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 چكیده
سـندگان يه شاعران و نورباز مورد توجياز د ،یم بلند عرفانیان مفاهیب یت برايه و حکااز قص یریگبهره
 یت بـاال یـ ل  رفیـ م کـه بـه دل  يشویرو مروبه يیهاتيان گاه با حکاین ماي ن بوده است. درین سرزماي

ـ از آنها ارائه شده است. حکا یگاه گوناگون مشابه و یهاتي، روایو مفهوم یساختار از و گـوهر  يـ ات ي
ار، شـمس تبر  تين دسته حکااي از شکستن ت يـ ، مولـوی و سـلطان ولـد آن را روا   یزيـ هاست که عطـ،
تحلیلی و رويکرد  -با روش توصیفی تين حکااي گوناگون یهاتين مقاله به مطالعۀ روااي اند. در کرده

هـا و  شـود. همچنـین شـباهت   ن چهار روايـت بیـان مـی   اي ساختار روايی شود وای پرداخته میمقايسه
پـردازی،  پـردازی، صـحنه  جمله شخصیت ه به عناصر داستانی ازها از نظر میزان توجهای روايت تفاوت

هـای داسـتانی در روايـت    دهد کـه کـنش  ن مقايسه نشان میاي شود.گفتگو و درونمايه توضی  داده می
شـودی عنصـر   تنهـا در روايـت مولـوی ديـده مـی      ،پـردازی صـحنه  هاسـتی روايتمولوی بیش از ساير 

تر از سـه روايـت ديگـر اسـتی همچنـین موالنـا و شـمس        پردازی در مثنوی معنوی برجسته شخصیت
ها، بـر نمايشـی کـردن روايـت خـود      های شخصیتتقعیهای متناسب با موتبريزی با استفاده از گفتگو

 تأکید دارند.
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 مهمقد
ــیي ــی از ويژگ ــی ک ــار تعلیم ــای آث ــانی، ه و عرف

برای بیـان مفـاهیم و   گیری از حکايت و قصاه بهره
قـالبی اسـت کـه     ،های معنوی اسـت. قصاـه  آموزه
توان با آن بسیاری از مضامین و افکار انسـانی،   می

اخالقی و عرفانی را بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه     
مخصوصــاً در آثــار بــزرگ  یمنتقــل کــردديگــران 

ــه وســیله ای بــرای بیــان عرفــانی حکايــت و قصا
سـادگی در قالـب لفـظ    مفاهیم بلندی است که به

راحتی و بـا زبـان    توان آنها را بهگنجد و نمینمی
ساده و مستقیم به مخاطـب منتقـل کـرد. البتـه در     

ای بـرای  بهانه ،های عرفانی قصاه و حکايتداستان
ــان مط ــی هــدف از  بی ــانی اســت و وقت ــب عرف ال
ــب   داســتان ــق ترکی ــذ،ت از طري ــای ل ــردازی الق پ

ـ  تظـار داشـت کـه   حوادث نیست، نبايـد ان  ف مؤل
ل خود را صرف خلـق داسـتانی بـا    انديشه و تخی

ه آنچه نیـروی  بلک یساختار پیچیده و پرحادثه کند
ف را بیشتر بـه خـود مشـغول    انديشه و تخیال مؤل

داسـتانی ابـداع کنـد و    ن است که چـه  اي ،کندمی
مطالب را چگونه بپروراند که آن داستان بتواند در 
داللت ثـانوی بـا معـانی منظـور نظـر عرفـانی او       
منطبق شود و تمثیلی محسوس برای بیان معـارف  

 (002: 0200 )پورنامداريان، .نامحسوس باشد
بـازخوانی و تحلیـل    ،ن پـژوهش اي هدف از

حکايتی عارفانـه و خوانـدنی اسـت کـه از زبـان      
ن پـژوهش بـا   ايـ  چهار راوی روايت شده اسـت. 

تحلیلــی، روايــت مولــوی را از  -روش توصــیفی
هـای  بـا روايـت   ايـاز و گـوهر شکسـتن   حکايت 

عط،ار، شمس تبريزی و سلطان ولد از آن حکايت 
هـای آنـان،   کند و ضمن تحلیل روايتمقايسه می
های هر روايـت را از ديـدگاه   ها و تفاوتشباهت

 کند.  عناصر داستانی بررسی می
ــت  ــوهر شکســتن حکاي ــاز و گ آخــرين  اي

های دفتر پنجم مثنـوی اسـت.  حکايت از حکايت

عط،ـار   نامۀمصیبتن حکايت در مقاالت شمس، اي
سلطان ولد نیز روايت شده است. دکتـر   ولدنامۀو 

داسـتان را گوينـدی   ن اي کوب معتقد است کهزراين
ــوی ــت     مثن ــرده اس ــذ ک ــمس اخ ــاالت ش از مق

ا مرحـوم فروزانفـر     (020الـف:  0220 کوب، ين)زر امـا
 نامـه مصـیبت مأخذ مولوی را حکايـت عط،ـار در   

 (012: 0220 )فروزانفر، .داند می

حکـايتی از   ،اياز و گوهر شکسـتن حکايت 
از است کـه درونمايـه و   اي رابطۀ سلطان محمود و

ن است کـه بنـده بايـد خـودی خـود را      اي پیام آن
بشـکند و تسـلیم محـض پروردگـار باشـد. البتـه       

های بسیاری از محبات سلطان محمود بـه  حکايت
از در متون نظم و نثـر فارسـی روايـت    ايغالمش 

شده است که در  بیشتر آنها عشـقی واقعـی و بـه    
از در بیشـتر  اي شود.دور از هوای نفسانی ديده می

نی رمـز انسـان کامـل و عاشـق     های عرفاحکايت
صادق است و سلطان محمـود نیـز رمـز معشـوق     

خداوند است که با جـالل و عظمـت خـود     ،ازلی
 بر همه چیز و همه کس حکمفرماست.  
 یگـر  تيـ درباری پیشینۀ تحقیق در زمینۀ روا

در توان بـه کتـاب   یم ،سۀ آن با عط،اريموالنا و مقا
اشاره کـرد کـه در    (0202ان،ي)پورنامدار ۀ آفتابيسا
ت عط،ار از يبا روا یمثنواز  یتيحکا ،از آن یبخش

سه شده است. نويسندی کتـاب  يت مقايهمان حکا
ـ ن( 0201، ی)تـوک،ل  یت در مثنويروا یقایبوط ز بـه ی

موالنا پرداختـه اسـت.    یگر تيطور مفصال به روا
کـه   یدهد پژوهشـ بررسی سابقۀ تحقیق نشان می

ت از نظـر  يـ يـک حکا  در آن به مطالعه و تحلیـل 
چهـار راوی   تيـ در روا یساختار و عناصر داستان

( یزيـ )موالنا، عط،ـار، سـلطان ولـد و شـمس تبر    
 پرداخته شـده باشـد، صـورت نگرفتـه اسـت. از     

