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 دهکیچ
خوود اسوت. بوا وجوود      دار متون عرفانی و حکمی پیش ازوام مثنویایش ت که موالنا در سرتردیدی نیس
بدیل ادب پارسوی اسوت، پرسشوی     یکی از شاهکارهای بی مثنوی معنویین پرسش که چرا این، پاسخ بد
بت به پردازی موالنا نس . نبوغ داستاناست کردهها ذهن پژوهشگران این حوزه را متوجه خود  است که سال
دالیل برتری این اثر است. شاید هیچ شاعری ماننود موالنوا بوه ایون حود در د وای        یکی از  اخالف خود

کند  بیان می دهد و آن را در نهایتِ ایجاز و اختصار . او گاه داستانی را  بض میاست کردهداستانی تصرف ن
ا احصوای  ندگان بو کند. در این مقاله، نگار صد بیت بیان میدهد و آن را در چند تی را بسط میو گاه حکای
انود و میونان    پرداختوه  مثنووی در مقایسه با مآخذ آن، به تحلیول پوند داسوتان     پذیر های گسترش داستان
در  مثنویاند تا تفوق حکایات بسیط  فات موالنا را در ساختار حکایت، با رویکرد اطناب مشخص کردهتصر

، مثنووی ط )اطنواب  داسوتان در   دهد که بس آمده نشان می دست به ۀنتیجآشکار گردد.  مقایسه با مآخذ آن
 .است بودهکامالً آگاهانه و با اهداف مشخصی 
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 مقدمه. 1
کالم را بلیو  و  کارگیری آگاهانه و منطقی،  در صورت بهاطناب از جمله صنایعی است که 

، بردن کلمات بسیار برای معنی اندک کار بهبه درازا کشاندن سخن و  اطناب»سازد.  رسا می
هوای داسوتانی را چنودان     ا این تعریف، گسوترش ام . 555: 1181)انوری، « مقابل ایجاز است و

برای داستانی ی از شاعران و نویسندگان از اطناب خدر ادبیات کالسیک، بر دهد. نشان نمی
اسوت.   اعوالی آن  ۀنمونو نین  مثنویاند و  ود سود بردهنظر خ ن مطالب و مفاهیم موردیبیت

 ۀارائو موالنا در  ۀشیوسرایی است و از عوامل جذابیت آن،  بارز و بدیع داستان ۀنمون مثنوی
مضامین تا است  مناسب داستان و تمثیل کوشیدهآگاهانه و هاست. موالنا با انتخاب  داستان

. او به ا تضای حوال مخاطوب و   کند تر موسو ملو معانی آن را برای مخاطبان باورپذیرتر 
او گواه از  البته دهد.  سخن را بسط میهوشیارانه مناسب احوال خود و موضوع مورد بحث، 

کوه در   کشواند  فظی او را به لفظی دیگور موی  افتد و گاه ل حکایتی به یاد حکایتی دیگر می
های مرتبط با  ثیلتمبدین شکل، حکایات و شده، حکایت رها  یموضوع اصلگاه آن،  ۀنتیج

ایون گسوترش نوه بوا     گواهی  ا امشود.  ها می داستاناصل حکایت اصلی موجب اطناب در 
 ،در ادبیات از  رن پنجم به بعد پذیرد. که تنها در سطح یک داستان صورت میبلاستطراد، 

گویا عطار از پیشگامان »اند:  که گفتهخورد  ها بسیار به چشم می استفاده از حکایات و تمثیل
« اسوت  آن را به کموال رسوانده   مثنوی معنویو مولوی در  است بودهگیری این شیوه کار به

 پرداختنود،  تنها به  شر داستان میاغلب او برخالف  دما که  . 21وو 25: 1181محمودی،  )بارانی و
اصور داسوتانی، توصویف    دهود. اسوتفاده از عن   تری از داستان را نشان موی  های عمی  جنبه

هوای   بنودی  جای حکایوت و پایوان   ها، بر راری گفتگو در جای تویی  صه ردها، تو شخصیت
از جملوه   ،کنود  مخاطب را به داستان بعودی ترغیوب موی    ،فرد که در هر داستان به منحصر

ا ر کنار مفاهیم معناشناختی آن است و برخی از ایون شوگرده  د مثنویمسائل زیباشناختی 
 شود. و طرح میداستان ن ای در فرایند امروز با تعابیر تازه
 ح  است: ۀاشارصراحت گفته که اطناب و ایجاز سخنش با  خودِ موالنا به

 گووور بفرمایووود بگوووو، برگووووی خووووش  »
 ر بفرمایوووووود کووووووه انوووووودرکش درازوَ

 کوونم موون از رشوود  چووون کووه کوتووه مووی 
 

 لیوووک انووودک گوووو، دراز انووودر مکوووش   
 چنووان شوورمین بگووو بووا اموور سوواز     هووم

 «کشوود او بووه صوود نوووعم بووه گفووتن مووی  
  .2791و5/2791: 1111)مولوی،             

توابع جریوان سویال     مثنویپژوهان معتقدند که موالنا در سرایش  بسیاری از مولویا ام
ک؛ صوفوی،  ر.)دانند  و موضوعات آن را فا د نظم خاصی می مثنویهای  ذهن است و داستان

گونوه تووالیِ   فاروق حمید، گمانِ بوه فقودان هور     در مقابل، پژوهشگر عرب،.  22و17: 1188
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در خوط   . 191: 1181حمید، ر.ک؛ )داند  می« متفنن ۀخواننددیدگاه »برآیندِ  ،روایت را در این اثر
. اسوت  گرفتوه اندیشیده شکل  پیش ا با ساختاری منظم و طرحی ازه ، داستانمثنویداستانی 

مرتبط  وندی ماهرانه به همآید و حکایات با پی هر حکایتی در تبیین حکایت  بل از خود می
، مثنووی موثالً در دفتور پونجم     اب پرسوناژها نین بسیار د ی  است؛در انتخموالنا  شود: می
شکن را از مآخذی وام کورده کوه امیور در آن داسوتان،      خوار و زاهد خُم استان امیر شرابد

داسوتان را  که ا موالنا چون بر آن است اسی در دوران خالفت اسالمی است. اممعتضد عب
 نواز، عادل، دریادل، شاه مردان، دل، مشف ، مسکین خوش»امیرش را عارف و  غییر دهد وت

کوه  سازد  نمیگیر کند و این با شخصیت معتضدِ سخت« بین و رازدان و دوست امیرالمؤمنین
ت ماهرانوه، زموان داسوتان را    یو با یک ب . لذا«هِمِالَکَ لَبْفُهُ  َیْانَ سَکَ» است: در باب او آمده
شوراب مبواح   در آن دوره بورد کوه    عیسویان موی  ۀدوردهد و به  غییر میحدود هنار سال ت

 :است بوده
 دور عیسووووی بووووود و ایووووام مسوووویح  »
 
 بایستشوووان در نظوووم حوووال  بووواده موووی»
 

 «آزار و ملوووویح خلوووو ، دلوووودار و کووووم  
  .5/1552: 1111)مولوووووی،                  

 «بوواده بوووود آن و ووت مووو ذون و حوووالل  
  .1555)همان:                                

از دالیول دخول و   نین ها،  های داستان و بررسی احوال درونی آن توجیه رفتار شخصیت
های داستانی، معانی و مفاهیمی را  تست. موالنا در بهره بردن از ظرفیتصرف در حکایات ا

هوا   ای انودک بوه آن   انود یوا اشواره    مغفول مانوده  ها سازد که در مآخذ این  صه رجسته میب
ها با هوم رد و   سخنانی که شخصیت ۀهماصرار بر بیان جنئیات داستان و ذکر » :است شده

 ۀشوویواسووت کووه  مثنووویهووای برجسووته و چشوومگیر  از نکووات و جنبووه ،کننوود بوودل مووی
 . 55: 1117)پورنامداریان، « کند نویسی معاصر بسیار نندیک می پردازی موالنا را به  صه داستان

 است گرفتهمتون منظوم و منثور فارسی و عربی  بل از خود بسیاری از حکایات را از او 
اسوت و   ت از سونایی و عطوار سوروده   را به تبعی مثنویو بر کسی پوشیده نیست که موالنا 

توورین  ی، او را از برجسووتهپوورداز داسووتانت او در ا خال یوواموو هاسووت، شووک واموودار آن بووی
ی نووینی از  هوا  هوا، روایوت   انف در داسوت دهد. او با دخول و تصور   ان  رار میسرای داستان
این تغییرات کلی است و روایتی جدیود در   ی. گاهاست کردهارائه  های ساده و  دیمی  صه

شکل  های کهن انشی متفاوت از آن روایتخو ،شود و گاه با تصرفی اندک ذهن او خل  می
 ؛ازدسو  نین از هیچ، همه چین موی  یگاه کند. تر می جذاب ،گیرد که آن را برای مخاطب می

