
  
  
  
  
  
  

  بررسي ويژگي هاي شخصيت پردازي هنري در داستان هاي مثنوي معنوي
  استاد محمد كاظم يوسف پور
  استاديار دانشگاه گيالن
  فاطمه رحمتي اصلي
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن

  چكيده
داستاني قديم شخصيت پردازي و بررسي شخصيت ها از اهميت چنداني برخوردار نبوده است و در ادبيات 

نويسندگان و قصه پردازان قديم بدان به عنوان عنصري اساسي در ساختار قصه و داستان توجه نمي كردند. 
به نظر مي اما موالنا آگاهانه به شخصيت پردازي توجه مي كند و شخصيت هاي حكاياتش گاه چنان واقعي 

رسند و استقالل مي يابند كه در خالل سخنان و رفتار آنان حضور راوي داستان را حس نمي كنيم . او در بعد 
شخصيت پردازي انواع شخصيت ها را به تناسب نوع قصه و پيام آن به كار مي گيرد؛ شخصيت هاي نمادين، 

با معيارهاي عنصر شخصيت در داستان هاي  پويا، جامع، ايستا و ... . شخصيت هاي داستان هاي مثنوي گاه
مدرن قابل مقايسه است. شناخت موالنا از انسان كه وي را موجودي چند اليه مي داند: تو يكي نيستي اي 
خوش رفيق/ بلكه گردوني و درياي عميق موجب مي شود كه در معرفي و گاه تحليل شخصيت هاي 

  شناسي اشاره كند.حكايات خود به نكات دقيق انسان شناسي و روان 
اين امر سبب شده است كه اشخاص داستان هاي او متنوع پويا و واقعي جلوه كنند. هدف از اين پژوهش 
بررسي و شناخت شخصيت هاي داستاني مثنوي معنوي و دسته بندي انواع آن مي باشد تا ما را با هنر موالنا 

  در داستان پردازي بيشتر آشنا كند.
 شخصيت -داستان  –مثنوي مولوي  -ازيشخصيت پرد -كليد واژه
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  مقدمه - 1

پسند  پردازي و مشكل كه به دليل تكامل اصول داستان –هاي مثنوي براي انسان امروزي  به راستي چرا داستان
هاي  اين قدر جالب و مورد عالقه است؟ يا چه چيزي در داستان –پسندد  ها، هر داستاني را نمي بودن سليقه

 –شود آن از پس قرون گذشته، در هر زماني، در ميان ما سر بر آورد؟ مثنوي  مثنوي نهفته است كه باعث مي
متعلق به تمام دورانهاست، خارج از زمان و  –داد  هر چند خالق آن چندان به ظاهر داستانهايش اهميت نمي

هر چند  –هاي نجات و رستگاري  الش موالنا و نويسنده رمان مدرن و نو امروزي در نشان دادن افقمكان. ت
گويي و  هاي سبكي و صوري در داستان ها، شباهت بواطن و درون انسان –يكي موفق و ديگري ناموفق است 

  ا بنگريم.... همه و همه جوازي است براي اين كه اين دو را در كنار هم قرار بدهيم و به آنه
پردازي بيشتر آشنا  هاي مثنوي ما را با هنر موالنا در داستان داستان  پردازي ها و شخصيت بررسي شخصيت

پردازي از اهميت چنداني برخوردار نبوده است و نويسندگان قديم  كند. در ادبيات داستاني قديم، شخصيت مي
  ردند.ك بدان به عنوان عنصري اساسي در ساختار داستان توجه نمي

ها  پردازي انواع شخصيت اما نويسنده بزرگي چون موالنا، هيچ گاه از اين نكته غافل نبوده. او در بعد شخصيت
ها، مطابق با تعاريف  گيرد و چنان كه خواهيم ديد، انواع شخصيت را به تناسب نوع قصه و پيام آن به كار مي

هايش، اصالٌ امكان  را كه يك داستان بدون شخصيتيابند چ پردازان امروز، در مثنوي او مجال حضور مي قصه
هاي يك داستان را از آن بگيريم، ديگر از  كند. يعني  اگر شخصيت شكل يافتن و به وجود آمدن پيدا نمي

هاي داستانش را خوب به خواننده  نويس براي آن كه شخصيت ماند يك داستان داستان چيزي باقي نمي
هاي داستانش، آگاه سازد بر همين  صوصيات ظاهري و اخالقي شخصيتبشناساند بايد او را نسبت به خ

هاي ايستا،  هاي نمادين، شخصيت هاي امروزين آن يعني شخصيت پردازي از گونه اساس موالنا در شخصيت
كند و معموالٌ در  پويا، قراردادي، تمثيلي، تراژديك، قالبي تيپ، متناقض، متضاد، ازلي و ... استفاده مي

گيرد البته شيوه غيرمستقيم كاربرد  هايش از هر دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم بهره مي دازي داستانپر شخصيت
هاي داستان او از محيط اطرافش، از مغز و ذهن كه قبالٌ آنها را پرداخته و يا در اثناي  بيشتري دارد. شخصيت

  سرودن مثنوي به آن شكل و شمايل داده است، شكل گرفته است. 
و نشان دادن مصاديق آن در  –طبق تعاريف معاصرين  –ررسي عنصر مهم داستاني شخصيت هدف ما ب

هاست. مايه  حكايات مثنوي و در يك كالم، نشان دادن نبوغ زودرس موالنا در كاربرد اين عنصر در داستان
ليدي است هاي تق هاي حكايات ديگران همراه با سبك ها نوعاٌ كليشه شگفتي است كه او در اعصاري كه قصه
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گذارد. اگرچه  هاي امروز را به  نمايش مي هايي از مختصات داستان كند كه جلوه قصه را آن گونه روايت مي
اند و ليكن عمق استادي موالنا در كاربرد عناصر  بزرگاني به نقد و تحليل و توضيح و تفسير موالنا اهتمام كرده

نويسان معاصر، مصاديق  تر اين كه، قصه ست، سادهداستان به ويژه عنصر شخصيت، تاكنون مستور مانده ا
  جويند نه در آثار قدما.  هاي معاصر مي عناصر داستان را در قصه

  هاي داستاني مثنوي معنوي هاي مختلف شخصيت گونه - 2
  هاي تمثيلي دارند هايي كه شخصيت هايي از حكايت نمونه - 2- 1

كه داراي دو بعد فكري و خصلتي است كه  »شخصيت جانشين شونده است«منظور از شخصيت تمثيلي، 
  ).178:  1377شود(ميرصادقي،  باشد و ديگر بعدي كه در آن مجسم مي مورد نظر نويسنده يا گوينده مي

اي  داند و يا عده نگرد گاهي آنها را قابل تأويل مي هاي تمثيلي را به دو شكل و از دو زاويه مي موالنا شخصيت
داند. استفاده از تمثيل سبب پردازش و گسترش شخصيت و مضمون اصلي  نمي ها را قابل تأويل از شخصيت
  شود.  داستان مي

). موالنا هم هر جا كه 207:  1367هاي تمثيلي ماست(ميرصادقي،  اصوالٌ دين و اسطوره، منبع بسياري از قصه
تمثيل را متوجه جويد و با اين تمسك،  يابد، به آن تمسك مي مناسبتي بين اشخاص واقعي و تمثيلي مي

كند كه غافلند از اين كه علم حقيقي تنها در ظاهر انعكاس ندارد بلكه در باطن آدمي هم دگرگوني  كساني مي
تمثيل  -2تمثيل حيواني،  -1توان به دو قسم تقسيم كرد:  هاي تمثيلي در مثنوي را مي كند. قصه ايجاد مي
  انساني. 

ها،  دهند در اين گونه قصه هاي آن را حيوانات تشكيل مي تايست تمثيلي كه شخصي قصه تمثيل حيواني :
حيوانات كه غالباٌ در گزينش آنها در ارتباط با روحيات شخصيت ممثل، دقت شده است، ممثل به انسانها و 

  شير و خرگوش، هدهد و سليمان، شير و گرگ و ...  جوامع بشري هستند. نظير قصه
هاي حيواني فعال در حوادث و ماجراهاست. كه  ا حضور شخصيته كه در اين نوشته مالك انتخاب حكايت

كند يا  گويد يا گاهي مطابق طبيعت حيواني عمل مي در اغلب اين حكايات شخصيت حيواني تنها سخن مي
ها و اعمال نسبت داده شده به حيوان، انساني است. مانند جلوه انساني شدن آهو و خران در  گاهي انگيزه

آهو بچه در اصطبل خران) كه موالنا با اين شيوه جامعه موجود در داستان حيوانات را  داستان (محبوس شدن
كند و همرنگ تمثيلي بودن آنها را از امري كه مربوط به انسان است بيشتر  بسيار نزديك به جامعه انساني مي

  نمايد.  مي
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اصلي و آرماني مولوي  هاي هاي انساني آن، رمزي از شخصيت كه هر كدام از شخصيت تمثيل انساني :

پردازي تمثيلي، حجم سيال ذهن موالنا را در بستري از مفاهيم  هستند. اين مفاهيم دوگانه و چندگانه شخصيت
كند. در اينجا چند نمونه  هاي او را مقهور اين تلون و چندگانگي مي ي قصه دهد كه خواننده و واژگان قرار مي