های رسد که با پژوهشرو ضروری به نظر می ناي
های حکايـت ای به بررسی شیوهموردی و مقايسه

اختار هـايی بپـردازيم کـه سـ    پردازی در حکايـت 
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مشترک يا مشابهی دارند تا به میـزان توانـايی هـر    
پردازی، گفتگو، پردازی، صحنهراوی در شخصیت

زبان و درونمايه در مقايسـه بـا ديگـر راويـان آن     
حکايت دسـت يـابیم. تحقیـق دربـاری چگـونگی      

پردازی در آثار عرفانی، مـا را بـا سـاختار    حکايت
کند و یفکری گويندگان و نويسندگان آنها آشنا م

هـای  های زيرين و داللتای برای فهم اليهدريچه
 گشايد.ن آثار میاي ضمنی

 

 ساختار روایت. 8
شامل رخدادها و نیـز افـرادی اسـت کـه      ،داستان

)لوته، کنند رخدادها را در زمان و مکانی تجربه می

و هر آنچه داسـتانی را بـازگو کنـد يـا     ( 00: 0202
ـ  روايت نام دارد. نقل حوادث به ،نمايش دهد ن اي

ای زمـانی و بـه   ها در برهـه معنی است که روايت
افتنـد. اساسـاً   صورت متوالی و پیوسته ات،فـاق مـی  

شـده و  ای از رخدادهای روايـت داستان را چکیده
انـد و آن را  کننـدگان مـتن تعريـف کـرده    شـرکت 

تـر يعنـی جهـان    بخشی از يک برسـاخت بـزرگ  
بازســازی يــا بــازنموده شــدی  داســتانی يــا ســط 
گیرند که اشـخاص داسـتان در   واقعیت در نظر می

کنند و رخدادها نیز در آن به وقـوع  آن زندگی می
 (02: 0201)ريمون کنان،  .پیوندندمی

در روايت مولوی حدود پنجاه بیت به بیـان  
اختصـاص دارد و   اياز و شکستن گـوهر  حکايت

اعتقـادات موالنـا در  هـا و  بقیۀ ابیات بیـان انديشه
ن زمینه اسـت. تعـداد ابیـات در روايـت عط،ـار      اي

الحکايــه و »يــازده بیــــت اســت کــه بـــا عنــوان 
هـا جـدا شـده اسـت. در     از ساير بخـش « التمثیل

ولدنامه نیز حدود چهل بیت بیـان قصاـه اسـت و    
گیـری و بیــان مفـاهیم    بقیـۀ ابیات بـــه نتیجــه  

 الت شـمس عـرفــانی اختصاص دارد و در مقـا 
 سطر گنجانده شده است. 01ن حکايت در اي

 
 يت مولویهاي رواكن . 8-8

-یشـکار يشامل خو یت مولويساختار روا

 ر است:  يز یها 
ـ . رفتن شاه بـه 0-0-0 دن سـران  يـ وان و داي
 دولت.
دن ی. درآوردن گوهر درخشان، پرسـ 0-0-0

ری يـ ر و امر به شکستن آن بـه وز يمت آن از وزیق
دن یشکســتن گــوهر و بخشــ ر ازيــوز یخــوددار

 خلعت به او.
ــ . 0-0-2 ــه حاجــب، پرس ــوهر ب دن یدادن گ

ــوددار    ــتن آنی خ ــه شکس ــتور ب  یارزش آن و دس
 دن خلعت به او.یحاجب از شکستن گوهر و بخش

ـ . دادن گـوهر بـه ام  0-0-0 ر و دسـتور بـه   ی
 ر از شکستن گوهر. یام یشکستن آنی خوددار

ـ . امتحان حدود پنجـاه ام 0-0-2 گـر و  ير دی
ــ  یخــوددار ــا از شکســتن گــوهر و بخش دن یآنه

 خلعت به آنها.
از و امر به شکستن اي . دادن گوهر به0-0-2

 از.اي لۀیآنی شکستن گوهر به وس
ران در اعتراض بـه یاد امي. بانن و فر0-0-1

شتر یران که ارزش امر شاه بیاز به اماي ازی جواباي
 ران.یام یا ارزش گوهر؟ و شرمندگياست 
قتـل   یدستور شـاه بـه جـال،د بـرا    . 0-0-0

ــام ــفاعتی ــواهرانی ش ــ یخ ــرااي ــام یاز ب ران و ی
 .یگر او از شفاعت یعذرخواه
 
 شمر تیهاي رواكن . 8-1

 مقــاالتدر  یزيــت شــمس تبريــدر روا
 خورد: یر به چشم ميز یهایشکاريخو

ايـن   ر به شاه که چگونهي. جواب وز0-0-0
 د شاه.يیارزش را بشکنم و تأ گوهر با
دن ی. دادن گوهر به حاجـب و پرسـ  0-0-0

حاجب  یمت آن و امر به شکستن آنی خودداریق
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ن شاه و دادن خلعت بـه  یاز شکستن گوهر، تحس
 او.

 گران.ي. امتحان د0-0-2
ــ0-0-0 ــت ی. رس ــه دس ــوهر ب ــ دن گ از، اي

کـه در   يیهـا لۀ او با سـنن یشکستن گوهر به وس
 ن خود پنهان کرده بود. یآست

ـ  از و جواباي به . اعتراض همه0-0-2 از اي
تر اسـت  ارزش به حاضران در دربار که امر شاه با

 همه.  یمانیا گوهر؟ و پشي
کشـتن   ی. دستور شاه به جـال،د بـرا  0-0-2

 از.اي یگر آنها و شفاعت
 
 ارعا تیهاي رواكن . 8-4
-یشکاريبا خو نامهبتیمصت عط،ار در يروا

 ش گذاشته شده است:  ير به نمايز یها
در دسـت  یارزش بودن جام لعل با .0-2-0

شکسـتن آن و زدن   یاز بـرا اي ازی دستور شاه بهاي
 ن. یجام بر زم
ـ  ان بهیل و سپاهی. اعتراض خ0-2-0 از و اي

 تبسام شاه.  
 از که چرا جام بـا اي از یکي. پرسش 0-2-2

ـ  ؟ و پاسخیارزش را شکست از کـه فرمـان شـاه    اي
 است.   یزیبرتر از هر چ

 
 سلاان ولد تیرواهاي كن . 8-3

سـلطان   ولدنامـۀ ت در يـ ن روااي اماا ساختار
 ر است:  يز یهایشکاريولد شامل خو

ـ  ران نسبت بهیر و امي. حسد وز0-0-0 از اي
ر و امرا به يل عالقۀ شاه به اوی فراخواندن وزیبه دل