زن و مپیور کداستان مثالً  کند؛   میای مبسوط و عمی ای صرف را بدل به  صه یعنی اشاره
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اموا   گرفته، را فرا مثنویبیش از بیست بیت   1257و1252و  1211و1/1222 :1111مولوی، ک؛ )ر.باز 
 است: اسرارنامهای چند بیتی در  م خذ آن اشاره

 مگوووووور بازسووووووپید شوووووواه برخاسووووووت»
 

 «آن پیوووورزن راسووووتی بشوووود تووووا خانووووه 
  .117: 1181)عطار نیشابوری،                    

که نبایود علوم   هجویری دربارۀ این موضوع آمده  المحجوب فکشای کوتاه در  جملهیا 
پر و بالش  ،سرای پیرزنی نشیند بر دیوار المحاله چون باز مَلِک»ف دست نااهل بیفتد: تصو
 است، کرده یگیر است که عطار از این داستان نتیجهجنجالب آ» و  12: 1181)هجویری، « ندببرّ

. موالنا همین داستان را جوای دیگور تبودیل بوه اشواره       51: 1195زاده،  )اشورف  «!اما موالنا نه
 «.روستا ۀخانهمچو طاووسی به » :است کرده
 مثنویروایی  . طرح2

 «مساوات»و  «اطناب»، «ایجاز»، در مقایسه با مآخذ آن با سه فرآیند مثنویدر ها  داستان
موالنوا آنچوه را از دیگوران    » هوا بوه صوورت اطنواب هسوتند و      شود که اغلب آن ارائه می
ریوند و   هوای گونواگون موی    کند و آن را در  الوب  ذهن خود ذوب می ۀکوردر  است، گرفته

.  9: 1195زاده،  )ر.ک؛ اشورف  «گیرد کند و نتاید گوناگونی از یک داستان می چینی تازه ارائه می
حکایت شیر  ،برای نمونه دهنده؛ داستان است تا  بض ۀدهند ، او بیشتر بسطبه همین دلیل

 مثنووی در  ، شوده نقول   کلیلوه و دمنوه  و نخچیران که پیش از موالنا به صورت مووجن در  
موالناست  های اندیشهنندیک به پانصد بیت است. این اطناب که بیشتر برای تبیین کامل 

عالی اطناب داستانی  های نمونهاز  ،ری بین شیر و نخچیران استو شامل گفتگوهای بسیا
های این دو اثر در  مشابهت ،بر ذهن و زبان موالنا که حاصل آن  رآناوست. ت ثیر عمی  

اصولی ایون    ۀلمسوئ  .اسوت  کورده به این نوع اطنواب کموک    ،تدوین و فنون کالمی است
ی نسبت به مآخذ احتمالی آن است. سرای کار اطناب موالنا در داستان، بررسی سازوپژوهش

گیرد  اند که مولوی از موضوعات ساده و بدیهی بهره می پژوهان بر این عقیده عموم مولوی
آمیند. در ایون مقالوه، دالیول     ها را با موضوعات بسیار مهم و عمی  ذهن خود درمی و آن

در حکایوات و  شود که تصرف موالنا  و اثبات می بررسی مثنویو اطناب داستانی  تصرفات
پژوهان در باب  آگاهانه و هوشیارانه است و آنچه برخی از مولوی عموماًها،  بسط در داستان

و عناصور آن را   ءاند، نباید ت مل در د ای  داستانی و اجونا  جوششی بودن شعر موالنا گفته
های   بض و بسط باب گرفته، هیچ پژوهشی در های صورت با توجه به بررسی شامل شود.

بوه ایون   که تی تحقیقا. اما است گرفتهها انجام ن به مآخذ داستان رویکردبا  مثنویتانی داس
 ، عبارت از موارد زیر است:کند پژوهش کمک می

  .1197ر.ک؛ خیرآبادی، ) با مآخذ آن مثنویهای   صه ۀمقایس و1
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  .1188ر.ک؛ پورنامداریان، ) شکنی در شعر مولوی شعر فارسی و ساخت ؛آفتاب ۀسایدر  و2
 . 1175توکلی، ر.ک؛ ) مثنویبوطیقای روایت در  ؛های دریا از اشارت و1
 .1 1181مید، حر.ک؛ ) موالنا مثنویسرایی در  فنون  صه و5

 .Tales from the Mathnavi (Arberry, 1963) و5
 .Din Rumi (Rehder, 1975)وThe Style of Jalal al و6

 ایاز و حجره داشتن اوحکایت  .1
 از زیرکوووووی انگیختوووووهآن ایوووواز  »

 

 «پوسووووتین و چووووار ش آویختووووه   
 

 . 252و215: 1همان: و  1915و1978 ،1151و1151 ،1155و1151 ،1285و1251 ،2157و1859/ 5)ر.ک؛ همان: 

کنود کوه    داند و اشاره می می نامه مصیبتو  اسرارالتوحیدفروزانفر م خذ این حکایت را، 
.  195وو 191: 1197فروزانفور،  ر.ک؛ )اسوت   ءلیوا واأل ةحلیو حکوایتی در   این دو نینظاهراً م خذ 
 نین الهدایه مصباحاست و در  میبدی عیناً این حکایت آمده سراراأل کشف، در تفسیر همچنین

ه احتموال بسویار   ببا وجود این،  . 572: 1181، عطارر.ک؛ ) است شدهشبیه روایت میبدی نقل 
هوا بوا    آن ۀمقایسسی بهتر مآخذ و است. برای برر اسرارالتوحیدو  نامه مصیبتم خذ اصلی، 

 ابتودا  ،مثنووی دالیل اطناب داستانی  نین و موالنا در این حکایت تصرفاتو مینان  مثنوی
 .شود حکایت آورده میای از هر  خالصه

 اسرارالتوحیدروایت  ۀخالص .1و1

سواعتی در   رفت و می ای به وزارت رسید. هر روز به خانه ای شیخ گفت: و تی جوالهه
آن شود کوه    ررفت. به امیر خبر دادند و امیر را خواطر بو   ماند و بعد به نند امیر می میجا آن

ه جوالهگان ک ، چنانوزیر بدان جا شد. گودالی دید بداند در آن خانه چیست. روزی از پسِ
. امیر گفت که این چیست؟ است کردهخم  وزیر را دید که به گودال وارد شده و سر .را باشد

ام و هر  دولت من از امیر است و من ابتدای خود را فراموش نکرده ۀهمکه  وزیر پاسخ داد:
کنم تا مبادا کار اشتباهی کونم. امیور انگشوتر از دسوت درآورد و در      روز به خود گوشند می

  .251: 1191)منور،  دست وزیر کرد.
 نامه مصیبتروایت  ۀخالص .2و1

این را به پادشاه گفتند و او  رفت. ادشاه میای داشت و هر روز از آن خانه به نند پ ایاز خانه
ایاز چیست؟ پادشاه به درون خانه رفت و پوستینی  ۀتصمیم گرفت که معلوم کند درون خان

. اسوت  بووده دید. از ایاز پرسید: این چیست؟ پاسخ داد: من غالمی بودم و این پیراهن مون  
بینم تا جایگاه خود را فرامووش   ام، هر روز پوستین خود را می امروز که به این مقام رسیده

  .215: 1181)عطار،  .نکنم
 مثنویروایت  ۀخالص .1و1

منصب رسویده بوود و بورای    ایاز از غالمان سلطان محمود بود که در دستگاه او به مقام و 
اش را بور دیووار اتوا ی     خود را فراموش نکند، چارق و پوستین دوران جووانی  آنکه گذشتۀ



 اطناب رویکرد با پردازی داستان در موالنا تصرفات / بررسی12

رفوت و بورای    آنکه به سر کارش حاضر شود. به آن اتاق موی  ل ازبآویخته بود و هر روز  
آن زده بود. نندیکان پادشاه که ر بوای حسوود او    رِ فلی بنرگ بر دَ ،آنکه دیگران نفهمند

بوه نوند سولطان رفتنود و      ،هایی از زر و سویم اسوت   به خیال آنکه در آن اتاق گند ،بودند
به آن اتواق برونود و هرچوه از زر و سویم     چینی کردند و سلطان را راضی کردند که  سخن
ولی هیچ نیافتند و با حالتی ترسان و  ،هنگام به درون اتاق رفتند شب ها آنبردارند.  ،یافتند

 بارۀلرزان به نند سلطان بازگشتند و به خاک افتادند و پوزش طلبیدند و سلطان  ضاوت در
پوس   چه دارم از توست ای سلطان.و ایاز چنین پاسخ داد که: من هر ها را به ایاز سپرد آن
  .5/577: 1181) به نقل از زمانی،  امر توست. ،امر
 موالنا تصرفات .5و1