  كنيم. را به اختصار نقل ميهاي تمثيلي انساني و حيواني  از شخصيت
ي نود بيتي اين  حكايت مارگيري كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت و به بغداد برد. اژدها در مجموعه

اند و ليكن در روايت  كند كه اين دو مفهوم تا حدي از هم بيگانه حكايت، دو مفهوم و يا دو نماد را القا مي
  شود. مثالٌ در بيت: تضاد دو نماد آن چنان احساس نمي آيند كه شكل موالنا آن گونه به بيان مي

  نمود او از سرماها و برف افسرده بود               زنده بود و شكل مرده مي
3/1007  

سميع و «داند كه  صدايي اژدها را چون ساير اجزاي حيات، تمثيلي از اشيا و جانداراني مي موالنا، سكون و بي
نماياند و در تمثيل دوم موالنا از اژدها يك رمز  مي» صدا بصير و هوشمند، اما با نامحرمان خاموش و بي

  عرفاني را ارائه مي دهد: 
  آلتي افسرده است از غم و بي     نفست اژدرهاست او كي مرده است       

3/1053 

فهماند كه اژدها، نفس اماره توست كه در باطن  كه با تقرير حادثه در داستان در واقع به خواننده تيزهوش مي
ي آدميان مفطور است و ليكن شرايط طغيان براي او فراهم نيست. يا در حكايت خشم كردن پادشاه  همه

تا زند بر «كشد  گيرد و شمشير از غالف بيرون مي ادشاهي برنديمي خشم ميبرنديم و شفاعت كردن شفيع؛ پ
در ميان خواص شاه، نديمي است عماد نام كه در شجاعت دستي دارد، اين شفيع با ». وي جزاي آن خالف

افكند و شاه كه عنايت خاصي به شفيع دارد، نديم را  شهامت خود را در ميان شاه و نديم مغضوب مي
و در جواب » داري گرفت با چنين دلداري كين«آيد و  ما نديم از اين شفاعت به خشم ميبخشد. ا مي

گويان گفت: من از تأديب سلطان ايام به كام بودم ولي حضور اين واسطه، اسباب فيض را از من  مالمت
  منقطع گردانيد. 

  من نخواهم رحمتي جز زخم شاه              من نخواهم غير آن شه را پناه 
1/296 
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آيد. آن  مقدمه و با پيوند كامل استادانه به دنبال حكايت مذكور مي اين لطيفه عارفانه در حكايت فرعي زير، بي
گويد: آيا تو را حاجت  شود، جبرييل به ابراهيم مي گاه كه ابراهيم خليل در آتش عذاب نمرود افكنده مي

  دهد: بله: اما نه از تو.  نشين كه از شوق وصل لبريز است پاسخ مي است؟ ابراهيم آتش
هاي  نمونه ديگر: حكايت پادشاه و فرزند او و سحر كمپيركابلي در دفتر چهارم موالنا صريحاٌ شخصيت

  نمايد:  تمثيلي و اصلي قصه را اين چنين تأويل مي
  از نوي   اي برادر، دان كه شه زاده توي                در   جهان   كهنه،   زاده

  دنياست  كو                 كرد مردان را اسير رنگ و بو ... كابلي جادو، اين
4/3189 - 3190 

نهد و  اهللا مي را به جاي آدم صفي» باز«موالنا، » گرفتار شدن باز در ميان جغدان به ويرانه«نيز در حكايت 
  ).335 – 2/323( هم تمثيلي از طالبان دنياست.» و جغدان«شود  ، تمثيلي از مقام الوهيت و خداوندي مي»شاه«

روميان در اين قصه تمثيلي از اهل » مري كردن چينيان و روميان در علم نقاشي و صورتگري«يا در حكايت 
بينند و چينيان، تمثيل  دل و تزكيه نفس هستند كه سير به سوي دوست را جز از رهگذر آينه ساختن باطن نمي

هاي حيات، طي طريق  در آفاق و پرداختن به جلوه هاي خود از طريق سير هايي كه براي تحقق آرمان انسان
  كنند. مي

هاي روغن گل را ريخت و بقال  نوا، از ترس گربه، شيشه يا در داستان طوطي و بقال، كه طوطي زيبا و خوش
  اي بر او زد كه پرهاي سرش ريخت و ... از روي قضاوت نادرست، آن چنان ضربه

الهي در داستان شاه و كنيزك آورده است تا اين گمان پيدا نشود مولوي اين حكايت را در توجيه كار حكيم 
كه آن حكيم در كشتن مرد زرگر خطايي مرتكب شده است. در داستان شاه و كنيزك، شاه تمثيلي از روح، 
شاهراه: تمثيلي از دنيا، كنيزك: روح حيواني، طبيب غيبي: پير يا ولي كامل، سمرقند: شهر طبيعت و زرگر: 

  است. هواي نفس 
  يك كنيزك ديد شه بر شاه راه            شد غالم آن كنيزك پادشاه

1/36 

اي كه حصول مقصود و رسيدن به  همچنان در قصه برادران قلعه ذات الصور : برادر بزرگتر، تمثيلي از طايفه
نشيند.  دانند و در انتظار توفيق و عنايت و تصادف نمي سر منزل مراد را موقوف بر جد و جهد خويش مي

اند، بلكه در اثر  برادر ميانين، تمثيلي از آن دسته از اهل معني است كه خود به پاي طلب و جهد پيش نرفته
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برخورد به اولياي حق موهبتي به ايشان رسيده است. برادر كوچكتر، تمثيلي از آن طبقه از مردم است كه از 

اند. پادشاه هم  ق و عنايت موهوبي حقخود، جوش و جنبش طلب و سعي ندارند بلكه فقط منتظر توفي
  شود. تمثيلي از عقل كل محسوب مي

ي ويژگي آوايي نام خود  هاي تمثيلي، برخي خصايص خود را به واسطه نكته قابل توجه اين كه شخصيت
هاي معنايي نام اشخاص داستان نيز ممكن است به طور مستقيم يا ضمني در ترسيم و  نمايند. ويژگي كسب مي
تفطان، آشكارا و  بن شخصيت و يا عمل و نقش آنها در داستان مورد استفاده قرار گيرد. مثالٌ نام حي پرداخت

  غز در داستان ميهمان شدن كافران بر پيامبر.  بن به صراحت بر منش و كنش وي داللت دارد. يا بوقحط عوج
  غز ابن عوج نان و آش و شير آن هر هفت بز             خورد آن بوقحط

6/5178 

ها  دهد. اين شخصيت هاي تمثيلي تشكيل مي ها را شخصيت سخن ديگر اين كه در مثنوي، بيشترين شخصيت
با اشكال و اجسام مختلف هر كدام به نوعي چه به جد و چه به هزل، چه در كسوت وزين سلطاني و چه در 

  نند. ك لباس مندرس درويشي، همه و همه مسير حركت روح به مبدأ اعلي را زمزمه مي
  هاي آن حيوانات هستند هايي كه شخصيت حكايت - 2- 2

گيري از حيوانات شكل گرفته است. محور اين حكايات گاهي انسان و گاهي  حكايت با بهره 53در مثنوي، 
  حيوان است و يا در كنار حيوانات، انسانها هم نقشي دارند. اما بيشتر حيوانات در مثنوي، جلوه انساني دارند. 

هاي اصلي و كانوني  ي كه انسان و حيوان هر دو در حكايات داستاني نقش دارند و جزء شخصيتداستانهاي
)، طوطي و 5/916)، (5/2361تازي بر آخُر ... ( هستند عبارتند از: ديدن خر هيزم فروش با نوايي اسپان

عتماد كردن بر )، ا2/504)، خاريدن روستايي در تاريكي شير را به ظن آن كه گاو اوست(1/1557بازرگان(
)، سبب پريدن و چريدن مرغي با 4/2267) آبگير و صيادان و آن سه ماهي(2/1933تملق و وفاي خرس(

)، 1/1217)، هدهد و سليمان(4/2253) آن مرغ گرفته كه وصيت كرد كه ... (2/2105مرغي كه جنس او نبود(
)، خورندگان پيل 6/442در گياه ... ( )، آن صيادي كه خويشتن5/530آن حكيم كه ديد طاووسي را كه پر ... (

  ) و ... .3/69بچه از حرص ... (
توان به حكايت  گيرند مي هاي آن را دوشادوش به عهده مي از حكايات ديگر كه انسان و حيوان، شخصيت

اشاره كرد كه مضموني عرفاني و تعليمي  1259اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل در دفتر سوم بيت 
نمايد. عرفا به دليل اين كه با  ها با نگاه يك انسان عادي را مطرح مي متفاوت يك عارف به پديده دارد و نگاه
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اند و از  هاي حيوانات توجه خاصي داشته حقايق غيرقابل بيان و نگفتني سر و كار دارند نسبت به داستان
گنجد ياري گرفتند.  و گفتار نميي زبان  تمثيل به عنوان ابزاري كه ذهن را در ادراك آن چه در اصل در مقوله