 قصد امتحان آنها.
ر و امر بـه  ي. نشان دادن گوهر به وز0-0-0

از شکستن گـوهر و   ريوز یشکستن آن، خوددار
 ن شاه.یتحس

ران و دسـتور بـه   یـ گـر ام ي. امتحان د0-0-2
ران از شکسـتن آن  یام یشکستن گوهر و خوددار

 ن شاه. یو تحس
ـ  . دستور شاه به0-0-0 شکسـتن   یاز بـرا اي

 از.اي لۀیگوهر و شکستن گوهر با سنن به وس
از کــه حکمــت ايــ . پرســش شــاه از0-0-2

کـه شکسـتن گـوهر    از اي کارت چه بود؟ و پاسخ
 بهتر از شکستن امر شاه است.
*** 

هــا گويــای آن اســت کــه سـاختار حکايــت 
ها در روايت مولـوی وجـود   بیشترين خويشکاری

خويشـــکاری(، پـــس از آن در روايـــت  0دارد )
 2خويشکاری( و روايت سلطان ولـد )  2شمس )

خويشکاری( و سرانجام در روايت عط،ار کمتـرين  
شـود کـه   ديده مـی  خويشکاری(  2) خويشکاری
های هر روايت با دهد تعداد خويشکارینشان می

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

هـای هـر   است. تعداد ابیات و تعداد خويشـکاری 
 نشان داده شده است.  0روايت در جدول شماری 

 

 ها با تعداد خويشکاری. مقايسۀ حجم حکايت8جدول 

 
 
 
 

  

 تعداد خویشكاري تعداد ابیات یا سارها منيع حكایت

 0 22 مثنوی معنوی

 2 02 ولدنامه

 2 00 نامهمصیبت

 2 01 مقاالت شمس
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حکايت با زاويۀ ديـد  ها در هر چهار روايت
شود که زاويۀ ديـد بیرونـی   سوم شخص ارائه می
پذيرتر های روايت انعطافاست و از ساير ديدگاه

اند و هـیچ نـوع   ها از نوع خط،یاست. همۀ روايت
يعنی  یگیردچرخشی در روايت قصاه صورت نمی

فاق ها را برحسب زمان اتهر چهار راوی، حکايت
بـه تعبیـر ديگـر زمـان      .چیننـد افتادن ماجراها می

سـويی دارد.   روايی داستان با زمان تاريخی آن  هم
ن ايـ  سويی زمان روايی بـا زمـان تـاريخی بـه     هم

معناست که در آنها حوادث براساس رابطۀ عل،یـت  
هـا  رو پیرنـن  داسـتان   نايـ  شـود، از روايت نمـی 
 ضعیف است.

شناسـان معـروف مکتـب    گرماس، از نشـانه 
سـاختارهای بنیـادين روايـت را    پاريس، يکـی از  

ــی  ــون و داوری م ــان، آزم ــر او  پیم ــه نظ ــدی ب دان
کنندی پیمـان  اند از: منعقدعبارت کنندگانتمشارک
شـوندهی داور و  د پیمانی آزمونگر و آزمـون و متعه

ن اساس در اي بر (022: 0202)اسکولز،  .مورد داوری
سـاختار   ايـاز و گـوهر شکسـتن   ساختار روايـت  
خـورد.  شـونده بـه چشـم مـی    مـون آزمونگر و آز

سلطان محمود )شـاه، خـدا( آزمـونگر و وزيـر و     
ـ  اند و درشونده ديگر درباريان )مردم( آزمون ن اي

میان تنها قهرمان روايت )اياز، انسان کامل( اسـت  

 آيد.که از آزمون سربلند بیرون می
هـا  ن حکايـت ايـ  همچنین مقايسـۀ سـاختار  

ـ  مولـوی از دهد کـه مأخـذ روايـت    نشان می ن اي
حکايت، بايد حکايت شـمس تبريـزی باشـد نـه     

که فروزانفـر  نامه، آنچنانحکايت عط،ار در مصیبت
 حدس زده است.( 012: 0220)

 

 پردازي. شخصیت1
ن يترکنندی تم داستان و مهمن عنصر منتقليترمهم

، یونسـ ي).اسـت  یت داسـتان یعامل طرح آن شخص

از در »داسـتانی   یهـا سیمای شخصیت (02: 0222
هـای  هـا و ويژگـی  های کـنش و داده هم بافتن نخ

 (02: 0200)مارتین، « .گیردشخصی شکل می
ر، حاجـب،  يـ شـاه، وز  ،یت مولـو يدر حکا

انـد. در  یاصـل  یهـا از و جال،د شخصیتاي ران،یام
ها حضور دارند شخصیت نیز همیت شمس نيروا

ت سـلطان ولـد   يـ هـا در حکا اماا تعداد شخصـیت 
ت موالنـا و شـمس اسـت و در آن    يکمتر از حکا

ن يتـر ر و امرا حضور دارند. البته کمياز، وزاي شاه،
ت عط،ار است که يهامربوط به رواتعداد شخصیت

ان یـ ان سخن بـه م یاز و سپاهاي در آن تنها از شاه،
هـر روايـت در جـدول     یهـا شخصـیت  د.يـ آیم

 اند:نشان داده شده 0شماری 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 راويان
 هاشخصیت

 سلطان ولد عط،ار شمس مولوی

 + + + + شاه

 + + + + اياز

 + + + + امیران/ درباريان/ سپاهیان

 + - + + وزير

 - - + + جل،اد

 - - + + حاجب
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ن اي یهاشخصیت ،0بر اساس جدول شماری      
حکايت در دو روايت مولـوی و شـمس تبريـزی    

نکه در روايت مولوی از کسـانی  اي جز یانديکسان
-که در مجلس شاه حضور دارند به امیران ياد می

شود و در روايت شمس از آنهـا بـه حاضـران در    
ن حاضـران در  ايـ  شود.تعبیر میدربار )درباريان( 

تصادفی محسوب  يیهاتوان شخصیتدربار را می
کننـد  که داستان را واقعی مـی  يیهاکردی شخصیت

-و تصاويری از حال و هوای صحنه به دست می

ها فقط يک بار در صحنه ن نوع شخصیتاي دهند.
قدر جزئی بـه نظـر   شوند و نقش آنها آن اهر می

اماا وجودشان  ،گذاری ندارندرسد که ارزش ناممی
ــت  (000: 0210)بیشــاب،  .ضــروری اســت در رواي

سلطان ولد، جل،اد حضور نـدارد و مـاجرای خشـم    
شود و در روايت عط،ار که سلطان بر امرا  ديده نمی

ها را دارد وزيـر، امیـران و جل،ـاد    کمترين شخصیت
ايـاز   اين روايت، تنهـا  حضور ندارند و در واقع در

گیرد اماا در روايـت مورد آزمايش قرار میاست که 
 شود.  اياز پس از ديگران امتحان می های ديگر

ای بـه خصوصـیات   در روايت عط،ار اشـاره 
ـ  نکهاي شودیها نمی اهری و باطنی شخصیت از اي