دوازده بیوت و   ناموه  مصویبت و   251: 1191)منوور،   حدود هشت سوطر  اسرارالتوحیدحکایت و 
در  مثنوی. این حکایت  195: 1197فروزانفر، ر.ک؛ )است  آمدهدر سه سطر  ءولیاحلیةاألروایت 

بیوت  و شوش   یابد. نندیک به صدو بیست ششم ادامه می شود و تا دفتر دفتر پنجم آغاز می
حکایوت  و   285وو 5/118: 1111، ر.ک؛ مولووی )نه بیت کلی اسوت   و اصلی و سیصدو پنجاه

سینده برابوری در  و اطنابی حدوداً  است شدهمآخذ دیگر بسیار گسترده  ادر مقایسه ب مثنوی
اگرچه موالنا خوود را وامودار    است. داستان داشته ش برابری در کلّو ش اصل داستان و سی

ی او کوامالً آشوکار اسوت. عطوار     پرداز داستان، نبوغ مثنویجای  ر جایاما د داند، عطار می
پوردازد. ایون تفواوت     کند و تنها به اصل داسوتان موی   مانند موالنا در حکایات تصرف نمی

اسوت. موالنوا شخصویت ایواز و      مثنووی ایوات  ایجازی حکایات عطار، فصل متماین با حک
حکایوت را   ،ها و عناصر داستانی و با افنودن شخصیت است گرفته نامه مصیبتسلطان را از 

 ،مانند بیت ذیل که بوا افونودن امیوران و معتمودان     برد؛ به سمت اطناب داستانی پیش می
 رود. حکایت به سمت گستردگی می

 سوووی معتَمَووود شوووب آن میووور بوووا نیموووه»
 

 «زد یرااو  ۀحجووووووووور ر گشوووووووووادد 
  .5/1819)همان:                             

افتود و در پوی    در دو روایت م خذ، این پادشاه است که نسبت به وزیرش بوه شوک موی    و
چینوی   این نندیکان شاه هستند که بوا سوخن   ،مثنویاما در روایت  هاست، آن ۀخانتفتیش 
ایون تصورف موالنوا     .اسوت  ر از زر و سیم و گوهرپُ ای کنند که ایاز را خانه د میخود وانمو

ی پوردازد. جایگواهی کوه موالنوا بورا      ها موی  حکایت به آن ۀادامدر  برای اهدافی است که
شوود کوه او را در    مانع از آن می ،کند ایجاد می پادشاهی )سلطان محمود  در ادامۀ حکایت

افناید توا هوم    ان را به حکایت میمظان اتهام به ایاز  رار دهد. پس موالنا امیران و نندیک
های داستانی افنوده شود و هم ظرفیت داستان برای  کند و بر گره تر پیچیدهروند داستان را 
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آگاهی  ر حال، سلطانِ داستان موالنا، پیشبه ه نظر او آماده شود. پرداختن به اهداف مورد
(Prolepsisۀلمسوئ او نیسوت. اموا   له، تنها شخصیت عرفانی بخشیدن به   دارد و این مسئ 

گسوترش   ۀمقولو های دیگر به جای سلطان، از منظور عناصور داسوتانی در     افنودن شکاک
(Developmentاثوری کوه رویوداد    »گنجد. چون در گسوترش اسوت کوه خوال  اثور         می

کنود توا    است، از ساختار دیگر استفاده می یا به اصطالح لو رفته ،شدهاش پیشتر بیان  اصلی
خالف بور  مثنووی حکایت  . 12: 1189نیواز،   )ر.ک؛ بیوآورانه و بکر پیدا کند تی نگسترش، حال

ر اسوت از او  و فورود   دهود، پُو   مآخذ آن که داستانی ساده و خالی از تنووع را نشوان موی   
ایواز،   ۀخانو داستانی، توصیفات د ی  موالنا از تالش معتمدان بورای یوافتن سویم و زر از    

کوه همگوی    هبرای کندن حفر هایی ب و آوردن میخش ر نیمهایاز د ۀحجرچگونگی گشادن 
گفتگووی   . اسوتفاده از عناصور داسوتانی و   اسوت  کردهتر و باورپذیرتر  گرایانه داستان را وا ع
 .است کردهها، روایت موالنا را دلنشین و جذاب  شخصیت
 حجووره را بووا حوورص و صوود گونووه هوووس»

 

 ازدحووووووام انوووووودر افتادنوووووود از در زِ 
 

 ن چنووود کوووسبووواز کردنووود آن زموووان آ 
 

 «همچووووو انوووودر دوغ گندیووووده، هَوووووام
  .2729-2721/ 5: 1111)مولووووووی،       

 

تبودیل   طبوی   ، داستانی دو طبی در مآخذ موالنوا بوه روایتوی تقریبواً سوه     به عبارت دیگر
بین دو  طب از این سوه، تضواد و     در  الب منا شه Differentو عنصر افتراق ) است شده

، هنگامی که شواه  اسرارالتوحیدو  نامه مصیبتدر دو م خذ  کند. ناهمانندی آن را افنون می
رسود   به ذهن او نمی دیدن پوستین و یا وسایل جوالهی شود، بعد از وزیر وارد می به خانۀ

که ممکن است وزیر در جایی دیگر، زر و سیم را پنهان کرده باشد. اما ذهن و اد مولووی،  
ایاز و دیدن پوستین و  ۀخانوارد شدن امیران به  ظریف نین وا ف است و بعد از ۀنکتبه این 

 افتند: او می ۀخانو به فکر کندن  است کردهها را پنهان  کنند که او گند چاروق، گمان می
 هوور طوورف کندنوود و جسووتند آن فریوو     

 داد آن زمووان هاشووان بانوو  مووی   حفووره
 

 کندنووود و گوهوووای عمیووو   هوووا حفوووره 
 «نووودگانگایوووم ای  هوووای خوووالی کنوووده
  .2797و2717)همان:                      

زده و شرمگین در مقابل پادشاه  ه متوجه اشتباه خود شدند و خجالتبعد از آنکه امینان پادشا و
برخالف رسم معهود که پادشاه تنها کسی اسوت کوه    ،حاضر شدند و تقاضای بخشش کردند

امیوران   ۀدربوار توا   دهود   درت بخشش یا مجازات متهمان را دارد، این اجازه را به ایواز موی  
  ضاوت کند:
 ایوون نووواز و ایوون گووداز  گفووت شووه: نووه »

 ایوون جنایووت بوور توون و عوور  وی اسووت 
 

 هسوووت آنِ ایووواز ،کوووردمووون نخوووواهم  
 «سووتا پیهووای آن نیکووو  زخووم بوور رگ 
  .2775و2771)همان:                      
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 شود: می در آن نور فانی شداند که وجود وجود پادشاه را چون آفتابی می نین ایاز
 اسووتگفووت ای شووه جملگووی فرمووان تر »
 

 «بوووا وجوووود آفتووواب، اختووور فناسوووت     
  .5/2115: 1111 مولوی،)                     

اینجاست که موالنا  .معمولی ۀتوباما نه  ،از نظر موالنا، نجات امیران در گرو توبه است
 .داند بۀ حقیقی می، تومانند نصوح رود و شرط بخشش امیران را صوح میبه سراغ داستان ن

تصرف دیگر موالنا در این حکایت، ت کید و اصرار او برای بیان ماجرای چارق و پوستین از 
ایون تقاضوا را از    ،زبان ایاز است. موالنا در چند بخش از دفتر پنجم و نهایتاً در دفتر ششم

ایون   شوود. شواید   از طرف ایاز داده نموی مشخص کند و هر بار پاسخی  زبان شاه بیان می
آیود و   به یادش موی  جای دفتر پنجم که در جای است کردهموضوع چنان ذهن او را درگیر 

ها  تا بتواند رمن این حکایت را برای آن ،دید ظرفیت مخاطبانش را گشوده نمیشاید مولوی 
از زبوان  کند تا راز این پوستین را  بازگو کند و با تکرار موضوع، ذهن مخاطبان را آماده می

 ان کند:ایاز بی
 پوسووووتین و چووووارق آموووود از نیوووواز   »
 ب گشوووووته بوووووود و آمووووودهمهوووووذاو 
 

 ...در طریوووو  عشوووو  محووووراب ایوووواز  
 «س را گوووووردن زده فْووووو کبووووور را و نَ 
  .217و215/ 1)همان:                        

، امیور  اسورارالتوحید گیری حکایت نین کامالً مشوهود اسوت. در    تصرف موالنا در نتیجه
تمثیلی به  ۀشیوگیری که به  دهد. این نتیجه کند و به ایاز می ن میدست بیرواز انگشتر را 
 :آید ۀ حکایت چنین میهم نتیج نامه مصیبتچندان باورپذیر نیست. در  ،رسد نظر می
 کووان کووه پووای از حوود خووود بیوورون نهوود »
 