تر از احاطه بر  هاي تمثيلي مشابه البته آسان ابداع امثال حيوانات يا قصه«فرمايند ...  كوب مي دكتر زرين
  ).152:  1368كوب،  (زرين...» تواند بود  واقعيات و تذكر و حوادث و تجارب مسبوق مي

هاي حيواني در  شود نظير داستان تر مي ي تنوع بسيار گسترده هاي داستاني جانوري باشند، دامنه اگر شخصيت
هاي آنان را: روباه، موش، شتر، پيل، استر، بط، باز، بلبل، پلنگ، شير، خرگوش، گرگ،  مثنوي كه شخصيت

ي، گربه، مرغ، هدهد، پشه و سگ، چغز، مور، زاغ، عقاب، گاو، قوچ، خر، اسب، خروس، طوطي، خرس، ماه
  دهد.  طاووس تشكيل مي

اند.  هاي ساده و سطحي ي غيرمستقيم است. شخصيت پردازي موالنا در اين بخش به شيوه  شيوه شخصيت
هاي حيواني بيشتر پويا و منفعل و  بينيم. شخصيت اي در حكايات حيواني مي زمينه هاي فرعي و پس كمتر نقش

)، موش در حكايت كشيدن 2/323يافتن پادشاه باز را به خانه كمپيرزن( ر حكايتتغييرپذيرند مانند باز د
  ).2/3436موش، مهار شتر را و ... (

توانند به عنوان شخصيت مثبت و يا شخصيت منفي براي خواننده داستان معرف  هاي حيواني هم مي شخصيت
نظير موش و شتر، شير و خرگوش،  ي پارادوكسي است هاي حيواني در مثنوي به شيوه گردد. بيشتر شخصيت

  روباه و خر و ... .
ي تاريخي نوعيت خود است چرا كه  ، كه نماينده»طاووس«هاي ازلي داريم، نظير  در حيوانات هم شخصيت

  ).5/536شود. ( در طول زمان و در هر مكاني از طاووس به عنوان سمبل زيبايي ياد مي
  پيل در آن نقش دارد. هاي حيواني كه  دو نمونه از شخصيت -1- 2- 2

ها شامل: گروه مسافران(در داستان خورندگان پيل بچه و ...) و مردم(در داستان  شخصيتدر اين حكايات: 
هاي قراردادي يا قالبي هستند. اين گونه  اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل) از نوع شخصيت

الضروره مقتضيات فرهنگي، اجتماعي خاص ها در متون و نثر و نظم قديم بسيارند و كاربرد آنها ب شخصيت
آفرينند و خصوصيات اجتماعي  ها نقش مي ها نوعاٌ بدون اسم خاص در قصه خود را دارد، اين گونه شخصيت

نماياند.  هاي آنان را در برخورد براي خواننده سهل و از پيش تعيين شده مي العمل آنها انفعاالت و عكس
عهود بودن اخالقيات آنان، سناريوي مشخصي را براي قصه از قبل ترسيم كاربرد اين كاراكترها، به دليل م

پردازند. البته گاهي به صورت  ها، آن گونه كه آشناي ذهن ماست به ايفاي نقش مي كند، اين گونه تيپ مي
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ي قراردادي طبقه اجتماعي خود باشد و گاهي هم در اين حكايات به صورت گروهي  تواند نماينده فردي مي

  كنند.  ي نقش ميايفا
توان عالوه بر شخصيت قالبي و قراردادي، جزء  شخصيت مسافران و مردمان در هر دو حكايات را مي

هايي كه هنگام ورود به داستان هويت مشخصي ندارند و  هاي منفرد محسوب كرد يعني شخصيت شخصيت
بان، ناصح)  هاي اصلي(پيل خصيتتوان در ذيل شخصيت متقابل: اشخاصي كه در مقابله يا برابر ش  همچنان مي

  ايستند بررسي كرد.  مي
هاي  بان و ناصح در هر دو حكايات داراي شخصيت مخالف و متقابلند با خصوصيات و ويژگي پيل

بينند براي مردم و مسافران بازگو نمايند. فيل و بچه فيل هم نقش  العاده در توضيح آنچه كه الزم مي خارق
دارد. طرح و پيرنگ داستان با حضور وجود آنان شكل گرفته. از نكات مهم در اصلي در هر دو حكايات را 

اين داستان، شناسايي حاالت و رفتارهاي افراد در يك موقعيت زماني در داستان است. عنصر رفتار در 
پردازي افراد داستان، خصوصاٌ در شخصيت اصلي حكايت اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل  شخصيت

هاي قالبي  كند. رفتاري هماهنگ و متناسب با ويژگي روحي و دروني هر يك از شخصيت ل ميبه خوبي عم
  و قراردادي.

  هاي مذهبي، عرفاني و تاريخي دارند هايي كه شخصيت حكايت - 3- 2
هاي پيشينيان نيست. او  هاي تمثيلي و رمزي، محصور به قصه هنر و خالقيت موالنا در پرداخت شخصيت

پرداز متبحر مايه نخستين شخصيت داستان را از يك شخصيت تاريخي، مذهبي و  بعضاٌ چون يك شخصيت
سند تاريخي حكايت  سازد كه اين در هيچ اي مي گيرد و ليكن در كارگاه ذهن خود براي او قصه عرفاني بر مي
  نشده است. 

شود و در مسير حركت از  ها و صفات انساني مي هاي تاريخي به شكل نمادين، بيانگر تيپ در واقع شخصيت
هاي تاريخي، مذهبي و  كند. اما آن چه در باب داستان جزييت به سوي كليت و بر عكس نوسان پيدا مي

سد، اين است كه در اغلب موارد، وي به نقل صرف اين وقايع ر هاي موالنا جالب به نظر مي عرفاني در داستان
نمايد و معنا و  پردازد، بلكه آن چنان كه اقتضاي مشرف عرفاني اوست، آنها را تأويل مي و رويدادها نمي
هاي مثنوي از  هاي تاريخي، مذهبي و عرفاني در داستان گيرد. شخصيت خواهد از آنها بر مي مفهومي را كه مي

هاي داستاني در  واني برخوردارست كه هر يك از آنان عالوه بر نقش تاريخي، از مزاياي شخصيتتنوع فرا
  مثنوي نيز برخوردارند. 
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چه در اين  هاي مثنوي است البته آن هاي تاريخي، مذهبي و عرفاني در داستان جدول زير نمودي از شخصيت
پردازي قهرمان اول و اصلي  حيث شخصيتهاي تاريخي از  نوشته مورد نظر است بررسي برخي از داستان

  داستان است. 

  
كند،  براي نمونه سلطان محمود يك شخصيت تاريخي است و ليكن حكايتي را كه موالنا براي او تقرير مي

ساخته و پرداخته ذهن اوست. به عالوه شخصيت تاريخي او در اين قصه كوتاه تمثيلي از حضرت الوهيت و 
هاست. خالصه حكايت اينست كه محمود در جمع دزدان  دد كه همه جا با انسانگر يا عارف اسراربين مي

ي تند، زورباز و گوش  كه شامه -كند كه من هم يكي از شمايانم و چون هر كدام هنر دزدي خود را  اظهار مي
 محمود» مرترا خاصيت اندر چه بود؟«خواهند كه  شمارند، از او هم مي بر مي –تيز و كمنداندازي است 

كند كه ظاهري درويشانه دارم كه اگر مجرمي به جالدي دهند، به اشاره ريش من، جالد  غزنوي چنين ادعا مي
گريزد و  افتند، محمود مي ي سخت مي شود. بعد از اين كه دزدان در مخمصه و قاضي از هالك او منصرف مي

ويش ديروز را در كسوت سلطان آورند يكي از دزدان، در ي او مي ي دزدان را به محكمه چون فردا طايفه
  گويد:  شود و خطاب به دزدان ديگر مي امروز، شناسا مي
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  شنود  ديد و سرمان مي گفت و هو معكم اين شاه بود            فعل ما مي

6/2865  
ها و ماجراها از تاريخ و جهان خارج گرفته شده است و  نكته ديگر اين كه چون بنمايه اصلي شخصيت

ها، به مراتب بيشتر از انواع ديگر  ته ذهن نويسنده نيست باورپذيري در اين نوع داستانموهوم و بر ساخ
  هاست.  شخصيت

خورد  نگر به چشم مي پردازي كلي پردازي مذهبي، تاريخي و عرفاني كمتر شخصيت ديگر آن كه در شخصيت
اول است، در اين بخش پردازي امروز متد هاي فردي و شخصي آن گونه كه در شخصيت در واقع بيشتر جنبه

شويم كه  ها با اشخاص حقيقي و واقعي مواجه مي ها مشهود است و چون در اين حكايت از شخصيت
شود. ما هم در تحليل هر كدام از اين  ي آنها چيزهاي زيادي گفته مي ي زندگي و پيشينه درباره

يابيم و وضعيت و  يات ميها را در خالل اب ها(مذهبي، عرفاني) مكان و زمان و هويت شخصيت شخصيت
  شود.  ها برايمان آشكار مي سرشت شخصيت

به طور نمونه در حكايت ابراهيم ادهم، او را شخصيتي كامال فعال و متناسب با خلق و خوي سلطاني 
فهميم كه نشان از قدرت و  كند، مي بينيم. ما اين را از لحن پرخاشگرانه او كه از افراد روي بام سوال مي مي