ی نـام شـاه   تـ کیست و چه خصوصیاتی دارد و ح
ن حکايت نیامـده اسـت. امـا موالنـا     اي چیست در

هــا و شناســی شخصــیته  روانتوجاــه زيــادی بــ
از با اي توصیف احوال درونی آنان دارد، مثالً وقتی

شـکند،  هايی که در دست دارد گوهر را مـی سنن
ــی   ــیت او م ــیف شخص ــه توص ــردازد و او را ب پ

داند که وقتی در چاه بـود  همچون يوسف )ع( می
و در پايـان   یدانسـت پايان و عاقبت کارش را مـی 

پردازد که از میاي حکايت نیز به وصف شخصیت
ی بیند و حتـ خود را در مقابل عظمت شاه هیچ می

نکه جرمت کرده است تا در چنـین بارگـاهی   اي از
کنـد.  گر ديگران باشد، طلب بخشايش میشفاعت

ها نیز سلطان ولد به توصیف شخصیت ولدنامهدر 

فهـم معنـای   پردازد اماا بر خـالف مولـوی کـه    می
سپارد، مقصود خود نمادين کالم را به خواننده می

کنـد  ها را به صورت آشکار بیـان مـی  از شخصیت
که منظور از محمود خالق دو جهان و مقصـود از 

 از عاشق حق است.اي
همچـون   مثنـوی معنـوی  سلطان محمود در 

 ازاياو با یشود. ماجرایف میا توصیامبران و اولیپ
است. آشکار است  ید و مراديمر یفتگیادآور شي

ـ  که سلطان محمـود در  بـا   یونـد یت پيـ ن حکااي
 یکلــنــدارد. بــه طــور  یخيتــار یســلطان غزنــو

 یاوهیهـا بـه شـ   هاز قص یاریت شاه در بسیشخص
ـ را بـه   یخيپرداخته شده است که شاهان تـار  اد ي

ز در قلمــرو یــن یشــاهان مثنــو يیآوردی گــوینمــ
 یليبرداشت تـأو  نیرانند. البته چنیفرمان م یانفس
در  یخيتـار  یهـا ها و شخصیتاز قصاه یلیو تمث

اسـت.   یافتنيـ ش از موالنا هـم  یانۀ پیراث صوفیم
ک قهرمـان  يـ ز سلطان محمود را تـا مقـام   یعط،ار ن
پـس   (222 -220: 0201، ی)توک،ل .بردیباال م یروحان

 یهایکس در مثنوچیاز بزرگان و رجال تصواف ه
در  سـتی یم نیسـه  یعط،ار به اندازی محمود غزنـو 

ات مربـوط بـه   يـ عط،ـار، حکا  یهـا یمجموع مثنو
 :)ر.ک .رسـد یت مـ يـ حکا 20بـه   یمحمود غزنو

عط،ار در حکايتی ديگر از فانی  (22: 0210فروزانفر، 
از )بنــده( در وجــود محمــود )معشــوق ايــ شــدن
ـ  گويـد. براسـاس  سخن مـی  ،ازلی(  ،ن حکايـت اي

بـازی بـود و   از مشغول چوگاناي با روزی محمود
يک از يکی از تماشاگران خواست که بگويد کدام

کنندی آن تماشاگر که صاحباز آنها بهتر بازی می
بینـد و جـواب   از را يکی میاي نظر بود، محمود و

 دهد:لطیفی می

 رــنظبـبود آن نظ،ارگی صاح

 دادگر ایادـگفت چشمم کور ب

 امديدهتن مین دو ــر شما را مــگ
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 امديدهچه من مینايجز يکی نیست

 شناسچون نگه کردم به شاه حق

 اساير تا قدم جملهــود از ســب

 است را نگه کردم نهانايونــچ

 ود هفت اعضای او شاه جهانــب

 ن را در نظر آوردمیــر دو تــگ

 کردمیر دو حکمیــان هــدر می

 ديدم عیانلیک چون هر دويکی

 وان کرد هرگز در میانــحکم نت
، 022های ديگر، همان: (، )برای نمونه220: 0200)عطار، 

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

 

شمس نیز در مقاالت چنین مضمونی را بیان       

 از است، اندروناي اندرون محمود همه»کند: می

. «استاست که دو افتاده  از همه محمود. نامیاي
 (010: 0211)شمس تبريزی، 

شمس تبريزی در روايت خـود از حکايـت   
ای بــه ، هــیچ اشــاره ايــاز و گــوهر شکســتن  

از  کند و تنهـا نـامی  ها نمیخصوصیات شخصیت
ـ  آورد و ازآنها به میان می ن نظـر شـبیه روايـت    اي

عط،ار است. درواقع تنها مولوی و سلطان ولـد بـه   

اند. توجاه نشان دادهپردازی روايت خود شخصیت
ش يهاالبته نويسنده يا شاعر در آفرينش شخصیت

ـ  اماا آنچـه مهـم اسـت    ،آزاد است ن اسـت کـه   اي
ها و دنیای آنها و رفتار و کردارشان بايد شخصیت

به نظر خواننده  در حوزی  داستان معقـول و بـاور   
 (00: 0202)میرصادقی، .کردنی بیايد

مانند  ،اصلی هر چهار روايت یهاشخصیت
ــه ــديمی قصا ــای ق ــتايند ه ــول   یايس ــی در ط يعن

ا در روايـت    ها تغییر نمیهماجراهای قص کننـد امـا
شــمس تبريــزی حاضــران در دربــار از نــوع     

ـ  پوياينـد کـه پـس از سـخنان     یهاشخصیت از اي
شوند. شوند و از رفتار خود پشیمان میل میمتحو

ن پشیمانی آنان به صورت اي در روايت مولوی نیز
تـوان گفـت   ی میطورکلمنی بیان شده است. بهض
اسـت   یمحـور  ت،یها عامل شخصن روايتاي در

چرخـد و عوامـل    یقصاه بر مدار آن م  تیکه تمام
  تلـ معنا و مفهـوم و حتـی ع   کمال، ت،ینیگر عيد

ــود ــ  یوج ــل شخص ــود را از عام ــب یخ ت کس
هـا را از جهـت اصـلی و    کنند. نوع شخصـیت  یم

طـرف،  بـی  یهـا شخصـیت  ستا و پويا، واي فرعی،
 بینیم.می 2همسو و مخالف در جدول شماری 

 
 روايت مولوی، عط،ار، شمس و سلطان ولد یهانوع شخصیت .4جدول 

 راویان
 

 هانوع شخصیت

 سلاان ولد عاّار شمر مولوي

 ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و اصلی

 فرعی
امیران، وزير، جالد، 

 حاجب

درباريان، وزير، جالد، 
 حاجب

 امیران، وزير سپاهیان

 ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و ايستا

 - - درباريان امیران پويا

 ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و ازاي شاه و همسو

 امیران، وزير، حاجب مخالف
درباريان، وزير، 

 حاجب
 امیران، وزير سپاهیان

 - - - - طرفبی



 58م شماره دومم زمستاناول فصلنامه تخصصي ماالعات داستانيم سال    63

 . گفتگو 4
داسـتان اســت کــه   گفتگـو يکــی از عناصـر مهــم  

گـذارد،  درونمايه و محتوای اثر را به نمـايش مـی  
کند و احساس و انديشۀ فی میها را معرشخصیت