 «جوووان در خوووون نهووود پوووای برگیووورد زِ 
  .215: ب 1181)عطار نیشابوری،             
 

پاسوخ   ذهنوی موالنوا   هوای  دغدغوه به بسیاری از مسوائل و   مثنویایاز در اما حکایت 
س اماره را  طع کند. موالنا ت کیود  فْدهد. ایاز )انسان کامل  توانسته بود گردن تکبر و نَ می
 که موالنا بایگر ایند توان به مراتب عرفانی رسید. کند که تنها با نفی انانیت و تکبر می می

اصوطالح   یافته به داستان را پر کنود و بوه   های احتمالی راه ۀ خللم صد دارد ه این اطناب
ی اسوت. اموا چوون خوبرویوان دیگور      به زیبوای  هشهر منط  داستان را تحکیم بخشد. ایاز

ن تر از آن است که به چنی شود و  وی جنبه نیست و گرفتار کبر جمال و رعونت آن نمی بی
 کند: چنین عمل می« حکمتی دیگر»بلکه برای تعلیم دیگران یا  گردابی بیفتد،

 آن حیووول کووورد موووییوووا پوووی تعلووویم »
 

 «دور از وَجَوووول یووووا بوووورای حکمتووووی  
  .257/ 1: 1111مولوی، )                 

 حکایت خلیفه و اعرابی .5
 یوووک خلیفوووه بوووود در ایوووام پووویش    »
 

 «حووواتم را غوووالم جوووود خوووویش هکووورد 
  .2711و2255ابیات /1)همان:              
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نیون روایتوی شوبیه بوه      الحکایوات  جواموع اسوت و در   ناموه  مصیبتحکایت،  م خذ این
نین به روایتی از  شریف مثنوی شرح. در  29و25: 1197فروزانفر، ر.ک؛ ) است آمده نامه مصیبت

. شوفیعی کودکنی    715: 1182ر.ک؛ همان، ) است شدهرواح سمعانی اشاره األ این  صه در روح
مطاب   األخالق مکارم   این حکایت را درق. 578 وری )م.ین نیشابالدّ یضر معتقد است که

 عطوار ر.ک؛ ) اسوت  بووده است و این کتاب از منابع اصلی حکایات عطار  با روایت عطار آورده
 . 997: ب 1181، نیشابوی

 حارواأل روحروایت  ۀخالص .1و5
 ،ی از پادشواهان به امید سخای یکالحاح و آزار زنش،  با اصرار،اند که عربی بیابانی  آورده و
ر کرد و به سوی آن پُاز حل زندگی خود خار  شد. در راه به آبی رسید و ظرف خود را ماز 

ر از طال کرد. ندیمان سبب پرسیدند؟ شاه شاه حرکت کرد. شاه با دیدن ظرف آب، آن را پُ
وزان فر، )به نقل از فر گفت: این اعرابی جن این آب چینی نداشت و ما از این زرها بسیار داریم.

1182 :715.  
 نامه مصیبتروایت  ۀخالص .2و5

نید. پس از چندی مجبور به تورک  گذرا سختی روزگار می زاری به اعرابی فقیری در شوره و
ر کورد و بوه امیود    به آبی گووارا رسوید و مشوکی از آب پُو     ،رفت جا شد. در راهی که میآن

 عرابی را در راه بازگشت از شوکار رد. م مون ااز جانب م مون به دربار او حرکت ک ای هدیه
دید و او مشک را پیش آورد. م مون حال او دریافت و به او هنار دینار داد و از او خواسوت  

بازگردد. نندیکان دلیل آن را پرسیدند و خلیفه پاسخ داد: اگر  ،است آمدهاز همان راهی که 
کار کرد و ما  وسع خود ۀازانداو به  .رفت شد و از پیش ما می دید، خجل می آب فرات را می

  .512-557: 1181)عطار، خویش مکرمت کردیم  ۀاندازبه 
 مثنویروایت  ۀخالص .1و5

که  روزی زنی اعرابی به شویش گفت. بود بسیار بخشنده ای ران گذشته، خلیفهدر روزگا و
فت: بریم. مرد در جواب گ کنند و ما در ناخوشی به سر می تمام مردم در خوشی زندگی می

کورد کوه   زن او را نکوهش  تر بودی! ای زن به دنبال کسب مال مباش. تو در گذشته  انع
زن هستی. مرد خشمگین شد و زن با دیدن عصبانیت او شروع به گریسوتن   تو مردی الف

و تسلیم زن شد. زن او را به سوی خلیفوه راهنموایی کورد و     سرانجام، مرد پشیمانکرد و 
ا اعرابی به نند خلیفه ببرد. مرد به راه افتاد و هنگامی کوه بوه   ر کرد تسبویی از آب باران پُ

دارالخالفه رسید، سبو را به نگهبانان داد و نگهبانان سبو را به نند خلیفه بردند. خلیفوه آن  
ر از زر کرد و دستور داد که اعرابی را از راه دجله به مننل برسوانند. اعرابوی بوا دیودن     را پُ

)بوه نقول از زموانی،     م و احسان خلیفه بیشتر وا ف شود. رَبر کَعظمت دجله شرمگین گشت و 

1181 :1/197-187.  
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 موالنا تصرفات .5و5

گیری حکایوت   و پند بیت در نتیجه بیست و پند بیت اصلی و شامل سی نامه مصیبتروایت 
و پوند   حودود بیسوت   الحکایات جوامع. روایت  512و557: ب 1181، نیشابوری عطارر.ک؛ )است 
سوطر اسوت    نین حودود چهوار   رواحاأل روحروایت  و  29و21: 1197فروزانفر، ر.ک؛ )ت سطر اس

و هشت بیت اصولی و   و هفتاد نندیک به دویست مثنوی. حکایت  1/715: 1182، ر.ک؛ همان)
ایون حکایوت را در   موالنوا   . 187وو 1/119: 1111، ر.ک؛ مولووی )و نود بیت کلی است  صدشش

و اگور   است کردهبسیاری در آن  تصرفاتاست و  ی دادهساسامقایسه با دیگر مآخذ، اطناب 
اطنوابی حودوداً هشوت برابور در داسوتان ایجواد        ،بودانیم  ناموه  مصویبت م خذ اصلی آن را 

 ۀگونو بوه   مثنووی لویکن در  ، شده، روند داستان نندیک به هم استدر مآخذ ذکر .است کرده
ه در کراموت و بخشوش از   ت کای اس دیگری است. در نمای آغازین حکایت، توصیف خلیفه

، در نموایی دیگور،   اسوت. بعود از آن   ۀ گیتی رسویده آن به هم ۀآوازاست و  حاتم طایی گذشته
 شود: پرده بین اعرابی و زن او آغاز می گفتگویی بی
 زنووی موور شوووی را   ب اعرابووییووک شوو »
 کشوویم ن همووه فقوور و جفووا مووا مووی  کووی
 

 گفوووت و از حووود بووورد گفوووت و گووووی را 
 «ا ناخوشوویمموو ،جملووه عووالم در خوشووی  

  .2251و2252/ 1)همان:                     

از  یوک هویچ   از ابداعات مولوی در این حکایت، خل  شخصیت زن اعرابی است کوه در  و
 کوه هوم بور    اسوت  داده. ورود او در حکایت، گفتگوهای بسیاری را شکل است مدهامآخذ نی

. باشود  میاطناب این حکایت  است و هم یکی از دالیل جذابیت و اثرگذاری حکایت افنوده
. اسوت  کورده خووبی ایفوا      بخش بعدی را بهSetting) ۀزمیناین گفتگوی زن و مرد، نقش 

خود بسیار     داستانیپرسوناژهای ) شخصیتدر انتخاب  ،معهود اوست ۀشیوکه  چنان ،موالنا
ن در اای آنو هو  واکنش کنش و نین ها و و توصیف احوال درونی آن د ی  است. توجیه رفتار
زن  تواند از دالیل مهم بسط داسوتانی ایون حکایوت باشود.     می ها تقابل با دیگر شخصیت

توان  اعرابی با شکایت و نارضایتی، گفتگویی کامالً زنانه را طرح کرده که از فحوای آن می
تنهوایی و   پایان او در این اسارتِ های بی گیری ی رهایی از دست خردهمرد براکه دریافت 
رابوی و زن او در ایون حکایوت،    تقابول اع  دهود.  به رفتن تن موی  سرانجام،فریاد،  بیابان بی
دو جریان فکری است که در تعوار  هوم  ورار دارنود. تضوادهای فکوری و        ۀدهند نشان

کوه او را  وادر    اسوت  شوده ها، چنان در ذهن موالنا سواخته و پرداختوه    کیفیات نفسانی آن
موالنوا، تغییور    تصورفات از دیگور   .و بدل کند ا ردّه های طوالنی را بین آن کند مناظره می

