالصـه-

گويی که در نثر او هم کمنظیر و بیبـديل اسـت.
(ر .ک :احمدی)022 :0211 ،

در شیوی بیانی سلطان ولـد در حکايـت فـوق،
بیان روايتی و توصیفی هر دو به کار مـیرود امـا
بیان نمايشی کمتر از موالنـا مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد.
اماا شیوی بیان شمس تبريـزی بیشـتر متکـی بـه
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شــیوی نمايشــی اســت .شــمس از بیــان توصــیفی

شمس تبريزی نیز به نتیجهگیری از حکايت

استفاده نمیکند و با استفاده از گفتگوهـای بسـیار

نمیپردازد و نتیجهگیری را به خواننده میسـپارد.

کوتاه به نمايشی شدن صحنهها کمک میکند.

اماا در آغاز داستان با بیان اين جمله که شـاه «بـه
اين امتحان عاقلی میجويد» (شمس تبريـزی:0211 ،

 .7درونمایه

 )01مقصود شاه را از اين آزمون نشـان مـیدهـد.

درونمايه ،فکـر اصـلی و مسـل،ط در هــر اثــری

درواقع شـمس خواننـده را از راز و رمـز داسـتان

است ،خط يـا رشتهای اسـت کـه در خـالل اثــر

آگاه میکند ،درحالی که شخصیتهای داسـتان از

کشیده میشود و وضعیت و موقعیتهای داسـتان

اين راز بیخبرند .همین تقابل بین آگاهی خواننده

را به هم پیوند میدهد.

و جهل شخصیتها سبب به وجود آمـدن تعلیـق

در حکـــايت ايــاز و گـوهـــر شکســتن
مـوالنـا بر خالف بسیاری از تمثیـلهـايش بـــه
نتیجهگیــری مسـتقیم و بیــان صـري درونمايـه
نمیپردازد .وقتی از اياز سخن میگويـد ،او را بـه

در داستان شده است( .فـیض )01 :0202 ،درونمايـۀ
اين حکايت نیـز از نـوع غیرمسـتقیم اسـت زيـرا
دريافت آن بر عهدی خواننده است.

اما عط،ار با آوردن عنوان «اعحک یةلولاعتاثیر »

قبل از بیان حکايت نشان میدهد کـه قصـد او از

يوسف تشبیه میکند:
همچو يوسف که درون قعر چاه
کشف شــد پايان کـارش از اله

آوردن حکايت مفهومی عمیـقتـر از خـود قصاـه
است .روش عط،ـار ايـن اسـت کـه نخسـت يـک

(مولوی)021/2 :0220،

مطلب عرفانی را مطرح میکند ،سپس برای تقرير

سپس از عارفان و زاهدان و احوال آنها سخن

و توضی آن -به سـبک عارفـان -يـک يـا چنـد

میگويد ،بدون اينکه به صورت مستقیم بیان کنـد

حکايت تمثیلی میآورد .نقـش ايـن حکايـتهـا

که منظور او از اياز عارف کامل است .وقتـی هـم

ســاده و مــردمفهــم کــردن آن معــانی عرفــانی يـا

که از زبان اياز به شفاعتگری امرا میپردازد و از

اخالقــی اســت( .شمیســا )02 :0212 ،او در پايــان

عفو و رحمت شـاه سخـن میگويد «خطاب بــه

حکايت در دو بیت نتیجۀ کل،ـی داسـتان را بیـان

سلطان ،لحن خطـاب بــه حـق مـیگیـرد و بــه

میکند:

مناجــات تبــديل مــیشــود» (زرايــنکــوب0220 ،ب:
:)020/0

بنـده آن بهتـر کـه بـر فرمـان رود
جام چبود چون سخن در جان رود

ای همايی کــه همايــان فر،خی

بنـدی او بــاش تــا باشـی کســی

از تو دارند و سخاوت هر سخی

ور سن او باشــی ،ايـن باشد بسی

ای کريمیکــه کرمهای جهـان
محــو گردد پیش ايثارت نهان...
(مولوی)020/2 :0220،

اينجاست که میتوان نتیجه گرفت که منظـور از
شاه ،خداوند است که بنـده بايـد تسـلیم محـض او
باشد و اياز نمونـهای از عـارف کامـل اسـت کـه از
امتحان سربلند بیرون میآيد و تسلیم امر او میشود.