واقـع گفتگـو    دهد. درآنان را به خواننده نشان می
مثابه نوعی کنش باعـ  بازنمـايی و شـناخت     به»

هـر  در  (12: 0200)خسروی،  شود.می« هاشخصیت
 ،ه شـده اسـت  چهار روايت به عنصر گفتگو توجـ 

هـای  هن روايـات همچـون قصـ   اي اماا گفتگوها در
اند و از خود اسـتقاللی  جزء پیکری روايت قديمی

ندارندی البته در روايت شـمس اسـتقالل بیشـتری    
شود، چراکه شمس روايت خود را بـدون  ديده می

وزيـر  »کنـد:  هیچ توصیفی با گفتار وزير آغاز مـی 
ن گوهر را چگونه بشـکنم؟ شـاه گفـت:    اي گفت:

 )شـمس تبريـزی،  « گويی، چـون شـکنی؟  راست می

، مخاطب ن مکالمهاي واقع شمس با ، در(01: 0211
 کند.  ای درگیر ماجرا میمهرا بدون هیچ مقد
نوع گفتگوها را در چهار روايـت  حال تعداد و 

 کنیم.مرور می
 
 گفتگو در روایت مولوي   .4-8

در روايت مولوی هفت گفتگوی بیرونی وجود 
 اند از:دارد که عبارت

 . گفتگوی شاه با وزير 2-0-0
 . گفتگوی شاه با حاجب  2-0-0

 . گفتگوی شاه با امرا  2-0-2   

 از  اي . گفتگوی شاه با0-0-0

 از با امرا  اي . گفتگوی2-0-2

 . گفتگوی شاه با جل،اد  2-0-2

 از با شاه  اي . گفتگوی2-0-1

ــا در     ن گفتگوهــای نمايشــی احــوال، ايــ موالن
خـوبی آشـکار   ها را بهاحساس و افکار شخصیت

های مثنوی از عنصر گفتگو هکند. اساساً در قصمی
به شیوی تکرار تناوبی  آن در فواصـل رخـدادهای   

-هاستفاده شده است و روايت برخی قصداستانی 

ها از طريـق مشـارکت گفتگـو و کـنش داسـتانی      
ن شیوه روايت اي هايی که بههشود. قصهدايت می

واقع همان پاگردهای راوی دانای کل  شوند درمی
هستند که راوی در آن لحظات عنان روايت را بـه  

پويا و گفتگوهای زنـدی آنهـا    یهادست شخصیت
 .گر روايـت اسـت  د دورادور نظارهسپارد و خومی

 (021-021: 0212زاده، )مهدی
ن روايـت در مثنـوی هـم حرکـات و     اي در

ها بـه همـراه گفتگـوی آنـان بـه      اعمال شخصیت
ـ  تناوبی پرداخت شده و به -ای تکراریشیوه ن اي

ترتیب ساختار روايت به شگرد روايت لحظـه بـه   
-جنبـه ن کـار  اي لحظه نزديک شده است. موالنا با

کند روايتش را افشا می یهاهای درونی شخصیت
-و البته به جذابیت و جلب توجاه مخاطب نیز می

 افزايد.
 
 گفتگو در روایت شمر   .4-1

در مقاالت شمس تبريزی گفتگوها شـامل مـوارد   
 زير است:

 . گفتگوی وزير با شاه2-0-0
 . گفتگوی شاه با حاجب  2-0-0

 ازاي . گفتگوی شاه با2-0-2   

ــوی   2-0-0 ــود )گفتگ ــا خ ــاه ب ــوی ش . گفتگ
 درونی( 

 از با دربارياناي . گفتگوی2-0-2

 . گفتگوی شاه با جل،اد2-0-2
 از با شاهاي . گفتگوی2-0-1

جز گفتگوی شاه  ،در روايت شمس تبريزی
اماا گفتگوها  ،شودبا امیران ساير گفتگوها ديده می

جـاز  اي وارنـد و در کمـال  بسیار کوتاه و نمايشنامه
گفت: چـه آه اسـت؟ چـه غريـو     »شوند: بیـان می

است؟ گفت: چنـین گـوهر قیمتـی را بشکسـتی؟     
« ن گـوهر؟ اي تر است ياقیمت گفت: امر پادشاه با
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، بــرعکس  مولــوی کــه (01: 0211 )شــمس تبريــزی،
ای بــرای  هـا را وسـیله  گفتگـوی بیـن شخصـیت 

دهد و معمـوالً گفتگوهـا   ها قرار میبیـان انـديشه
 نی است، شمس گفتـگوها را در حـدیـار طوالبس

ـ کنـد. در روا های بسیار کوتاه بیـان مـی  جمله ت ي
ت با گفتگـو کـامالً مشـهود    يروا یختگیشمس آم

ت شـمس بـا گفتگوسـت و در    ياست. شروع روا
هـا  شخصـیت  میمستق یز به گفتگویت نيادامۀ روا
 شود.یبدل م

گفتگو در روايت شـمس از نـوع بیرونـی و    
گويی درونی نیـز  است اماا يک نمونه تکنمايشی 
-شود، آنجا که شاه در در دل با خود مـی ديده می

ر یـ از هم مثـل آنهـا عمـل کنـد. تعب    اي گويد: نکند
ـ  نشـان دادن  یشمس برا ـ   اي ن ین نـوع گفتگـو چن
)همـان:  « از مـن! اي د:يگویشاه به اندرون م»است: 

دهنـدی آن اسـت کـه    ر انـدرون نشـان  یکه تعب( 00
ن گفتگـو  اي صورت گرفته است. یدرون يیگفتگو

کنـد و  تجربۀ درونی و عاطفی شاه را گزارش مـی 
 گذارد.اليۀ پیچیدی زيرين ذهن او را به نمايش می

 
 گفتگو در روایت سلاان ولد   .4-4
 گفتگوها شامل موارد زير است: ولدنامهدر 
 . گفتگوی شاه با وزير 2-2-0
 . گفتگوی شاه با امرا  2-2-0

 از  اي گفتگوی شاه با .2-2-2

در روايـت سـلطان ولـد کـه حاجـب و جل،ــاد      
تر از روايت مولوی حضور ندارند، گفتگوها کوتاه

ن ايـ  و شمس است و نوع آنها نیز بیرونـی اسـت.  
 افزايند.گفتگوها نیز بر نمايشی کردن روايت می