موالنا از در آغاز روایت، خورد.  ها به چشم می هاست که در بعضی از حکایت رفتار شخصیت
کند که شواید   دهن ترسیم میبدفکر و  ، بیخواه اعرابی، شخصیتی  وی، سرکش، زیادهزن 
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شوود و   ته رفتار او دگرگون میرف عصر اوست. رفته های زنان هم غر  موالنا، بیان ویژگی
هوای   دهد. توجوه موالنوا بوه رفتوار شخصویت      ای دیگر از شخصیت خود را نشان می جنبه

بسیار د ی  نشان داده  ناها و نشان دادن تضادهای درونی آن داستانی و احواالت درونی آن
 .است شده

 زن چو دیود او را کوه تنود و توسون اسوت     »
 

 «اسووتگشووت گریووان، گریووه خووود دام زن  
  .2175)همان:                                   

از ذهن جستجوگر و  ، نشانیگیرد های مختلف هر حکایت می نتایجی که موالنا از بخش و
دهد  چنین نشان می ،گیرد او میخود ای که از رفتار زن اعرابی با  او در نتیجه ق اوست.خال

 ولی حقیقت چنین است که: ،ددانن که اغلب مردان خود را غالب بر زنان می
 غووووالبی راَظوووواهراً بوووور زن چووووو آب »
 

 «باطنووووواً مغلووووووب و زن را طوووووالبی   
  .2511)همان:                              

 نظر خود را از زبوان او  موالنا با حضور زن اعرابی در روند داستان، بسیاری از مطالب مورد
شود و به درخواست او برای  تسلیم زن می ظاهری داستان، اعرابی ۀپوستکند. در  بیان می

روند این حکایوت همسوو بوا     ،به بعد 2185دهد. از بیت  بغداد تن می ۀرفتن به دربار خلیف
توصویفات   از ابداعات ذهون موالناسوت.   ود و تا  بل از این، روند داستانش مآخذ دیگر می

از و شکوه دربار خلیفوه  اعرابی به دارالخالفه و رؤیت جالل  ند ی  مولوی از هنگام رسید
 سورا  داسوتان  ۀشود بنودی   ه نشان از ذهن طبقهشود ک بیان می چنان  p.o.vدید او ) ۀزاوی
ی کوه  تصورفات خواهود نمایوان کنود و     دهد. موالنا برای آنچه که در ابیات پایوانی موی   می

توصویفاتی از  که بوه   بیند میکند، ضروری  برخالف دیگر مآخذ در پایان حکایت ایجاد می
 ست:او ۀسنجیداز ذهن آگاه و  دربار خلیفه بپردازد و این نشانی

 هووووا ر از انعووووامدیوووود درگوووواهی پُوووو »
 دیووووود  وووووومی در نظووووور آراسوووووته  

 از سوولیمان تووا بووه مووور   هعاموو خوواص و
 

 هووووا اهوووول حاجووووت گسووووتریده دام   
  ووووووم دیگووووور منتظووووور برخاسوووووته 
 «زنووده گشووته چووون جهووان از نفووخ صووور 

  .2951و1/2919مان: )ه                     

برخورد  مثنویدهد، در  ی آب را به دست سلطان میسبوکه اعرابی  نامه مصیبتبرخالف  و
گیرد و این نقیبان هستند کوه پوذیرای اعرابوی     مستقیمی بین خلیفه و اعرابی صورت نمی

جن بوروز عظموت   کند که  ور میخطای به ذهن مولوی  شاید نکتهدر این  سمت شوند.  می
خوی بخشندگی و بنرگواری خلیفه چنان در اطوراف او  الوصول نبودن خلیفه،  و سهلدربار 

نیون همچوون    هوا  و آن پوذیرد  میی در نقیبان و اطرافیان او نین ت ثیر یابد که حتّ وسعت می
 شوند: خلیفه بخشنده می

 خبرزان کوووه لطوووف شووواه خووووب بوووا  »
 

 «کووورده بوووود انووودر هموووه ارکوووان اثووور  
  .2817)همان:                              
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لویکن در روایوت    عباسی اسوت،  م مون ،الحکایات، خلیفه و جوامع نامه مصیبتدر روایت  و
 :، خلیفه شخص خاصی نیستمثنوی
نوند   ،و از ایون رو  اسوت  بووده ظاهراً این نکته که م مون در نند مخالفان معتنله به تمایالت فلسفی منسووب  »

تا حدی از اسباب سکوت عمدی موالنا از  ،است آمده نگریسته نمی متشرعه و اصحاب حدیث به چشم تحسین
 . 527: 1111کوب،  )زرین «ذکر نام او بوده باشد

بازگشوت   ۀشویو ی که در این حکایت بورخالف مآخوذ دیگور اسوت،     تصرفاتین تر مهماز  و
مان دهد که اعرابی را از ه ، خلیفه دستور میالحکایات جوامعو  نامه مصیبتاعرابی است. در 
 راه ببیند و شرمگین شود: ۀمیانمبادا که فرات را در  و راه بادیه بازگردانند

 راه رفتووووی زِ ترگفووووت اگوووور او پیشوووو»
 از زالل او شووووودی حوووووالی خجووووول  

 

 در فوووورات ایوووون جایگوووواه یآب دیوووود 
 «موووووا تنگووووودل رِبازگشوووووتی از بَووووو

  .511: ب 1181)عطار نیشابوری،        

را از راه دجلوه  دهود کوه او    خلیفوه فرموان موی   عکس، درست بردر روایت مولوی، اما 
 بازگردانند:
 سوووت و از سوووفر  ا هاز ره خشوووک آمووود »
 

 «د نندیکتوووووووروَاز ره آبوووووووش بُووووووو 
  .2851/ 1: 1111)مولوی،                    

کند، تصوادفی نیسوت.    ییر میله که چرا برخالف مآخذ دیگر، پایان حکایت تغاین مسئ
هدف موالنا از تغییور   بلکه بوده،بودن راه آبی از خشکی ن نندیک ،هدف از این تغییر اً طع
غفلوت و   هوای  پورده نمانودن در  شوک پایانی تصویری داستان و نیون  بندی حکایت،  پایان

ترین مسائل آراموش   مهمهای موجود را از  پندارهای خود است. موالنا رویارویی با وا عیت
 زگار ما هم معتقدند:شناسان رو برخی از مولوی که داند؛ چنان انسان می
به تکمیل و تربیت  سبب،ین رشد او نین هست. بدمربی و م ،این عمل خلیفه از آن روست که خلیفه»

نظری و محودودنگری   باطنش گشوده آید و از کوته ۀدیددهد تا  او نین نظر دارد. او را از شط عبور می
 . 517: 1111کوب،  )زرین« رهایی یابد ،خویش که آفت سلوک مرید طالب است

پنودارد عبوادات بسویاری انجوام      سالکی است که می ۀمثاباعرابی به  ،در روایت موالنا
رو شود، از افکار خود  هولی آنگاه که با حقای  روب ،کند سلوک سیر می مراتبو در  است داده

 را که مرشد به سالک، دریوا این کند. شود و در مقابل دریای حقیقت سجده می شرمگین می
ناشی از غفلتی است که سالک دارد. موالنا در مواضع دیگر نین  ،یا گوشند کند ،دنشان ده

. در داسوتان کشوتیبان و نحووی نیون     است دادهبرای این غَفَالت، داستان ساخته و هشدار 
منبع هدایت اعرابی )رود دجله ، درست در جلوی چشومان اوسوت. اموا او در جسوتجوی     »

 ،رود. در داستان هالل نیون امیور از راهنموای خوود     جا میمعرفت از دیگر منابع، اینجا و آن
محوور ایون    . 181: 1181حمید، ر.ک؛ ) کند، غافل است طبل او کار مییعنی هالل که در اص

 ،ی موالناپرداز داستانگفتگوست. برتری این حکایت نسبت به مآخذ آن در  ۀداستان بر پای
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ب و پرمحتووا  ذاایون حکایوت را جو    هوای داسوتانی،   های ظریف و ظرفیت توجه او به نکته
 است. ساخته
 ال کردنوحکایت اعرابی و ری  در ج .5

 یووووک عرابووووی بووووار کوووورده اشووووتری    »
 

 «فووووووت از دانووووووه پووووووریزَ الِودو جووووو  
  .1277و1191/ 2: 1111)مولوی،                

 . 97: 1197فروزانفر، ر.ک؛ )داند  می  28 /2) خباراأل عیونفروزانفر م خذ این حکایت را 
 خباراأل عیونروایت  ۀخالص .1و5

یکوی   ،آن دو انبوان  رِچوبی بر گردن خود آویخته بود و بور دو سَو  بیابانی و عامی مردی  و
ای؟  چنوین کورده  ی از او پرسید که چورا  دانای ،گندم و دیگری خاک بسته بود. در میان راه