اي نيستند.  هاي داستانيش ساختگي و كليشه وي دارد. يا در حكايت ابوالحسن خرقاني، شخصيتصالبت 
هايي هستند كه در زندگي واقعي وجود دارند و هر  بلكه افراد داستان اعم از زن و شوهر و مريد، همان اكرم

ت منفي داستان را سه شخصيت داستاني، حضوري فعال در داستان دارند و به نوعي درگير هم هستند. شخصي
شناسيم و در تحليل شخصيت خرقاني او را از توصيفاتي كه مريد  دهد، مي هايي كه زن به همسر مي از فحش

كنيم. يا در داستان دقوقي، كه به سبب نمادسازي جذاب و عميق  به هنگام ديدار شيخ دارد، شناسايي مي
  كنيم.  الني داستانيش بررسي ميمعروف است، شخصيت مثبت و پوياي او را در خالل ابيات طو

هاي مذهبي و  دانيم موالنا يك شخصيت عارف مسلكي دارد به همين علت براي شخصيت همان طور كه مي
اند و هر  ها با نام خاص در مثنوي معرفي شده عرفاني ارج و احترام خاصي قايل است. چون اين شخصيت

است به همين دليل، موالنا بعد از نام هر شخصيت به بيان مخاطب حتي با ميزان آگاهي كم، نام آنان را شنيده 
مالك(سوزاندن دستمال رسول(ص)،  بن پردازد. نظير حكايت انس انگيز در آغاز هر داستان مي اي شگفت حادثه

  زره به ميدان جنگ رفتن)، عثمان(رفتن بر باالي منبر در جايگاه پيامبر نشستن) و ... . حمزه(بي
  هايي كه شخصيت ازلي دارد حكايت هايي از نمونه - 4- 2
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دهد، اين  نويس ساختي بر اساس تيپ ازلي ارائه مي يك نوع ديگر از شخصيت هم هست كه در آن قصه
هاي متفاوت را به يك جا گرد آورده و افكار از درون ناخودآگاه انسان  ها و مكان شخصيت خصايصي از زمان

  ).296:  1368كشد(براهني،  اشتراكي انساني سر بر ميها به صورت مظهر و نماد خودآگاه  و يا انسان
ي كلي حاكم بر افكار نويسنده است. طبيعي است كه اين  ي يك انديشه به تعبير ديگر اين شخصيت، نماينده
ي  تواند وجود خارجي و عيني داشته باشد، لذا از اينجاست كه خصيصه شخصيت با اين ويژگي گسترده نمي

  گيرد.  آرماني خيالي و غيرتاريخي بودن آن شكل مي دوم شخصيت ازلي يعني،
ها به دنبال اين شخصيت است و باالخره او انسان  موالنا در مثنوي بلند خود در جاي جاي حكايات و قصه

ي اولياء و مظهر آنهاست در دفتر سوم و در داستان دقوقي و  كامل خود را كه به  عنوان تيپ ازلي همه
  يابد.  كراماتش مي

  الٌ شخصيت ازلي دو ويژگي دارد: اصو
  هاي مطلوب نويسنده است.  ي آرمان نماينده -1
ها و زمينه افزودن و كاستن اقوال و اعمال و بالضروره ذهني و غيرتاريخي  داراي جامعيت آرمان -2

  است. 
كرد و  كند، بيشتر از دو روز در يك خانه مقام نمي هاي شخصيتي دقوقي را بدين گونه ترسيم مي موالنا ويژگي

روزها در  3/1928» عشق آن مسكن كند در من فروز«معتقد بود اگر در يك خانه بيش از دو روز سكني كنم: 
داشت. با اين كه از خلق منقطع بود اما مشفق  ها در خلوت و نماز وقت را خوش مي سير الي اهللا بود و شب

ديد  . جهان را اجزاي يك كل واحد ميبر خلق و شفيع و دعاگوي آنان بود و چون آب در زندگي آنان جاري
و بر اين اعتقاد، كه خود در طول آن كل واسطه اتصال بندگان به مبدأ يگانه است، بر اين عقيده چون مرادش 

  سرود.  ا...(ص) بر نيك و بد مهربان و مشفق بود و با زبان حالش چنين مي رسول
  كنيد؟  زان سبب كه جمله اجزاي منيد           جزو را از كل چرا بر مي

3/1936  
و هميشه در هر راهي كه  3/1946» طالب خاصان حق بودي مدام«اين دقوقي با اين صد تقوي و فضيلت 

  .3/1947» كن قرين خاصگانم اي اله«رفت، ذكر او چنين بود  مي
اين داستان نسبتاٌ طوالني در بيان موالنا به حدي مسحور كننده است كه نام دقوقي فرضي و غيرواقعي را در 

  كند.  حد يك شخصيت واقعي در اذهان جاودانه مي
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بدون شك رمزي كه در اين قصه هست، نقش اوليا مستور است كه موالنا آن را در ابقاي نظام عالم و در «

كند، به  آدم، بدان گونه كه نظام اوليا مراتب واليت در نظر صوفيه آن را اقتضا مي يتامين هدايت و حيات بن
كند. در اينجا هفت مردان رمزي از رجال غيب، دريا؛ رمزي از دنياي حسي، و اهل  ي رمزي تقرير مي شيوه

 ي حق ممكن نيست رمزي از ي غرق و هالك ابدي جز به مشيت وارده كشتي كه نجات آنها از ورطه
  ).152:  1368كوب،  ي انساني است(زرين جامعه

  هاي ايستايي دارند هايي كه شخصيت هايي از حكايت نمونه - 5- 2
). 54:  1378دهد(پرين،  شخصيتي است كه از اول تا آخر داستان، تحولي در رفتارش روي نمي

روحي و رواني و گاه اند و ايستا ماندند تا بهتر بتواند حاالت  هايي كه در مثنوي متحول نشده شخصيت
اي  ها را به نمايش گذارد بسيارند. مثالٌ شخصيت ايستا در داستان آن غالم كه رقعه تنگناهاي عاطفي شخصيت

ديد و از اندرون نيت او نيز  زند. چون شاه ظواهر را مي نويسد و شاه از پاسخ به آن سرباز مي براي شاه مي
ها را  افتد كه شايد نامه ي غالم از عدم پاسخ شاه به ترديد ميپذيرفت. بعد از مدت خبر داشت، نامه را نمي

ي غالم پاسخ دهد. گفت  خواهد به نامه رساند. تا اين كه حاجب از سلطان مي مطبخي يا حاجب به شاه نمي
  حاجب: 

  ي شماست          گرجوابش برنويسي هم رواست آخر او بنده
  بنده اندازي نظر؟ از شهي تو چه كم گردد اگر         بر غالم و

4//1939 - 1940 

  گويد:  اما سلطان كه رمز الوهيت است در خطاب به حاجب مي
  گفت: اين سهل است اما احمقست        مرد احمق زشت و مردود حقست

4/1941 

  در اين داستان غالم و سلطان هر دو داراي شخصيت ايستا هستند. 
شود و  دفتر چهارم است. در اين قصه، جواني مفتون زني مي نمونه ديگر: عاشقي، هجراني، بسيار امتحان در

شود و  فرستد، وصال ميسر نمي كوشد و هر قدر عشقنامه پيام محبت مي روزگاري دراز در طلب وصال مي
كند. باالخره يك شب از بيم عسس خود را به درون  هشت سال در شوق و انتظار تحمل سختي و عنا مي

  افكند كه:  باغي مي
  ندر باغ، آن صاحب جمال            كز غمش اين در عنا بود هشت سالبود ا
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4/41 

) 4/120» (زود او قصد كنار و بوسه كرد«آورد كه به محض ديدن زن:  اين اتفاق آن چنان او را به هيجان مي
  »اي اي شيدا تو ابله بوده«زند كه:  اما زن بر وي بانگ مي

  باد جنبانيست اينجا باد ران   جنبد بدان          باد را ديدي كه مي
4/125  

گويد، اگر در  انجامد، آن جا كه معشوق مي يابد تا در ابيات آخرين كه قصه به نتيجه مي اين مكالمات ادامه مي
تمام اين هشت سال از تو دلجويي نكردم به دليل اين بود كه تو در دام نفس و شهوت اسيري و هنوز هم از 

» ها اكنون مويزند و تو خام غوره«ي وجودت همچنان باشد كه بود حال آن كه  رهخامي تو كاسته نشده و غو
)4/305.(  

) در اين 4/258نمونه ديگر در قصه آن دباغ كه در بازار عطاران از بوي عطر و مشك بيهوش و رنجور شد(
سعي شود. ب) مردمي كه  حكايت سه شخصيت وجود دارد: الف) دباغي كه در بازار عطاران بيهوش مي

كنند باالحول گفتن و گالب و آب و ماليدن سر و سينه و بخور دادن با عود و شكر او را به هوش آورند.  مي
آورد در اين حكايت ما سه وحدت  ج) برادر دباغ كه دانا و حكيم است و با سرگين سگ، او را به هوش مي