(عط،ار)011 :0222 ،

سلطان ولد نیز در روايت خـود بـه نتیجـه-
گیری مستقیم میپردازد و پس از پـايـان روايـت،
نتیجۀ عرفانی مورد نظر خود را آشکار میکنـد .او
منظور از سلطان ،ايـاز ،امیـران و گـوهر را چنـین
بیان میکند:
هست محمود خالق دو جهان

یك حكایت و چهار روایت (مقایسة حكایتپردازي عاارم 65 ....
خودپرستان مثــال آن میــران

ماجرا پرداختهاند امـا عط،ـار کوتـاهتـر از همـه آن را

اولیـا چـونايـاز عـاشق حـق
دائمــاً از خـدا گـرفتـه سبـق

روايت کرده است و حجـم ابیـات در مصـیبتنامـه
تقريباً يکپنجم ابیات مثنوی استی بـه همـین دلیـل

هستی آدمــیبـود گـوهـــر
هرکه آن را شکستشد سرور
(سلطان ولد)00 :0221 ،

نتیجهگیري
مقايسۀ روايت اياز و گـوهر شکسـتن در مثنـوی،
مقاالت شمس ،مصیبتنامه و ولدنامه نشاندهنـدی
آن است که مولوی بیش از عط،ار ،شمس تبريـزی
و سلطان ولد به شـیوی داسـتانپـردازی و عناصـر
داستانی توجاه دارد.
موالنا در حکايـت خـود از هـر سـه شـیوی
روايتی ،توصیفی و نمايشی استفاده کرده است .او
با بیان روايتی خود به روايت حکايت میپردازد و
هرجا که الزم بداند از توصـیف بهـره مـیگیـردی
گفتگوهايی نیز که در البهالی حکايـت مـیآورد،
نشانی از بیان نمايشی اوست.
در روايــت ســلطان ولــد بیــان روايتــی و
توصــیفی ،در روايــت عط،ــار ،بیــان روايتــی و در
روايت شمس ،نیز بیان نمايشی غلبه دارد.
ريختشناسـی حکايـت مولـوی و بررسـی
کنشهای داستانی دراين روايت نشاندهندی نظـم
و ترتیبی منطقـی اسـت کـه بـر آن حـاکم اسـت.

خويشکاریهای روايت مولـوی بـیش از ديگـران و
خويشکاریهای روايت عط،ار کمتر از ديگران است.
زاويــۀ ديــد در هــر چهــار حکايــت ســوم
شخص اسـت .پیرنـن نیـز در همـۀ حکايـتهـا
ضعیف است ،زيرا همۀ روايتها از نوع خطیاند
و زمــان روايــی داســتان بــا زمــان تــاريخی آن
همسويی دارد .سادگی زبـان از ويژگـیهـای هـر
چهار روايت است اماا زبان روايت مولوی نسـبت
به سه راوی ديگر به زبان مردم نزديکتر است.
موالنا برعکس عط،ار و سلطان ولـد کـه بـه
نتیجهگیری مستقیم پرداختهاند ،درونمايۀ حکايـت
خود را به صورتی ريف و غیرمستقیم ارائه کرده
است تا تـأثیر بیشـتری بـر خواننـده بگـذاردی اماـا
شمس تبريزی به نتیجهگیری مستقیم نمیپردازد و
اين کار را به خواننده واگذار میکند.

منابع

احمــدی ،بابــک ( .)0211چهــار گــزارش از ترررة ا
االولیاء عط،ار .چاپ دوم .نشر مرکز .تهران.

اسکولز ،رابرت ( .)0202درآمـدی بـر سـاختارگرايی
در ادبیات .ترجمۀ فرزانه طاهری .چاپ دوم .آگـاه.
تهران.

عنصر شخصیتپردازی و گفتگـو نیـز در مثنـوی

بیشاب ،لئونارد ( .)0210درسهايی دربـاری داسـتان-
نويسی .ترجمۀ محسن سلیمانی .نشر زالل .تهران.
پورنامداريان ،تقی ( .)0202در سـايۀ آفتـاب .چـاپ

بهره میگیـرد اماـا گفتگوهـا در روايـت او بسـیار

اول .سخن .تهران.
ـــــــــ ( .)0200ديدار با سیمرغ (شعر و عرفـان و

چشمگیرتر از سه روايت ديگر استی البته شمس
تبريزی نیز از گفتگوهای متناسب بـا موقعیـتهـا
کوتاه و نمايشنامهوارند .همچنین اشاره به زمان و
مکان  -که در هـیچ کـدام از سـه روايـت ديگـر
نیامده است -در روايت مولوی گويـای توجاـه او
به عنصر صحنهپردازی است.
موالنا و سلطان ولد مبسـوطتـر بـه روايـت

انديشههای عط،ار) .چـاپ سـوم .پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی .تهران.