خوالی کورد و    ت ور از خواک را گرفو  انبوان پُو   داناکه بارم متعادل شود. جواب داد: برای آن
و توی دیود بوارش چقودر سوبک       عامیرا در دو انبان ریخت و گفت: حرکت کن.  ها گندم
  .97: 1197 )به نقل از فروزانفر، عجب عقلی داری! !گفت: ای بنرگوار ،است شده
 مثنویروایت  ۀخالص .2و5

 ده،ر از ری  نهوا ر از گندم و یک جوال پُجوال پُیک  عربی صحرانشین بر پشت شتر خود
نما به او رسید. پیش آمد و پرسوید:   ها نشسته بود. شخصی فیلسوف جوال روینین خودش 

نموا گفوت:    ت: یکی گندم و دیگری ری . فیلسوفدرون این دو جوال چیست؟ اعرابی گف
و  ها یکی شود وزن آن ریختی تا هم  را درون دو جوال می ها ای؟ باید گندم چرا چنین کرده
با ایون هموه   چرا نما پرسید:  صحرانشین آفرین گفت و از فیلسوف تر شود. هم بارت سبک

نموا   فیلسووف  ؟ی؟ چقدر پول نقد داریچند شتر و گاو دار؟ یا فضل و دانش برهنه و پیاده
یوا  نه پول نقودی و   ،ای نه مالی، نه مغازه ؛پاسخ داد: من مردی عادی هستم و هیچ ندارم

با شنیدن سخنان او گفت: از من دور شو! صحرانشین  ی به نان شب هم محتا  هستم!حتّ
  .2/997: 1181)به نقل از زمانی،  بگیرد و مرا مانند تو بیچاره کند!ترسم شومی تو گریبان مرا  می
 موالنا تصرفات .1و5

و پوند بیوت    بیسوت  مثنویو روایت   97: 1197)فروزانفر،  سه سطر است األخبار عیونروایت  و
است. ه برابر اصل یعنی حدود دَ ،گیری برای نتیجه  2/525: 1111)مولووی،   هشت بیتاصلی و 

ی یهوا  هم بخشو  است دادهی کلاگر م خذ موالنا این کتاب باشد، او این حکایت را اطناب 
در  مثنووی . حکایوت  اسوت  کورده هوایی از آن تصورف    در بخش است و هم را بر آن افنوده
ساده و ای  لطیفه، اصلی. روایت تری داردپردازی بیش ، عناصر داستاناألخبار عیونمقایسه با 

گوویی  شوود.   او  و فرود داستانی در آن دیوده نموی   و های داستانی است خالی از جذابیت
، خوود دارد. موالنوا در روایوت   ای  کودکانهبندی  و پایان است شدهنا ص و ابتر رها  ،حکایت
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زش این داستان از بیت .خال یت موالنا در پردااست دادهحکایت را در مو عیت کمیک  رار 
انداز   رار گرفتن اعرابی روی شتر که شخص حدیث ۀطریق .آغازین آن  ابل مشاهده است

در عنصور   انوداز اسوت.   اندازد و ایون آغواز گفتگوو بوین اعرابوی و حودیث       تعجب میرا به 
 رینه در تضاد مطل  یا تقابول معموولی یوا     نصرممکن است ع» ، Parallelismسازی )  رینه
بورای بازنموایی وجوه     ،اما در مجمووع  ،سویی نسبی با عنصر اصلی و محوری باشد هم یحتّ

نیواز،   )بوی « شود گرفته می کار بهها و پدید آمدن رویدادها  دیگری از کنش یا واکنشِ شخصیت

 شخصیتاین است که در اغلب حکایات، دو  پردازی موالنا از شگردهای داستان.  117: 1189
عوامان اسوت کوه خوالی از     نماد دهد. اعرابی، ا در مقابل یکدیگر  رار میها ر آفریند و آن می

نمواد کسوانی کوه در     انوداز  هستند و حدیث  متاع دنیوی صاحب مال و ، ولی دانش و حکمت
موالنا از جن  کهن . باشند می بهره از مال و متاع دنیوی لی بیو ، ظاهر اهل اندیشه و دانش

و به تعبیور مصوطلح در   آن دو را   با این مجادالت، هوشیارانهوید و ج بهره می« علم و ثروت»
کنود   همان کاری را موی  کند. تیپ داستانی بدل می« شخصیت»به « تیپ»از عناصر داستان و  

 ،کنود کوه اگور موا بوه جوای او بوودیم        کواری را موی   ، اما شخصویت که ما از او انتظار داریم
 دهد! گذارد و کار خود را ادامه می ار میی فیلسوف را کننراه حل عقال کردیم. اعرابی نمی
صواحب فکور   پوردازد و او را   انداز می همسو با اعرابی به ستایش از حدیثموالنا در آغاز  و

 داند: د ی  و رأی خوب می
 ی خوووبایوون چنووین فکوور د یوو  و را   »
 

 «توووو چنوووین عریوووان پیووواده در لغووووب   
  .1185/ 2: 1111)مولوی،                   

، اوانوداز و مشوخص شودن فقور و درویشوی       ند بیت گفتگوی اعرابی و حدیثاز چبعد 
انوداز را   ، از زبوان اعرابوی حودیث   معهود اوست ۀشیوچنان که موالنا در چرخشی ناگهانی، 

 دهد. ارزشی نشان می شخص شوم و بی
 مرَپووس عوورب گفووتش کووه شووو دور از بَوو »
 

 «توووا نبوووارد شوووومی توووو بووور سووورم     
  .1171)همان:                                

انوداز را   کایت به همراهی اعرابی، شوخص حودیث  له که چرا مولوی در این حسئاین م
 بلی او بازگردد که معتقد اسوت فلسوفه و    های اندیشهد، شاید به کن سرزنش و مالمت می
ندارند و نوه تنهوا در   روحانی ها راهی به دریافت معرفت و حکمت  علوم عقلی و پیروان آن

تصرف مولوی در  برند. ی نین در فقر و بدبختی به سر میبلکه در زندگی مادّ ،اخروی عالم
و  کخن ای نا ص، از لطیفهرا  األخبار عیون ۀسادزیرکانه و خال انه است. او روایت  ،حکایت

موجدِ اطنابی  این زبان جدلی، خودکند:  بدل میکودکانه، به طننی متعالی و کامالً طبیعی 
بندی غریب و خالف انتظار موالنا در این داستان، گرچه ممکن اسوت   ایانپ مطلوب است.
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هموان   گشوایی و پیرنو  داسوتان تلقوی شوود      شتن ابنار محدود گوره فقدان یا نادیده انگا
اننده یا مخاطب روایت به هویچ  اما خو ،گفت   میTelosکه ارسطو به آن تِلوس ) یعنصر
آید کوه حو  بوا اعرابوی هوم       ی به فرح میحتّیا کند و  در درک آن مشکل پیدا نمی روی
 د.تواند باش می
 حکایت درویش و غالمان عمید خراسان .1

 رو انوووودر هووووری کووووی گسووووتا آن ی»
 

 «چووووون بدیوووودی او غووووالم مهتووووری  
  .1277و1115/ 5: 1111)مولوی،            

رای بررسوی  ب  .181: 1197فروزانفر، ر.ک؛ )داند  می الطیر منط فروزانفر م خذ این حکایت را 
 شود. آورده می الطیر منط از روایت  ای خالصهتصرفات موالنا، 

 الطیر منط روایت  ۀخالص .1و1

دیود،   که جالل و شکوه آن لشکریان را میهر عمید خراسان را صد غالم زیباروی بود و و
هوا   آن ه لشوکریان را دیود و پرسوید:   وگر ،ای گرسنه دیوانه . اتفا اً روزیداد میدل از کف 

رو به سوی خداونود کورد و     اینان غالمان عمید هستند. دیوانهکیستند؟ مردم شهر گفتند: 
  .155-151: 1185)عطار،  بنده پروردن را از عمید خراسان بیاموز. !گفت: خدایا

 مثنویروایت  ۀخالص .2و1

روزی یکی از فقرای گستا  شهر هرات، و تی چشمش به غالمان عمید افتاد و غالمان و 
سومان کورد و بوا حسورت گفوت:      های حریر و کمربندهای زرین دید، روی به آ ر جامهرا د

عمید را به جرموی موتهم کورد و بوه      ،ناگهان پادشاه نوازی را از عمید بیاموز! خداوندا! بنده
هوای او را   خانوه  ها خواست که جوای گوند   زندانش افکند و غالمان او را نین گرفت و از آن

های شاه لوب بوه سوخن نگشوودند. ایون مواجرا        ر مقابل شکنجهند. اما غالمان دکن فاش
تو نین  !شبی هاتفی غیبی به خواب درویش آمد و چنین گفت: ای گستا اینکه تا  ،گذشت

  .5/817: 1181)به نقل از زمانی،  بیاموزبندگی را از غالمان عمید 
 موالنا تصرفات .1و1