دهند، با تمركز بر شخصيت  د جاي ميهايي كه اتفاق قصه را در خو زمان، مكان و ماجرا را به عنوان وحدت
ايستاي داستان داريم. شخصيت ايستاي حكايت، دباغ، مردي كه بيهوش در بازار عطاران افتاده در واقع 

  منشاي رخ دادن وقايع و حوادث داستاني است. 
  هايي كه شخصيت پويا دارند هايي از حكايت نمونه - 6- 2

كند كه اگر ابيات پاياني آن  اي متحول مي خوي او را به گونهشخصيتي است كه روند حوادث داستان، خلق و 
داستان را با ابيات آغازين در معرفي شخصيت مقايسه كنيم، به سير صعودي و تكوين اين شخصيت به خوبي 

نهند. در مثنوي بيشتر  هاي يك اثر تعليمي را پي مي ي قصه هاي پويا شالوده شويم. اساساٌ شخصيت واقف مي
هاي بارز آن در چند دفتر مثنوي  هاي قرآني است. نمونه ها برگرفته از حكايات پيشينيان يا قصه اين شخصيت

  عبارتند از: 
: شبي ابراهيم بر سرير سلطنت آراميده بود، قومي  4/831انقالب روحي ابراهيم ادهم در دفتر چهارم  -

يد چه كسي بر بام به دنبال جستند. ابراهيم با تعجب پرس بوالعجب در شب به دنبال شتر بر بام مي
  شتر است؟ 
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  پس بگفتندش تو بر تخت جاي            چون همي جويي مالقات اله؟

4/834  
  همين جمله، آن گونه تحول در وجود ابرا هيم ادهم ايجاد نمود كه بعد از آن

  خود همان بد ديگر او را كس نديد         چون پري از آدمي شد ناپديد
4/835  

شخصيت كافري كه ميهمان رسول خدا شد در اول دفتر پنجم هم نمونه اعالي شخصيت پوياست  -
شود. اين كافر كه  كه حادثه داستان يعني ازاله نجاست از لباس وي توسط پيامبر، اساس تحول او مي

در ابتداي داستان داراي هويتي منفي است و سخت شكمباره در انتهاي داستان از لطف رب و 
هاي  ، نمونه 5/284شود و هم از پرخوري  شود و كافر هم از كفر پاك مي نبوي، متحول ميعنايت 

كند  :  باز به اشتباه خود اعتراف مي2/334هاي پويا در هر دو داستان باز و پيرزن  ديگر از شخصيت
و  كه پشيماني بر رنگ 4/2638يا در حكايت دوم ». ماليد پر بر دست شاه باز مي«شود  و متحول مي

 شود.  رخسار او نمايان مي

يابد و به روم  ، امرءالقيس شخصيتي پوياست كه تغيير و دگرگوني روحي مي6/3190يا در داستان امرءالقيس 
  كند.  سفر مي

نيز در داستان موسي و شبان، شخصيت اصلي اين داستان شبان است. ما شبان را از خالل مناجاتش با خدا 
آاليش اما سخت شيفته است كه بر اثر تحول روحي، مقامي برتر از  ، بيلوح شناسيم كه فردي ساده مي

تحمل كه چون شبان را با قوانين رفتاري و ديني مرسوم،  يابد و موسي(ع) پيامبري است بي موسي(ع) مي
ا راند در پايان داستان خود ر كند. شباني كه تا چندي قبل سخنان ابلهانه بر زبان مي بيند، طرد مي موافق نمي

هاي  شكل ديگري از اين شخصيت –بينيم  هاي پويا مي داند و ما او را از شخصيت برتر از گنبد گردون مي
زند و به مناجات با  پويا در داستان عمر و پيرچنگي است كه پيرچنگي در آخر داستان چنگ را بر زمين مي

شود. يا در حكايت رفتن بايزيد به كعبه، كه در نهايت بايزيد بدون هيچ چون و چرايي، امر  خدا مشغول مي
  نهد.  شيخ را گردن مي

  هايي كه شخصيت متضاد دارد از حكايت هايي نمونه  - 7- 2
اصوالٌ موالنا در تعريف و شناساندن، ذهنيتي ديالكتيكي دارد. موالنا جهت شناساندن و بيان افكار و عقايد 

شود تا انسان هر شخصيتي را  كند. تضاد بين اشخاص داستان سبب مي آرايي مي اضداد را در مقابل هم صف
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) عاقالنه امير را در حكايت از روي ضد آن بشناسد. مثالٌ بر اي بيان مهر و دوستي واقعي، دشمني(ظاهراٌ
  ).3/977» (آورد فردي كه مار در دهانش رفته بود مي«

اما جهت تميز و شناخت بهتر، مهر ابلهانه خرس را بالفاصله در داستان(اعتماد كردن بر تملق و وفاي خرس) 
گيري است در مقابل  ) عمر كه فرد محتسب و سخت1/2170كند. يا در داستان پيرچنگي( ) ذكر مي2/1933(

  گيرد تا اعجاب از قدرت و لطف خدا، بيشتر نمايان شود.  مطرب قرار مي
ها و كاهن حالتي اسرارآميز و بر خالف واقع پيدا  ) كه بت4/915يا در داستان ياري خواستن حليمه از بتان(

هاي  گردد. نمونه ي حق، مومن مي ) كافر بر اراده5/64مبر(كنند. يا در داستان ميهمان شدن كافران بر پيا مي
)، قصه 2/3183)، قصه اعرابي و ريگ در جوال كردن ... (3/236ديگر: قصه فريفتن روستايي شهري را و ... (

) و آن 6/438)، قصه آن صيادي كه خويشتن در گياه پيچيده بود و ...(2/3447كشيدن موش مهار شتر را ...(
  ).6/1326يب در او اميد صحت نديد(رنجور كه طب

سازند كه به طور  هاي متقابل مي هاي تيپك كه در يك حكايت در مقابل هم شخصيت همچنان شخصيت
  نمونه عبارتند از: 

  3/1625  زرگر و پيرمرد  5/3357  گبر و مسلمان  421816  ميراثي و عسس
  2/2390  محتسب و مست

  6/544  پاسبان و دزد  3/3168  خواجه و غالم  4/1578  فقيه وجامه كن

  6/3954  دانشمند و پادشاه  5/3468  زاهد و غالم  4/14904  شاه و بنده
  2/2229  پير و مريد

  2/3171  تيراندازي و ترس  5/3059  دزد و شحنه  6/3926  شاه و فقيه

  1/3373  كر و شنوا  4/2933  پادشاه و نديم  2/1468  شاه و شيخ
  2/1880  عاقل و خفته

  4/259  دباغ و عطار      1/325  مسيحجهود و 

  هايي كه شخصيت تخيلي دارند هايي از حكايت نمونه - 8- 2
وقايع حقيقي زندگي ما هستند و » مانند«هاي تخيلي اين است كه آنها همه  يكي از امتيازهاي بارز داستان

ها، عواطف، مشكالت و  ها، فرافكني ها، واكنش  ها نيز بر اساس همان الگوهاي انساني با همان كنش شخصيت
هاي متعدد انساني بسيار  شناخت شخصيتاند. با توجه به اين كه در دنياي واقعي، امكان  ها طراحي شده آرمان

  ها آشنا سازد.  تواند خواننده را در زمان كوتاهي با تمام زواياي روح شخصيت محدود است، داستان مي
اي در ذيل داستان قصه اهل سبا در دفتر سوم آمده است كه حكايت كالنشهري عظيم، فراخ و محكم  قصه

سازي در غايت تنگي است، جمعيت آن، ده برابر جمعيت است كه با وجود عظمت از نظر مكاني و شهر
كر و دراز دامنِ   كنند؛ دوربين كور، تيزشنوي ممكن است و ساكنان آن با وجود فراواني از سه نفر تجاوز نمي

برهنه. به عبارتي اگرچه مردم اين شهر در علوم مختلف يد طواليي دارند و چشم و گوش و دست آنها بر 
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گيرد و مردم شهر؛ كور با چشم، كر با گوش و  ه دارد. اما شهر مورد حمله دشمن قرار ميفنون و علوم سيطر

  آيند بنابراين:  خواهند موقعيت دشمن را شناسايي كنند اما از عهده اين كار بر نمي برهنه با جامه بلند خود، مي
  شهر را هشتند و بيرون آمدند         در هزيمت در دهي اندر شدند

3/2619 

  ميرند.  هاي حكايت پس از استقرار در ده، در اثر پرخوري، مي باالخره شخصيت
هاي اصلي آن تمثيلي و نمادي از حرص و  هاي تمثيلي موالناست و شخصيت حكايت باال اگرچه از نوع قصه

  آرزوي طوالني و سمبل عالمان ظاهري و دنياطلب هستند. 
ها و در كنار هم قرار دادن  قض در توصيف فضا و شخصيتاما چون در استفاده از تصاوير و تعابير متنا

دراز دامن) به شكل خيالي  –دوربين و برهنه  –تيزهوش، كور  –هاي متفاوت در دو امر نامرتبط(كر  صورت
  هاي خيالي مورد بررسي قرار داديم. بهره برده ما آن را در بخش شخصيت