تــوک،لی ،حمیدرضــا ( .)0201از اشــارتهــای دري ـا
(بوطیقای روايت در مثنوی) .چـاپ اول .مرواريـد.
تهران.
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خســروی ،ابــوتراب ( .)0200حاشــیهای بــر مبــانی
داستان .چاپ اول .نشر ثال  .تهران.
ريمــون کنــان ،شــلومیت ( .)0201رواي ـت داســتانی
بوطیقای معاصر .ترجمـۀ ابوالفضـل حـر،ی .چـاپ
اول .نیلوفر .تهران.
زراينکوب ،عبدالحسین (0220الف) .بحـر در کـوزه.
چاپ سوم .انتشارات علمی .تهران.
ـــــــــــ ( 0220ب) .ســر ،نـی .ج  .0چــاپ ســوم.
انتشارات علمی .تهران.
سلطان ولد ( .)0221ولدنامه .تصـحی جـاللالـدين

تمثیالت مثنوی .چاپ سوم .امیرکبیر .تهران.

ـــــــــ ( .)0210شرح احوال و نقد و تحلیل آثـار
شیخ فريدالدين عط،ـار .چـاپ دوم .انجمـن آثـار و
مفاخر فرهنگی .تهران.

ف ـیض ،مهدي ـه ( .)0202بررس ـی عناصــر و ســاختار
داستان در مقاالت شـمس .پايـان نامـۀ کارشناسـی
ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی .دانشگاه گیالن.

لوته ،ياکوب ( .)0202مقدمهای بر روايت در ادبیـات
و سینما .ترجمۀ امید نیک فرجام .چـاپ اول .نشـر
مینوی خرد .تهران.

همايی .نشر هما .تهران.
شمس تبريزی ( .)0211مقـاالت .تصـحی و تعلیـق

مارتین ،واالس ( .)0200نظريههای روايـت .ترجمـۀ
محمد شهبا .چاپ اوال .هرمس .تهران.

محمدعلی مواحد .چاپ دوم .خوارزمی .تهران.

مستور ،مصطفی ( .)0211مبانی داستان کوتاه .چـاپ

ـــــــــ ( .)0202مقاالت .تصـحی جعفـر مـدراس
صادقی .چاپ چهارم .نشر مرکز .تهران.
شمیسا ،سیروس ( .)0212گزيدی منطـقالطیـر .چـاپ
اول .نشر قطره .تهران.

اول .نشر مرکز .تهران.
مولوی ،جاللالدين محمد ( .)0220مثنوی معنوی .ج
 .2به همات رينولد ال،ین نیکلسون .چاپ دوم .مولی.
تهران.

شیری ،قهرمان ( .)0200داسـتاننويسـیی شـیوههـا و

مهدیزاده ،بهـروز ( .)0212قصاـهگـوی بلـخ :شـکل
شناسی قصاههای مثنوی با بررسی عناصـر روايـت.

عط،ار نیشابوری ،فريدالدين ( .)0222مصیبتنامه .بـه
اهتمــام و تصــحی دکتــر نـورانـــی وصــال .زواار.

شخصیت .توصیف و واقعیت داستانی .چـاپ اول.
نشر مرکز .تهران.

شاخصهها .چاپ اوال .پايا .تهران.

تهران.
ـــــــــ ( .)0200مصیبتنامـه .مقدامـهی تصـحی و
تعلیقات دکتر محمادرضـا شـفیعی کـدکنی .چـاپ
چهارم .سخن .تهران.

فروزانفــر ،بــديعالزمــان ( .)0220مآخــذ قصــص و

میرصـادقی ،جمـال ( .)0202عناصـر داسـتان .چــاپ
چهارم .سخن .تهران.
يونسی ،ابراهیم ( .)0222هنر داستاننويسی .امیرکبیر.
تهران.