 
 گفتگو در روایت عاّار .4-3

و  در روايت عط،ار نیز تنها دو گفتگوی بیرونـی 
 شود:نمايشی ديده می

 

 از  اي . گفتگوی شاه با2-0-0
 ازاي . گفتگوی يکی از سپاهیان با2-0-0

*** 

دهنـدی آن اسـت کـه    بررسی گفتگوها نشان 
گفتگوها در هر چهـار روايـت از نـوع بیرونـی و     
نمايشی اسـت و تنهـا يـک گفتگـوی درونـی در      

ن اي شود. همچنینروايت شمس تبريزی ديده می
ای بـه  بیـانگر آن اسـت کـه عط،ـار عالقـه      مقايسه

استفاده از عنصر گفتگو در حکايت خود نـدارد و  
ا مـ گیـرد، ا تنها از چند گفتگـوی کوتـاه بهـره مـی    

موالنا با افزودن تعداد گفتگوهـا هـم بـر  رفیـت     
افزايــد و حکايــت خــود را نمايشــی روايــت مــی

کنـد و هـم خواننـده را بـه سـمت      تر مـی جذ،اب
دهد. او گفتگوهـا  حکايت سوق می گیری ازنتیجه

ای ها به گونهها و موقعیترا متناسب با شخصیت
ايــن گفتگوهــای »آور نباشــد. آورد کــه مــاللمــی

طوالنی در مثنوی که غالباً رنن کالمی، فلسـفی و  
هـا  ن زمینـه اي عرفانی دارند و معانی گوناگونی در

توانسـت اسـباب   شود میدر خالل آنها مطرح  می
واننـده يـا مخاطـب عـادی را کـه جاذبـۀ       مالل خ

کند داستان آنان را به خواندن و شنیدن ترغیب می
ـ  رغـم اماا مثنـوی علـی   ،فراهم آورد ن وضـع از  اي

ـ  های عط،ار که فـاقـدحديقۀ سنائی و مثنوی ـن اي
تـر و در نتیجـه   گفتگوهای طوالنی اسـت جـذ،اب  

هـم   مثنـوی تـر اسـت، بـه طـوری کـه      پرخواننده
ر را کـ و تف تأملمندان به مخاطبان خاص و عالقه

ــی ــادی را جــذب م ــدگان ع ــم خوانن ــد و ه  .«کن
 (010: 0202 )پورنامداريان،

 

 پردازي. صحنه3
زمینه و موقعیتی مکانی و زمانی است کـه   ،صحنه

-اشخاص داستان نقش خـود را در آن بـازی مـی   

در روايـت مولـوی    (01 – 02: 0211)مسـتور،   .کنند
 ن گونه آمده است:ايزمان و مکان حکايت به
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 اه روزی جانب ديوان شتافتــش
 جمله ارکان را در آن ديوان بیافت

 ( 2/021 :0220 ) مولوی،

زمــانی را بــرای  « روزی»موالنــا بــا واژی  
ص کند که زمانی نامشخحکايت خود انتخاب می

کـه  کنـد  نیـز آشـکار مـی   « ديوان»است و با واژی  
 یهـا مکان واقعه در دربار است. البتـه شخصـیت  

اند و ش گسستهياز فضا و زمان خو یداستان مثنو
فضـا و   یانـد گرفتـه  یگـر جـا  يد یدر فضا و زمان

 ت است.يژی روايکه و یزمان
ن قصاـه شـروع خـوبی    اي مقاالت شمسدر 

ای از آن افتاده است. انگـار او در  نداردی گويا پاره
افتـــد و  ـن حکـايت میاي ـادمیان کالم خود به ي

قســمتی از آن را بــرای مخاطــب آشــنا بــا مــاجرا  
ـ  کند. شروع حکايت شمستعريف می ن گونـه  اي

 است:  
ـن گـوهـــر چگــونــــه ايــ وزيــر گفــت:»

واقـــع  در (01: 0211)شـــمس تبريـــزی،  «بشـــکنم؟
ـ  یزمانیت شمس در بيحکا ان يـ جر یمکـان یو ب
میيقـد  یهـا هقص یهایژگياز و یکي ناي دارد و

شـتر از  یت بيام حکایاست که در آنها مضمون و پ
ـ  دارد. البتـه بايـد بـه    یتزمان و مکان آن اهم ن اي
ه داشــت کــه شــمس ســخنان و نکتــه هــم توجــ

الدين چلبی، گفت و موالنا، حسامها را میحکايت
نوشتند. بعضی نیـز  سلطان ولد و ديگر مريدان می

اند کـه برخـی از سـخنان شـمس در     احتمال داده
های پراکندی اوسـت کـه همـراه    ادداشتي ،مقاالت

هــای مريــدانش از ســخنان شــمس بــه بــا نوشــته
: 0202)شمس تبريـزی،  صورت کنونی درآمده است 

ن يکی از داليل آشفتگی، افتادگی و اي و شايد (02
مطالـب   نظمـی هايی از روايت و بینقص قسمت

 در مقاالت است.
ار نیـز زمـان و   طـ عمصیبت نامـۀ  در روايت 

ن حکايت نیامـده اسـت. عط،ـار حکايـت     اي مکان

 کند:ن گونه  آغاز میايخود را 
 اساي لعل در دستبود جامی

 قیمت او برتر از حدا و قیاس
 (011: 0222)عط،ار،                               
 ی زمـان  ی تـوال  یدارا ،ساختار داستان عطـار 

رود کـه در  یش مـ یپـ  یااست و به گونـه  یعیطب
بعد از واقعۀ  یاا واقعهي تیامتداد زمان هر شخص

ــد. ترت یقبلــ ــدر طــرح داســتان حضــور دارن ب ی
ر یع کـه برحسـب سـ   يها و وقـا حضور شخصیت

 یعیشوند تابع نظم طبیزمان وارد صحنه م یعیطب
ان، يپورنامـدار  :)ر. ک .عناصر جملـه در زبـان اسـت   

پـردازی  هی بـه صـحنه  ته عط،ار توجالب (021: 0200
دهد. تفاوت ديگر بین روايت او و سـه  نشان نمی

ـ  روايت ديگر ـن اسـت کـه در روايــت عط،ـار     اي
دهـد  آنچــه شـاه فـرمان بــــه شکسـتن آن مـی   

ا در سه روايت ديگر گوهر است جام لعل است ام
 که بايد شکسته شود.