 عطوار ر.ک؛ ) اسوت گیوری   ر بیت نتیجهبیت اصلی و چها یازده الطیر منط در این حکایت  و

 داردگیوری   ده بیت اصلی و سی بیت نتیجوه پانن مثنوی. حکایت  155و151: 1185، نیشابوری
بور   ۀ موالنا در این حکایوت است. تصرفات خال انیعنی سه برابر   275-272/ 5: 1111)مولوی، 

ذار و عمیو   حکوایتی ت ثیرگو   ،الطیور  منطو   ۀجذابیت آن افنوده اسوت و از حکایوت سواد   
متهم شدن عمید الف  در این حکایت عبارتند از: های مولوی افنودهین تر مهماز  است. آفریده
ها از فاش کردن اسرار  ومت آنمقا   .شکنجه شدن غالمان اوب  زندانی شدن او.و خراسان 
 . 897 /5: 1181زمانی، ر.ک؛ ) عمید
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شوود.   غازین روایت موالنوا موی  مضمون آ ،است الطیر منط بندی حکایت  آنچه که پایان
کنود و او را بوه    کند که شاه عمید خراسان را متهم می داستانی را از جایی آغاز میه گرموالنا 
ای به آن  ذهن موالناست و در م خذ حکایت هیچ اشاره ۀساختافکند. این مضمون  زندان می

و ساز و بورگ  به توصیف لشکریان عمید  الطیر منط شش بیت آغازین حکایت .است شدهن
اجرا در همان ابیات آغازین به اصول مو   مثنوییابد و در مقابل، روایت  ها اختصاص می آن
کنود. بودین ترتیوب، نشوان      را توصویف موی  غالمان خواجه پردازد و تنها در یک بیت،  می
بلکوه ماننود یوک     سخن کنود،  ۀاطال اهد آب به داستان ببندد و بیهودهخو نمیکه دهد  می

موالنا در انتخواب   .دهد گسترش می ،دگنین امروزی، نماهایی را که برمیای  سینماگر حرفه
گنینود. او بوه جوای     ها را همسو با جریان حکایوت برموی   ها نین د ی  است و آن شخصیت
هوا و   ی بیوان ناگفتوه  بورا  و همیشگی است ۀشوریدعطار که همان  ۀگرسن ۀدیوانشخص 

: 1117 ،ترک؛ ری، ر.)از جمله اند ها کرده پژوهش ننی کند و در باب او آفرینی می اعتراضات نقش

حکایوت   ۀادامو دهد که بسویار هوشومندانه اسوت و در     گستا  را  رار می یتیشخص ، 111
 د که این انتخاب بسیار مناسب است:شو روشن می
 انبسوووواطی کوووورد آن از خووووود بووووری »
 

 متووووووریلجرأتووووووی بنمووووووود او از   
  .1197/ 5: 1111)مولوی،                    

او  تصرف موالنا در این حکایت، با متهم کردن شاه، خواجه عمیود و غالموان او آغواز     و
 رود، پویش موی   یچنودان که داستان بدون او  و فرود  الطیر منط شود. برخالف روایت  می
 شود: داستانی این حکایت از اینجا آغاز می ۀگر

 تووا یکووی روزی کووه شوواه آن خواجووه را   »
 نمووووود یآن غالمووووان را شووووکنجه موووو

 انسووواو بوووا مووون بگوییووود ای خ  سووورّ
 شوووان تعوووذیب کووورد مووواه مووودت یوووک

 پووواره کردشوووان و یوووک غوووالم    پووواره
 

 موووتهم کووورد و ببسوووتش دسوووت و پوووا   
 خواجووووه بنماییوووود زود  ۀدفینووووکووووه 

 م از شوووما حلووو  و لسوووان  ورنوووه بووورّ 
 روز و شووووب اشووووکنجه و افشووووار و درد
 «راز خواجوووووه وانگفوووووت از اهتموووووام  

  .1198و1195ن: )هما                        

دهود،   پادشاه ارائه موی  ۀشکنجها در برابر  تصویری که موالنا از غالمان و مقاومت آن
سه شخصیت پادشواه، خواجوه عمیود و     حضور. است شدهبسیار ت ثیرگذار و ماهرانه ترسیم 

درستی در اجنای داستان  این حقیقت است که موالنا به ۀدهند نشان در این حکایتغالمان 
بیند کوه   د او به ا تضای فضای داستان، زوایایی از داستان را می اکند و ذهن و یتصرف م

، هاتفی در خواب به نند شخص مثنویحکایت  در بیت آخرِ اند. در مآخذ دیگر مغفول مانده
 :دهد واب محکم و  اطعی به او میآید و ج گستا  می
 گفووتش انوودر خووواب هوواتف کووای کیووا   »
 

 «ایووووموز و ببنووووده بووووودن هووووم بیووووا 
  .1197)همان:                              
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هوایی کوه از خداونود تنهوا      انسان ۀهم، پاسخی است به مثنویبندی روایت  این پایان
  اند! ا خود بنده بودن را نیاموختهام ،انتظار بنده پروردن دارند

 حکایت خر و روباه و شیر .9
 گازری بود و مر او را یک خری»

 
  «هوووی و الغوووریت ریوووش، اشوووکم پشوووت 
  .2881و2819و  2111و2121 /5)همان:    

کلیله ت ثیر  . 199وو 191: 1197فروزانفر، ر.ک؛ ) است کلیله و دمنه ،م خذ اصلی این حکایت
پیش، برخی را گمان بور ایون    ۀسدطلبد. حدود یک  می یدیگر پژوهش مثنویبر  و دمنه
است  و یک شبهناراین اثر و نین ، مت ثر از مثنویسرایی   صه ۀشیوکه سبک و  است بوده

 . 17: 1185زاده،  )ر.ک؛ جمال
 کلیله و دمنهروایت  ۀخالص .1و9

دچار شده بود و  درت شکار نداشت و در همراهوی او   یاند که شیری به بیماری گر آورده
ندیشد و شیر عوال  آن را دل و جگور خور    روباه از شیر خواست که عالجی بی روباهی بود.

 را که در نندیکی آنجا بود، برای شیر بیاورد. خر پوذیرفت  یخر اه پذیرفتدانست. پس روب
. روباه دوباره حیلتی کورد  ار بود، نتوانست آن را شکار کندهمراه او شد و شیر که زار و نن و

پس بار دیگر خر فریب خورد و شکار شیر شد. شیر رفت تا غسلی کند و  .تا خر را بازگرداند
د. بازگشت و چینی ندید. از روباه پرسید: دل دل و جگر خر را بخورَ ،آناز آبی بخورد و بعد 

و به مهلکه خورد  و گوش خر چه شد؟ در جواب گفت: اگر دل و جگر داشت که فریب نمی
  .259-251: 1119)منشی،  گشت! بازنمی
 مثنویروایت  ۀخالص .2و9

ای  ، بیشهآن نندیکی پناه بود. در ی داشت که همیشه گرسنه و بیگازری خر نحیف و الغر
گرسنگی بر او نین غالب آمده بود. شیر بوه روبواه   و  کرد میزندگی بیشه شیری در آن  بود.

در راه چشمش به خر الغوری   امر کرد که به بیشه برود و خری بیابد و برای او ببرد. روباه
را شوکار   ولی شیر نتوانست خور  ر را فریب دهد و به نند شیر ببرد،روباه توانست خافتاد و 

ن بار شویر بور او   خر دوباره فریب خورد و ایمجبور شد دوباره به نند خر برود.  کند و روباه
اش کرد. در آن میانه که شیر برای نوشیدن آب رفته بود، روبواه دل و   پاره حمله کرد و پاره

 جگر خر را خورد و در جواب شیر گفت: اگر آن خر بیچواره دل و جگور داشوت کوه گوول     
  .115/ 5: 1181)به نقل از زمانی،  گشت! د و به مهلکه بازنمیخور نمی
 موالنا تصرفات .1و9

و حکایوت    259وو 251: 1119، منشوی ر.ک؛ )و پند سطر است  نندیک به چهل ،کلیله و دمنهروایت 
: 1111)مولووی،   و یوازده بیوت کلوی   و چهار بیت اصولی و چهارصود   پنجاهو نندیک به صد مثنوی
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آن اسوت کوه موالنوا ایون      ۀدهند است. این نشانه برابر روایت کلیله دود دَیعنی ح ، 5/185-158
اسوت. محوور داسوتان بور      های بسیاری بور آن افونوده   و بخش است دادهحکایت را اطناب کلی 

اسواس ایون    رود. پیش موی  نظر موالنا کالمی مورد های اندیشه نین گفتگوی بین روباه و خر و
پایانی  . در بخشاست گرفتهنصوح است، شکل  ۀآن که توب از  بلِ داستانِ ۀپایحکایت بر 