  (نوعي) دارندهاي تيپك هايي كه شخصيت هايي از حكايت نمونه - 9- 2
اي از مردم است كه او را از ديگران  ي خصوصيات و اختصاصات گروه يا طبقه شخصيت تيپك نشان دهنده

هاي تيپيك از ميان طبقات مختلف جامعه به  ) در مثنوي شخصيت182:  1377كند(ميرصادقي،  متمايز مي
يا صفتي هستند كه به جاي اسم يا شود و  هاي آنها با عناوين كلي ياد مي خورد كه بيشتر عنوان چشم مي

  دار، ناصح، وكيل و ...  اند. از جمله: بقال، قاضي، ابله، روستايي، آيينه موصوف نشسته
هاي اصلي و كانوني،  ها در حكايات نقش اصلي و محوري دارند اما در كنار اين شخصيت اكثر اين شخصيت

كنند كه  نجي و واسطه را در داستان ايفا ميشوند كه تا حدي نقش دوم و گاهي ميا اشخاصي هم ديده مي
رساني و آگاهي دادن است نظير ناصحان، دانايان و ... اما بيشتر توجه موالنا به ساخت  نقش آنان اطالع

دهند؛ يكي از ويژگي اين  هاي اجتماعي است و چون اكثريت افراد داستاني مثنوي را مردان تشكيل مي تيپ
، هويتي نامعلوم و ناشناس دارند و همين سبب موضوعات متنوعي در ها مردان اينست كه در حكايت

  توان به اين موضوعات اشاره كرد:  بندي مي ها شده كه در يك تقسيم داستان
هايي تيپك با يك صفت شغلي و يا يك فرايند رفتاري و عاطفي نظير: وزيري،  شخصيت  ويژگي -1

مارگيري، عاشقي، واعظي، گازري، سقايي، پاسباني، سايلي، باغباني، عطاري، پاسباني، شاهي، 
  واعظي، زرگري و ... 
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ر مردي، باشد نظي هايي كه تنها جنسيت شخص معرف حضور آنان در داستان مي معرفي شخصيت -2
 زني، و ...

گردد از قبيل كمپيري، جواني،  ها مي هايي كه عامل سن، تنها عامل معرفي شخصيت معرفي شخصيت -3
 پيري، پيرمردي، كودكي و ...

ي گيليي، اعجمي  هايي كه تكيه بر زادگاه و اصالت فرهنگي آنها شده نظير: خواجه معرفي شخصيت -4
 تركي، رومي، هري، اعرابي و ...

دهد نظير آن يكي  تشكيل مي» آن يكي«هايي كه شخصيت اصلي داستان آن را  صيتمعرفي شخ -5
، آن يكي با شمع بر  3/1625، آن يكي آمد به پيش زرگري  5/1119گفت من پيغامبرم ...  مي
رفت باالي درخت  ، آن يكي مي 5/2441، آن يكي پرسيد اشتر را كه هي  5/2888گشت روز  مي

،  5/3816، آن يكي بودش به كف در، چل درم  5/1445خواب اندر چله ديد  ، آن يكي مي 5/3077
، آن يكي شخصي به  2/3310، آن يكي يك شيخ را تهمت نهاد  3/189گفتي شبي  آن يكي اهللا مي

بار، آغاز حكايات با آن يكي شروع  41هاي مثنوي  و ... . در كل داستان 6/4889وقت مرگ خويش 
 شده. 

شده كه بيانگر گروهي از مردم  در قالب گروه و يا جمعي مطرح مي هاي تيپك گاهي شخصيت  -6
اند و  هستند كه از حيث داشتن شغل، سن، جنس و ديگر خصوصيات اخالقي و رفتاري مشترك

:  1364كوب،  يابد(زرين احوال تمام طبقات عامه، هر يك به نحوي در مثنوي انعكاس مي«چون 
هاي گروهي كه نقش اصلي و محوري  هاي مثنوي، از شخصيت بار در داستان 30). موالنا حدود 130

 برد.  كنند، نام مي در داستان ايفا مي
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  هاي گروهي و تعداد بسامد آنها اشاره شده است: در جدول زير نام شخصيت

  بسامد  ها شخصيت بسامد هاشخصيت بسامد  ها شخصيت
  دوستان

  اهل
  ترسايان

  انبيا
  جوق

  اهل سبا
  اهل ضروان

  ساحران
  درويشان
  رهگذران
  عزيزان

1 
2  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

 جماعت
  زنان

  صدهزاران
  چينيان
  روميان
  مردان
  كافران

  مسلمانان
  قوم

  سه مرد
  مادران

1 
1  
1  
1  
1  
2  
2  
1  
7  
1  
1  

  چارهندو
  دو قبيله
  مهريان
  هنود

  كودكان
  گروه
  خلق

1  
1  
1  
1  
1  
  
5  
  

11  

  53  جمع

  
  هاي تراژيك دارند كه شخصيتهايي  هايي از حكايت نمونه -10- 2

كند، شخصيتي تراژيك است.  قهرماني كه به سبب نقصي در سرشتش از مقامش در جهان به سامان سقوط مي
پذيري ناميمون اوست، شخصيتي است  ي فضيلت يا آسيب موجود فرودستي كه فرجامِ شومش نتيجه

ورزند. به عبارت ديگر بعضي از ضدها،  ياي به يكديگر عشق م انگيز؛ كه گاه شخصيت ناسازها از جنبه رقت
شوند و اين عامل سرنوشت است كه  مطرح مي  ريزي شده است، در داستاني كه بر اساس قضا و قدر پي

موالنا رنگي  –چه تاريخي و چه غيرتاريخي  –كشد. در اين گونه داستانها  طرفين را به معارضه و دشمني مي
بخشد. زيرا گاه مقتول در يك دگرگوني ناگهاني، دوست و عاشق قاتل  از شخصيت تراژيك را به داستان مي

عبدود، كه  خزد. براي مثال در نبرد حضرت علي(ع) با عمروبن شود و چهره خشن نبرد و قتل به حاشيه مي مي
ارفانه خود، به داستان مبدل نموده است و يك واقعه تاريخي را موالنا با افزودن حساسيت و احساسات ع
  داند.  هاي عمرو به زمين افتاده، مي موالنا در عالم معنا، تمام سخنان عاشقانه عمرو را زبان حال نگاه

 پس بگفت آن نومسلمان ولي
 كه بفرما يا اميرالمومنين
 بازگو اي باز عنقا گير شاه
 امت وحدي يكي و صدهزار

 علياز سرمستي و لذت با   
 تا بجنبد جان به تن در چون جنين ...
 اي سپاه اشكن به خود نه با سپاه
 بازگو اي بنده بازت را شكار ...
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  1/3787 – 3800 
 گفت اميرالمومنين با آن جوان
 چون خدو انداختي در روي من
 نيم بهر حق شد و نيمي هوا
 گبر اين بشنيد و نوري شد پديد

 كاشتم گفت من تخم جفا مي
 آن چراغ چشم جو من غالم

 عرضه كن بر من شهادت را كه من
  

 كه به هنگام نبرد اي پهلوان  
 نَفْس جنبيد و تبه شد خوي من
 شركت اندر كار حق نبود روا ...
 در دل او تا كه زناري بريد
 من ترا نوعي دگر پنداشتم ...
 كه چراغت روشني پذرفت ازو
 مرترا ديدم سرافراز زمن

  
1/3989-4000 

  يگر : نمونه د
خواهد براي اين  ملجم است كه در اين حكايت، قاتل دوستدار مقتول است و مي در داستان امام علي(ع) و ابن

اي  كه حضرت علي(ع) را نكشد، خود زودتر به دست حضرت كشته شود. در تمام اين موارد، خواننده گوشه
  خواهد ماند. ترحم خود را نثار جناح شر خواهد نمود و از قدرت سرنوشت در تعجب 

 باز آمد كاي علي زودم بكش
 كنم خونم بريز من حاللت مي
 يي خوني شود گفتم ارهر ذره

 يك سر مو از تو نتواند بريد
  

 تا نبينم آن دم و وقت تُرش  
 تا نبيند چشم من آن رستخيز
 خنجر اندر كف به قصد تو رود
 چون قلم بر تو چنان خطّي كشيد

  
1/3952 – 3955 

  ديگر:نمونه 
خواهد بر يكي از اصحاب رسول يا پير و شيخي وارد شود اما بر  در داستان ابليس و معاويه است، ابليس مي

سازي ورود شيطان، معاويه را  يابد و در زمينه تر مي گردد و از ميان همه معاويه را مناسب كه؟! موالنا مي
  كند:  شخصي كه اهل قصر است معرفي مي

 مناندر خبر آمد كه خال مو
 قصر را از اندرون در بسته بود
 ناگهان مردي ورا بيدار كرد
 گفت اندر قصر كس را ره نبود

 خفته بد در قصر بر بستر ستان  
 كز زيارتهاي مردم خسته بود
 چشم چون بگشاده، پنهان گشت مرد
 كيست كين گستاخي و جرأت نمود؟
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  3/2610 – 2613 

عباد مخلص را ندارد. لذا بر همين اساس معاويه را موالنا بر  دانيم شيطان قدرت و ورود بر چنان كه مي
سازد و حتي با اين كار از درجه زشتي  هاي تراژيك مي گزيند. در واقع موالنا از ابليس و معاويه شخصيت مي