همچون عط،ـار و   ولدنامهسلطان ولد نیز در 
ای بـه زمـان و مکـان واقعـه     شمس تبريزی اشاره

 ن گونه است:ايندارد. شروع حکايت او 
 همچنین بود قصاۀ محمود

 ودـدی مسعـاز گزيايـ اــب
 (02: 0221)سلطان ولد،                           

-ن چهـار روايـت از نظـر صـحنه    اي مقايسۀ

موالناسـت کـه بـه    دهدکـه تنهـا   پردازی نشان می
عنصر زمان و مکان توجاـه دارد، البتـه او نیـز بـه     

کـه  کنـد، همچنـان  صورت گذرا به آن اشـاره مـی  
-مالیست از چنین شیوهنويسان مینیامروزه داستان

 گیرند.ای بهره می
 

 . زبان 5

مانند نثر در  و تعلیمی اساساً زبان در شعر حکمی
ن اي ت، باخدمت بیان و انتقال معنی و معرفت اس

تفاوت که شعر با استفاده از عناصر و شـگردهای  
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ابـالغ   کند کهای ترکیب میشعری زبان را به گونه
بخـش و شـورانگیز   تمعنی و معرفت با زبانی لذ

تحق،ق پیدا کند. طبیعی اسـت کـه مخاطـب شـعر     
اهل فضل و درباريـان نیسـتند،   ، و تعلیمی حکمی

ل آنچـه را شـعر   زيرا اهل فض یاندبلکه عاماۀ مردم
گیـرد  نیات بیان و انتقال آن را برعهده مـی  حکمی

دانند، به همین سبب شعر حکمیغالباً از پیش می
اش، هم بر پیـام تأکیـد دارد و   بنا بر تعهاد و و یفه

ـ  هم بر مخاطب و زمینۀ معنايی، که ن بـه معنـی   اي
برجسته شـدن سـه نقـش شـعری، تــــرغیبی و      

ــی   ــعر حکم ـــاعی در ش ــیو ارج ــت تعلیم  .اس
 (021 – 022: 0202 )پورنامداريان،

در هر چهـار   اياز و گوهر شکستنحکايت 
ا زبـان      ،روايت با زبانی ساده بیان شـده اسـت امـا

های ديگـر بـه زبـان    مولوی نسبت به زبان روايت
ن حکايت اي تر است. زبان مولوی درمردم نزديک

سرشـار از کنايـات و    مثنـوی های و ساير حکايت
از راه »اسـتی  ای رايج و اصطالحات مردمیهمثل

گلوی خود »و « سنن بر سبو زدن»، «به چاه بردن
 ن کاربرد است:اي هايی ازنمونه« گرفتن

 اهـــافزود شهاشان همیجامگی
 آن خسیسان را ببرد از ره به چاه

 (2/020: 0220)مولوی،
 اندر آ در جو سبو بر سنن زن

 ش اندر بو و اندر رنـن زنـآت
 (022)همان: 

 ود گرفتـای کرد و گلوی خسجده
 کای قبادی کز تو چرخ آرد شگفت 
 (  020)همان: 

ن حکايت به زبان سـاده  اي زبان عط،ار نیز در
ــی ــات و     و مردم ــا او از کناي ــت اما ــک اس نزدي

گیـرد. زبـان سـلطان    اصطالحات عامیانه بهره نمی
از هرچنـد زبـانی سـاده و روان    اي ولد در حکايت

ا بـا زبـان مردمـی    است  فاصـله دارد. سـاخت    امـا
تر نحوی زبان گفتاری در مقاالت شمس چشمگیر

ای اسـت کـه   از زبان موالناست. بیان او بـه گونـه  
زند. برای نمونـه بـه دو   گويا با مخاطب حرف می
 عبارت زير توجاه کنید:

)شمس  .«شاه محمود گوهر را داد به حاجب» -

 (01: 0211 تبريزی،
 .«کنـد تـا گـوهر را بگیـرد    ست میپادشاه د» -

 (00)همان: 
تـوان نتیجـه   های فوق میه به عبارتبا توج

گرفت که شمس بیش از موالنا به زبـان گفتـاری   
 دهد.  توجاه نشان می
های بیان داسـتان را بـه سـه گونـۀ     اگر شیوه

 :)ر. کروايتی، توصـیفی و نمايشـی تقسـیم کنـیم     

کـه موالنـا در   توانیم بگـويیم  ، می(02: 0200شیری، 
حکايت خود از هـر سـه شـیوه بـه مـوازات هـم       
استفاده کرده است. او بـا بیـان روايتـی خـود بـه      

پردازد و هرجا که الزم ببیند از روايت حکايت می
گیــرد، مــثالً وقتــی بــه بیــان توصــیفی بهــره مــی

 پـردازد  رسد، به توصیف او مـی از میاي شخصیت
کنـد.  ص مـی و نیز فضا و مکان داسـتان را مشـخ  
آيـد نشـانی از   گفتگوهايی نیز که در حکايت مـی 

 بیان نمايشی اوست.
ايـاز و گـوهر    شیوی بیان عط،ـار در حکايـت  

بیشــتر بیــان روايتــی اســت، او از بیــان  شکســتن
گیـرد و از بیـان نمايشـی هـم     توصیفی بهره نمـی 
 یبـارز  یژگين ویکند. همچنبسیار کم استفاده می

جاز کـالم  اي خوردیت عط،ار به چشم ميکه در روا
-و خالصـه  یسـ ينوش او به کوتـاه ياوست و گرا

 .ل اسـت يبـد یر و بینظکه در نثر او هم کم يیگو
 (022: 0211، یاحمد :)ر. ک

 ،در شیوی بیانی سلطان ولـد در حکايـت فـوق   

ا مـ رود ابیان روايتی و توصیفی هر دو به کار مـی 

بیان نمايشی کمتر از موالنـا مـورد اسـتفاده قـرار     

 گیرد.می
کـی بـه   ا شیوی بیان شمس تبريـزی بیشـتر مت  اما
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شــیوی نمايشــی اســت. شــمس از بیــان توصــیفی 
کند و با استفاده از گفتگوهـای بسـیار   استفاده نمی

 کند.ها کمک میکوتاه به نمايشی شدن صحنه
 

 . درونمایه 7
درونمايه، فکـر اصـلی و مسـل،ط در هــر اثــری      

ل اثــر  ای اسـت کـه در خـال   است، خط يـا رشته
های داسـتان  شود و وضعیت و موقعیتکشیده می

 دهد.  را به هم پیوند می
 ايــاز و گـوهـــر شکســتن  در حکـــايت 

هـايش بـــه    مـوالنـا بر خالف بسیاری از تمثیـل 
گیــری مسـتقیم و بیــان صـري  درونمايـه      نتیجه
گويـد، او را بـه   از سخن میاي پردازد. وقتی ازنمی

 کند:يوسف تشبیه می
 همچو يوسف که درون قعر چاه

 ارش از الهـد پايان کــکشف ش
 (2/021: 0220)مولوی،

سپس از عارفان و زاهدان و احوال آنها سخن      
نکه به صورت مستقیم بیان کنـد  اي گويد، بدونمی

از عارف کامل است. وقتـی هـم   اي که منظور او از
ز پردازد و اگری امرا میاز به شفاعتاي که از زبان

خطاب بــه »گويد عفو و رحمت شـاه سخـن می
گیـرد و بــه   سلطان، لحن خطـاب بــه حـق مـی    