 که هرگن آن را نشکند. ای توبه کند؛ حکایت، نصوح توبه می
 کوووردم حقیقوووت بوووا خووودا    ای توبوووه»

 را بوووار دگووور  ه بعووود آن محنوووت کووو   
 

 نشوووکنم توووا جوووان شووودن از تووون جووودا 
 «کوووه خووور  االّ ،پوووا رود سووووی خطووور  

  .2125و2125/ 5: 1111)مولوی،            

حکایت در شرح حال کسی اسوت   گوید، د موالنا در عنوان حکایت میهمچنان که خو
هدف موالنا از این حکایت،  و باز آن پشیمانی را فراموش کند! که توبه کند و پشیمان شود
س در فْو روحی است و آن کشاکش نَ ۀمسئلبلکه پرداختن به یک  ،تنها  شر داستان نیست

نشکستن » ،مثنویاساس این داستان در  ،عبارت دیگر به کست آن است؛جذبات توبه و ش
هوا و   حقیقوی، رنود   ۀتوبو است. سالک در مقدمات « نصوح ۀتوبمضرات شکستن »و « توبه
پایداری نشان دهد، به مراحل و اگر در این راه از خود ثبات و  کشد میبسیاری های  محنت

رود. ی است که در حما ت خود فرونند خرخود بازگردد، به ما ۀتوبیابد و اگر از  دیگر راه می
روایوت سوالکان طریقوت اسوت کوه      بلکوه  معمولی نیست،  های انسانبحث این حکایت، 
کننود،   موی ای کوه گوذر    از هر مرحلوه  .از آن بازگردند توانند نمیکنند و  مقامات را طی می

د و کنو  شود. دلیل این اطناب که موالنا مصورانه آن را دنبوال موی    ای دیگر آغاز می مرحله
توجه به همین مسئله است که سالک نباید  ،آورد آن می ۀمیانهای تمثیلی بسیار در  داستان
 مثنووی بیشوتر از روایوت    کلیلهبرسد داستان جمع و جور شاید به نظر  خود را بشکند. ۀتوب

 :آموزد که اما موالنا می دارد،سازمند متن  وحدت
ما را  مکان باید وجود داشته باشد و ایننهایت ا یت نین بیت وا عآنگاه برای محاکا ر وا عیت، نهایت ندارد.وَصُ»

نهایت مطابقوت دارد و نیواز بوه     با امکانات محاکاتی بی مثنویرساند که صورت روایت  گیری می به این نتیجه
  .197: 1181)حمید، « وحدت سازمند متن منتفی است

های داسوتانی او در   این است که شخصیت گردهای خاص موالنا در نقل حکایاتاز ش
 موالنوا  هوای  اندیشهمانند و به ا تضای مو عیت و مناسب افکار و  خود ثابت نمی های نقش
« روباه»طلب را به  و مرید ح « شیر»األ طاب را به  شوند. موالنا در آغاز،  طب گون میدگر

ر  هر و مظه« شیر» ،مظهر حیله و خدعه« روباه»اما در چرخشی ناگهانی،  است، تشبیه کرده
 : 5/151: 1181زمانی،  .ک؛)رشود  می دل و ستمدیده های ساده نماد انسان« خر» نین  ساوت و
 حیلوووه و افسوووونگری کوووار مووون اسوووت»
 

 «کووار موون دسووتان و از ره بووردن اسووت    
  .2152/ 5: 1111)مولوی،                   
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داستان کودکان را  نین سیال است و شخصیتی فراتر از نقش مثنویع دیگر شیر در مواض و
شیر، نماد حو    ، شده ل سایرثَکه مَ مثنوی ۀآوازداند در بیت پر کند. کمتر کسی می ایفا می
 است:

 ای جوون کووه تسوولیم و رضووا کووو چوواره    »
 

 «ای؟ در کوووف شووویر نوووری، خونخوووواره   
  .581/ 1)همان:                            

کوه در  فوس شوکارچی     شوود  ن موی بیوا  ای از زبان پرنده این بیت در مناجاتی دلکش
اوالً از عاشوقی شویدا چوون     ،سوازی  جسوارتی در شخصویت  . چنین است زاهدنما اسیر شده
 گوید: آید که می موالنا برمی
 عاشووووقم موووون بوووور فوووون دیوووووانگی»
 

 «سووووویرم از فرهنگوووووی و فرزانگوووووی   
  .591)همان:                                

یابد. شیر  ای می های تازه د که الیهشو ساده می ینآور داستا ثانیاً موجب گسترش حیرت
شوالیه و گربران، ر.ک؛ )در نمادها این  ابلیت کامل را دارد که سرشار است از فضایل و رذایل 

رود. شویر   گشوایی پویش موی    به سمت نتیجه و گوره  کلیلهروند داستان در  . 111/ 5: 1185
و سیر داستان هم به سومت رسویدن   داند  خوردن دل و گوش خر می درمان خود را ۀنسخ

آن اسوت. ایون    ۀاز نتیجو  تور  مهوم سیر داستان  ،مثنویدر  ، ولیرود شیر به آن به جلو می
، نتیجوه و  از ایون رو  ، اساس و هدف داستان است.«شکستنتوبه »و « خر شدن»چگونگی 
در  شوود،  و اطناب نین شامل همان جوا موی  شود  داستان منتقل می ۀمیانگشایی نین به  گره

سورانجام، خور در غر واب خطور     شوود و   حالی که و تی حکایت به پایان خود نندیک موی 
دیگر نیازی به شرح و بسط داستانی نیست و مولوی در یک بیت موجن حکایت را  ،افتد می

 دهد: شیر را در دریدن خر نشان می ی سرعت عملکند و حتّ تمام می
 بوورد خوور را روبهووک تووا پوویش شوویر      »
 

 «دش آن شووویر دلیووور پووواره کووور  پووواره 
  .2897/ 5)همان:                             

هایی   صه ۀزمرو چهار داستان دیگر از  ، این داستان و بیستمثنویدر سراسر شش دفتر  و
استدالل و اشارات دیگر  در صه شدن، در میان آن، استطراد،  صهاست که با انقطاع مکرر 
 :اید دانستو ب است بودهبا اطناب بیشتری همراه 

اسوت، روایوت    بورده  کار بهای، هرگاه موالنا احساس کند که مواد تمثیلی کافی برای ا ناع مخاطب  در هر پاره»
یوا از تمثیول    ،های فرعی مربووط اسوت   شود و روایت اصلی یا از حیث مضمون به پاره ر گرفته میاصلی از سَ
  .175: 1181)حمید، « کند تا به پیشروی روایت کمک کند استفاده می

 نتیجه. 8

 شود که موالنا با ذهن و واد خوود هموان    چنین استنباط می مثنوی های داستان ۀمطالعاز 
مولووی  اسوت.   هرر زبان و بوطیقای داستانی نین چیب،  بودهگونه که در معنا و مفهوم مسلط 

در ضومن   هوا  داسوتان خود به شنونده بوه تمثیول و آوردن حکایوات و     ۀاندیشبرای تفهیم 
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کالم او و گاهی نین مطلبی ذهن او  ۀاطالکند که دلیلی است برای  ا دام می ستان اصلیدا
سویر داسوتان بوه     شوود و  کند که او از موضوع اصلی داستان خار  می را چنان مشغول می

 عمومواً  مثنووی رسد ایجواز و اطنواب حکایوات     ولی به نظر می ،رود اطناب پیش می سمت
موالنا بوه حکایوات   نخست؛  گیرد. قاصد معینی صورت میآگاهانه و با اهداف مشخص و م

ها نیسوت و دلیول برتوری و     ، اثری از آنحکایاتاست که در مآخذ  بخشیدهنو هایی   ابلیت
بوه   ؛هاسوت  داستان ۀارائاو در  ۀخال ان تصرفات نسبت به مآخذ آن در همین مثنویتفوق 

 کنود.  یات اسالف را عرضه میروا ۀشد های کشف  ابلیت مثنویهای  داستان ،عبارت دیگر
هوای   تیوپ  ،بوه عبوارت دیگور    اوسوت؛  تصورفات  ۀزمرهای روایات از  شخصیتتعدد دوم؛ 

از نووع   مثنووی هوای   اطنواب داسوتان  سوم؛  شوند. میبدل داستانی در آثار او به شخصیت 
گواه  چهارم؛ گیورد.  ه صوورت موی  مو اطناب مخل فصاحت نیست و برای ا ناع مخاطوب عا 

 است. انجامیدهها  آندر حکایات به طوالنی شدن گفتگو جایگنینی عنصر 
 ها: نوشت پی
 این مقاله ترجمۀ عنوان زیر است:و 1

"Rumi: Wayward Narrative or Logical Progression?" Iranian Studies, (1999), Vol. 
32, No. 1, Pp. 27-42. 
2- Riffater, Michael (1990), Fictional Trurh, Baltimore, John Hopkins University 
Press, P.p.131-132. 
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