  كاهد.  اينان مي
 ايم گفت اما اول فرشته بوده

 سالكان راه را محرم بديم
 پيشه اول كجا از دل رود

 ايم بوده ازمستان اين ميما هم 
 اند ناف ما بر مهر او ببريده

  

 ايم راه طاعت را به جان پيموده  
 ساكنان عرش را همدم بديم
 مهر اول كي زدل بيرون شود
 ايم عاشقان درگه وي بوده

 اند ... عشق او در جان ما كاريده
  

3/2624 – 2629 
  دارندهاي قالبي  هايي كه شخصيت هايي از حكايت نمونه -11- 2

هاي قالبي نه محتاج  شود. چنين شخصيت هايي هستند كه ماهيتش فوراٌ شناخته مي ي قالبي، شخصيت چهره
گري نويسنده و براي خواننده به فوريت قابل شناخت است(پرين،  تصويرسازي هستند و نه نيازمند مشاهده

1378  :50.(  
ات خاص مختص به خود دارند و اين شخصيت قالبي، نوع خاصي از شخصيت ساده است كه ويژگي و صف

ي ظاهر و  توانند در روند داستان موثر باشند و درباره هاي رواني، عاطفي، اجتماعي مي ها در موقعيت صفت
  باطن شخصيت اصلي داستان در فضاي محدود آن به خواننده اطالعاتي بدهد. 

داستان صوفيي كه بسيار خور، بسيار  صوفي، در:   هاي مثنوي هايي از اين اشخاص قالبي در داستان نمونه
  ).2/3521خواب و بسيار گواست(

). 4/625عطاري كه سنگ ترازوي او گل سرشوي بود و ...(«شخصيت طرار و دودل براي عطار در داستان 
). 4/689» (نيت كردن او كه اين زر بد هم بدان هيزم كش«درويش در شخصيت قالبي و قراردادي در داستان 

) فقيه در قالب 6/4218شناس در گرفتن دزد( ) عسس وظيفه3/2800شرم است( اٌ گستاخ و بيدزد كه غالب
عاشقي كه شب بيامد بر «) در توصيف 6/604) عاشق (4/1578طلب و شيفته اعتبار و مقام ( شخصيت جاه

او، ناپذير  پيشه، خوشحالي وصف ورزي مرد عاشق ؛ كه موالنا توصيف دقيقي از عشق»ي معشوق اميد وعده
  قرباني كردن و صدقه دادن وي را به خوبي توصيف نموده است. 
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  هاي زنان بدون نام در داستان مثنوي هاي شخصيت حكايت  - 3
ها  ي اين داستان ها نيستند بلكه تقريباٌ در همه زنان در مثنوي به تنهايي شخصيت اصلي و قهرمان داستان

ها و كنيزان سعي در به تصوير كشيدن  يف زنان و عجوزهمردان، دوشادوش آنان نقش دارند. موالنا با توص
هاي مثنوي داراي ارزش  اند. زنان گمنام در داستان مشكالت اقتصادي، جهل و ناداني جامعه عصر خود داشته

دهند غالباٌ در  و پايگاه اجتماعي بااليي نيستند و احترام خاصي ندارند. لذا رفتارها و گفتارهايي كه انجام مي
نگري هم در عدم تشخيص خوب از بد، يا بد از  شخصيت مردان، سطحي و كوته فكرند و اين سطحيمقابل 

  بدتر وجود دارد. 
  هاي مثنوي ويژگي مشترك زنان گمنام در داستان

رود و به عدم درك معرفت امور  نگري گاهي از سطح مادي هم فراتر مي . كه اين سطحينگرند سطحي - 1- 3
)، وفات 6/249)، خواجه و غالم هندو(4/3085ي آن در داستان: شاهزاده و عجوزه(ها رسد. نمونه معنوي مي

)، زني كه طفلش را 3/3400زيست( )، زني كه فرزندش نمي5/3268)، مؤذن زشت آواز(3/3518يافتن بالل(
)، گفتگوي زن و 6/2049)، همسر شيخ حسن خرقاني(3/3221)، زن كافر و طفلش(1/787در آتش افكندند(

  ).5/3648خانه( )، مهمان و زن صاحب6/1763شوهر(
اين ويژگي ظاهراٌ نشاني از وضعيت نابساماني ناليدن از فقر و شكايت از وضع موجود زندگي.  - 2- 3

الشعاع قرار داده است. مثالٌ در  هاي مثنوي نفوذ كرده و آنان را تحت ها دارد در اكثر داستان اقتصادي خانواده
)، مفتون شدن قاضي بر زن 1/2252)، گفتگوي زن و مرد اعرابي(6/2049(خرقاني حسن داستان مريدشيخ

ها، غالباٌ بد دهن و تند و عصبي مزاج هستند. زنان با وقاحت شوهر  ) كه زنان در اين داستان6/4462جوحي(
به  نالند و يا تهمت كنند و از نداشتن جامه، رنج و باليي كه در زندگي متحمل هستند، مي خطاب مي» هي«را 

من نتوانم باز گفتن «گويد  شود خود افسار كالم را در دست بگيرد و مي زنند كه موالنا گاه ناچار مي همسر مي
  ».آن همه

) زن استاد كه زني مهربان و 3/1653» (رنجور شدن استاد به وهم«در داستان  سنجي. موقعيت -3- 3
رمĤب، مغروب به مقام و موقعيت اجتماعي، فكر، ديكتاتو زبان و دلربا و زيباست در مقابل مردي بي خوش

گيرد. واكنش زن در اين داستان كامالٌ طبيعي و آرام است در مقابل  عاطفه قرار مي بدگمان، نادان، بددهن و بي
طينت و مؤدب است. نمونه ديگر  افتد. خوش كند و حتي به گريه هم نمي هاي مرد سكوت مي تهمت
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)، زني كه طفلش را در آتش 4/2657فل او بر سر ناودان غيژيد (سنجي در داستان آن زن كه ط موقعيت
  باشد.  ) مي1/788افكندند(

مفتون «ي بازر آن داستان  مكروافسونگري زنان در اين مجموعه فراوان است نمونهمكروافسونگري.  -4- 3
  باشد.  ) مي6/4461» (شدن قاضي بر زن جوحي

) 5/3410زني كه گوشت را خورد و گفت گربه خورده است(«نمونه بارز آن در داستان دروغگويي.  - 5- 3
گيرد او به راحتي دروغ  باشد. شخصيت ره زن، پليد، و طناز زن در مقابل مرد، حسابگر، كدخدا قرار مي مي
گويد و البته از دروغش معلوم است كه داراي هوش و ذكاوت كمي است، از روي منطق و عقل دروغ  مي
هاي  دهد. نمونه بانيت مرد، با قدرت كالم و طنازي خود را از مخمصه نجات ميگويد و در مقابل عص نمي

آن زن پليد كار كه شوهر را «)، 4/158» (يي بگرفت آن صوفي كه زن خود را با بيگانه«ديگر آن در داستان 
  ).4/3444» (نمايد گفت كه آن خياالت از سر امرودبن مي

وصيت پدر «توان در داستان  زنان در حكايات مثنوي را ميهاي فرعي  شخصيتشخصيت فرعي زنان.  - 6- 3
) اشاره كرد. در هر دو حكايت، خواجه، صاحب دختراني 6/249)، خواجه و غالم هندو(5/3717» (دختر را

پذيرند. جادوگر در  شنوي ندارند و نصايح پدر را نمي اندام هستند و به طبع جواني، حرف است كه زيبا و سيم
صفت كردن مرد غماز و نمودن «هاي  ) و همچنان كنيزان در داستان4/3085ي ( و عجوزه داستان شاهزاده

)، ذكر آن پادشاه كه آن دانشمند را به اكراه 5/2163)، زن غيور زاهد(5/3832صورت كنيزك مصور در كاغذ(
اين هاي فرعي در بخش زنان است. در تمامي  ) از شخصيت1/35)، شاه و كنيزك(6/3926در مجلس آورد(

حكايات كه مربوط به كنيزان است شخصيت كنيزكان مبهم و نامعلوم است. ابعاد رواني و اجتماعي شخصيتي 
ي آنان به ندرت حرفي  آنان بسيار محدود و بدون كشش ترسيم شده است. از توصيف زيبايي طاهر و قيافه

قود شدن همسر، ازدواج هاي فرعي ديگر، زن عبدالغوث در دفتر ششم است كه بعد از مف است و شخصيت
  ).6/2983كند( مي
هاي زنان، حكاياتي هم داريم كه زنان داراي شخصيتي  در ميان داستانهاي فراهنجار زنان.  شخصيت - 7- 3

شوند دو  فراهنجارند و داراي صفات و خصوصياتي چون تسلط آگاهانه بر اسرار دروني خود و ديگران مي
) است. در داستان نخست، 3/3110)، منديل در تنور(3/4160ي بارز آن در داستان كدبانو و نخود ( نمونه