ب: 0220کــوب، )زرايــن« شــودمناجــات تبــديل مــی

0/020:) 
 ان فر،خیــه همايــای همايی ک

 از تو دارند و سخاوت هر سخی
 انـهای جهه کرمــکای کريمی

 ثارت نهان...اي و گردد پیشــمح
 (2/020: 0220)مولوی،

توان نتیجه گرفت که منظـور از  اينجاست که می      
شاه، خداوند است که بنـده بايـد تسـلیم محـض او     

ای از عـارف کامـل اسـت کـه از     اياز نمونـه  باشد و
 .  شودآيد و تسلیم امر او میامتحان سربلند بیرون می

گیری از حکايت شمس تبريزی نیز به نتیجه
سـپارد.   را به خواننده میگیری پردازد و نتیجهنمی

 بـه »ن جمله که شـاه  اي انیاماا در آغاز داستان با ب
: 0211، یزيـ )شمس تبر «ديجویم ین امتحان عاقلاي

دهـد.  ین آزمون نشـان مـ  اي مقصود شاه را از (01
درواقع شـمس خواننـده را از راز و رمـز داسـتان     

داسـتان از  یهاشخصیت که یکند، درحالیآگاه م
خواننده  ین آگاهین تقابل بیخبرند. همیراز بن اي

ق یـ ها سبب به وجود آمـدن تعل و جهل شخصیت
ـ  .در داستان شده است ۀيـ درونما (01: 0202ض، ی)ف

را يـ م اسـت ز یرمسـتق یز از نـوع غ یـ ت نين حکااي
 افت آن بر عهدی خواننده است.  يدر

« اعحک یةلولاعتاثیر »اما عط،ار با آوردن عنوان 
دهد کـه قصـد او از   حکايت نشان میقبل از بیان 

تـر از خـود قصاـه    عمیـق  آوردن حکايت مفهومی
ـ  است. روش عط،ـار  ک يـ ن اسـت کـه نخسـت    اي

ر يتقر یکند، سپس برایرا مطرح م یمطلب عرفان
ـ  -به سـبک عارفـان   -  آنیو توض ا چنـد  يـ  کي
ـ  آورد. نقـش یم یلیت تمثيحکا هـا  تيـ ن حکااي

ا يــ یعرفــان یفهــم کــردن آن معــانســاده و مــردم
ــ ــت یاخالق ــا، ی)شم .اس ــان  (02: 0212س او در پاي

حکايت در دو بیت نتیجۀ کل،ـی داسـتان  را بیـان    
 کند:می

 ان رودـر فرمـه بـر کـده آن بهتـبن
 جام چبود چون سخن در جان رود

 یــکس یـا باشـاش تـــبنـدی او ب
 ن باشد بسیايـ ،یــور سن او باش

 (011: 0222)عط،ار،                               
-سلطان ولد نیز در روايت خـود بـه نتیجـه   

پردازد و پس از پـايـان روايـت،  گیری مستقیم می
کنـد. او  نتیجۀ عرفانی مورد نظر خود را آشکار می

ـ  منظور از سلطان، از، امیـران و گـوهر را چنـین    اي
 کند:بیان می

   هست محمود خالق دو جهان
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 رانــال آن میــخودپرستان مث
 ـاز عـاشق حـقاياولیـا چـون

 قـاً از خـدا گـرفتـه سبــدائم
 بـود گـوهـــریــهستی  آدم

 شد سرورهرکه آن را شکست
 (00: 0221)سلطان ولد، 

 

 گیري نتیجه
، مثنـوی در  اياز و گـوهر شکسـتن  مقايسۀ روايت 

دهنـدی  نشان ولدنامهو  نامهمصیبتشمس،  مقاالت
آن است که مولوی بیش از عط،ار، شمس تبريـزی  

پـردازی و عناصـر   و سلطان ولد به شـیوی داسـتان  
 داستانی توجاه دارد. 

موالنا در حکايـت خـود از هـر سـه شـیوی       
روايتی، توصیفی و نمايشی استفاده کرده است. او 

پردازد و با بیان روايتی خود به روايت حکايت می
 یگیـرد ز توصـیف بهـره مـی   هرجا که الزم بداند ا

آورد، الی حکايـت مـی  گفتگوهايی نیز که در البه
 نشانی از بیان نمايشی اوست.  

ــی و    ــان روايت ــد بی ــلطان ول ــت س در رواي
ــار بیــان روايتــی و در  ،توصــیفی، در روايــت عط،

 نیز بیان نمايشی غلبه دارد.  ،روايت شمس
شناسـی حکايـت مولـوی و بررسـی     ريخت

دهندی نظـم  ن روايت  نشانايهای داستانی درکنش
و ترتیبی منطقـی اسـت کـه بـر آن حـاکم اسـت.       

پردازی و گفتگـو نیـز در مثنـوی    عنصر شخصیت
البته شمس  یچشمگیرتر از سه روايت ديگر است

هـا  تبريزی نیز از گفتگوهای متناسب بـا موقعیـت  
ا گفتگوهـا در روايـت او بسـیار      بهره می گیـرد امـا

همچنین اشاره به زمان و  وارند.کوتاه و نمايشنامه
که در هـیچ کـدام از سـه روايـت ديگـر       -مکان 

در روايت مولوی گويـای توجاـه او    -نیامده است
 پردازی است.  به عنصر صحنه

تـر بـه روايـت    موالنا و سلطان ولد مبسـوط 

تـر از همـه آن را   ا عط،ـار کوتـاه  اند امـ ماجرا پرداخته
 نامـه مصـیبت روايت کرده است و حجـم ابیـات در   

استی بـه همـین دلیـل     مثنویپنجم ابیات تقريباً يک
های روايت مولـوی بـیش از ديگـران و    خويشکاری
   های روايت عط،ار کمتر از ديگران است.خويشکاری

ــد در هــر چهــار حکايــت ســوم   ــۀ دي زاوي
هـا  شخص اسـت. پیرنـن نیـز در همـۀ حکايـت     

اند یها از نوع خطضعیف است، زيرا همۀ روايت
ــان  ــاريخی آن   و زم ــان ت ــا زم ــتان ب ــی داس رواي

هـای هـر   همسويی دارد. سادگی زبـان از ويژگـی  
چهار روايت است اماا زبان روايت مولوی نسـبت  

 تر است.  به سه راوی ديگر به زبان مردم نزديک
موالنا برعکس عط،ار و سلطان ولـد کـه بـه    

اند، درونمايۀ حکايـت  پرداختهگیری مستقیم نتیجه
 ريف و غیرمستقیم ارائه کرده  خود را به صورتی

اماـا   یاست تا تـأثیر بیشـتری بـر خواننـده بگـذارد     
پردازد وگیری مستقیم نمیشمس تبريزی به نتیجه

 کند.  ن کار را به خواننده واگذار میاي
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