دهد كه در مناظره با نخود او را به اسرار الهي و تغيير و تحوالت   ي دانا و خردمند را نشان مي رهموالنا چه
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مالك هوشمندانه با عمل خود، اطرافيان را تحت تاثير  بن كند و در داستان دوم، خادمه انس درونيش آگاه مي
) و در داستان 1/410فه ليلي را (دهد. زنان فراهنجار ديگر ليلي در داستان ديدن خلي رفتار خود قرار مي

  كند.  خبري آگاه مي ) معشوقي است كه عاشق را از بي3/4750عاشقي، دراز هجراني، بسيار امتحاني(
خواهد به  اي نود ساله كه مي عجوزه«توان به داستان  به طور نمونه، ميشخصيت تراژدي زنان.  - 8- 3

دهد كه بر  داستان، تصوير زني را به خواننده ارائه مي) اشاره كرد. موالنا در اين 6/1222» (عروسي برود
ي ظاهر و باطن شخصيت  گيرند. در مجموع شخصيتي تحقيرآميز درباره اش تحويلش نمي خالف ميل باطني

شوي، شهوت و حرص  دهد. تصويري دردناك از پيرزني گرفتار در سه دام عشق  اصلي داستان به ما نشان مي
هايي در هم شكسته، مويي سپيد و قدي خميده ... كه در زمان پيري  عفراني، داندانبا صورتي پرتشنج، رنگي ز

هاي عجيب او براي آراستن روي و ظاهر صورت از او  گيري كرده است. رفتار كودكانه و كنش هوس معركه
   كند. طلبد و همين نياز، علت كارش را توجيه مي سازد كه توجه و نگاه اطرافيان را مي اي مي عجوزه

هايي است كه شخصيت اصلي داستان به او اعتماد كند و اسرار  در واقع شخصيتشخصيت همراز.  - 9- 3
)، 6/249» (غالم و هندو«). به طور نمونه در حكايت 182:  1377خود را با او در ميان گذارد(ميرصادقي، 

شده بود هر روز رنجور و كند، غالم كه شيفته دختر  وقتي خواجه، دامادي صالح براي دختر خود انتخاب مي
  اي پنهاني با هم كشيدند. شد، تا اين كه خواجه و خاتون براي حل مشكل غالم نقشه ضعيف مي

اي تشكيل  هاي ساده هاي زنان را شخصيت هاي اصلي داستان غالباٌ شخصيتشخصيت ساده زنان.  -10- 3
ن درك حقايق امور را ندارند و دهند كه به سبب مقتضاي موقعيت اجتماعي و نگرش منفي جامعه، توا مي

)، زني كه 6/2049خرقاني(  حسن گيرند نظير حكايات همسر شيخ بيشتر مورد مالمت و سرزنش قرار مي
 ).5/3410گوشت را خورد و ... (

  هاي مثنوي ها در داستان تحليل كلي شخصيت - 4
صوير كشانده است. هنر هايش، اوصاف و ماهيت واقعي افراد را به ت موالنا با توصيف جزييات شخصيت

هاي ايستا به پوياست كه ما اين تغيير رفتار را در اكثر  هاي مثنوي، تغيير شخصيت موالنا در داستان
هاي گوناگون  بينيم. چون حكايات، فرهنگ قشرها و گروه هاي مثنوي مي هاي اصلي داستان شخصيت

د و در خالل داستان دچار تغيير و تحول ها متحول و پويا هستن كنند بيشتر شخصيت اجتماعي را بازگو مي
  شوند.  مي
  وگو گفت - 1- 4
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هاي روحي، اخالقي، فرهنگي و اجتماعي افراد را نشان دهد.  وگو توانسته بيشتر ويژگي موالنا به كمك گفت

هاي دروني است. گاهي  وگوها بيشتر به صورت پرسش و پاسخ است و همچنان به شكل واگويه گفت
كنند  ها از تكيه كالم استفاده مي به صورت حديث نفس و يا مناجات است. شخصيت ها وگوي شخصيت گفت

  دهد.  ها، روايت را نمايش مي وگوهاي شخصيت ). گاهي گفت5/2547نظير جان عم(
  رفتارها - 2- 4

دانسته كه هر شخصيتي در مواجه با  شناخته و مي اش را مي العمل واقعي هر شخصيت داستاني موالنا عكس
هاي مربوط به آن به جز  ها در همه بخش دهد. عمدتاٌ رفتار شخصيت چه واكنشي از خود نشان ميعملي، 

  شخصيت تخيلي، معمولي، واقعي، طبيعي و باورپذيرند. 
  توصيف - 3- 4

پردازي امروز، شرح و توصيف جزييات شخصيت مانند قيافه، قد و قواره، لباس و  ي شخصيت ترين شيوه رايج
ها و احساسات را  ها كافي نيست و اغلب اين ويژگي به تنهايي براي شناخت شخصيت... است. اين روش 

  ها نشان دهد.  نويسنده بايد در رفتار و گفتار شخصيت
گذارد و از توصيف مستقيم  اش را بر عهده خوانندگان مي هاي داستاني البته موالنا، بيشتر توصيف شخصيت

» كند تا خود صحنه را نگاه كند اننده را در دورين حبس ميخو«كند انگار نگاه  ها خودداري مي شخصيت
  ).11:  1371(اخوت، 

  نام - 4- 4
هاي  هاي عام، تاثير و اهميت زيادي در توصيف و ترسيم ويژگي هاي خاص نيز همانند صفات و نام كاربرد نام
ز همان آغاز داستان هايي چون بايزيد، و ا ها و نقش آنها در داستان دارد. براي مثال كاربرد نام شخصيت

  نمايد.  تصوير و تصور مشخصي از حاالت و كردار و گفتار آنان ايجاد مي
ها به دليل واقعيت تاريخي آنها  نمايد آن است كه اين نام هاي خاص ايجاد مي تنها تفاوتي كه كاربرد نام

  دهد.  تر نشان مي ستر و ملمو بخشد و آنها را واقعي هاي داستاني مي تشخص و تعين بيشتري به شخصيت
  پردازي هاي شخصيت شيوه - 5- 4

ي  ي مستقيم، شيوه پردازي در داستان به طور كلي ممكن است از دو شيوه استفاده كرد: شيوه براي شخصيت
كند و اعمال، افكار،  ها را معرفي مي ي مستقيم راوي مستقيماٌ و به صراحت شخصيت غيرمستقيم. در شيوه
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دهد. راوي در اين شيوه اغلب با اتحاد ديدگاه  صايص آنها را شرح و توضيح ميها و خ احساسات، انديشه
  ها بپردازد.  هاي دروني و بيروني شخصيت يابد تا به بيان ويژگي امكان آن را مي» داناي كل«

ي غيرمستقيم راوي چيزي  پردازد. در شيوه ها مي شخصيت» درباره«ي غيرمستقيم راوي چيزي  در شيوه
پردازد و خواننده خود از خالل اعمال  گويد، بلكه تنها به نمايش كردارهاي آنان مي شخصيت نمي »ي درباره«

ةا و حاالت دروني آنان پي  ها، انديشه زند. به احساس هايي كه از ايشان سر مي ها و واكنش و اقوال و كنش
كند. موالنا  تعبير و تفسير مي شان را شناسد و كردارهاي برد و بدون وساطت مستقيم راوي خود آنان را مي مي

  ي غيرمستقيم بهره گرفته است.  هايش غالباٌ از شيوه در داستان
  نتيجه - 6

هاي رو به رشدي مواجه هستيم كه در انتهاي داستان تبديل به شخصيتي كامل  ما در حكايات با شخصيت
  گردد.  مي

  داند.  ت پويا الزم ميگيري و تغيير به يك شخصي موالنا فضاي داستان را در ايجاد شكل -
كند و از توصيف قيافه ظاهري اشخاص  ها را به صورت غيرمستقيم معرفي مي موالنا اغلب شخصيت -

 نمايد.  داستاني كمتر استفاده مي

ها، گفتگوهاست كه موالنا با اشكال  پردازي در داستان از عوامل موثر و مهم در پرداخت شخصيت -
 اخالقي، اجتماعي و فرهنگي افراد را شناسانده است.  هاي روحي، گوناگون گفتگوها، ويژگي

باشند زيرا بيشتر از يك قشر، طبقه و تيپ هستند و عمدتاٌ  رفتار افراد داستاني تقريباٌ شبيه هم مي -
 رفتارهاي معمولي، واقعي، طبيعي و باورپذير دارند. 

د نظير پادشاه و كنيزك، سازن هاي متضاد يا تقابلي در داستان مي ها نوعي، شخصيت بيشتر شخصيت -
 محتسب و مست، زن و مرد و ... .

هاي داستان، معموال دست به ساختن اسم و لقب  موالنا براي معرفي خصلت و كردار شخصيت -
داستاني را در خود دارد(چيزي كه امروزه در بعضي   زند، به نحوي كه خوي و روش شخصيت مي

بن غز در داستان ميهمان شدن  شود) مثل؛ بوقحط عوج هاي نو و در شكل پيشرفته آن ديده مي رمان
 ر پيامبر. كافران ب

كند و رنگ  موالنا شيوه جامعه موجود در داستان حيوانات را بسيار نزديك به جامعه انساني مي -
  نماياند.  تمثيلي بودن آنها را از امري كه مربوط به انسان است را بيشتر مي
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