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مقایسۀ عناصر داستانی “مجنون و فصاد” در سه 
مثنوی

عبدالمجید يوسفي  نكو
پژوهشگر مستقل

مقدمه
جالل الدین مولوي )604-672ق( شاعري است که همواره مورد توجه شاعران دیگر 
بوده است. روش او در نظم مثنوي سبب شد تا کسان بسیاري در طول تاریخ ادب 
پارسی، پیروی از شیوۀ او را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. در این جستار، دو تن از 
مقلدان دور و نزدیک مولوی معرفی می شوند. این دو سراینده کوشیده  اند از شیوۀ 
مولوي در سرودن مثنوي پیروي کنند. براي دریافت میزان توفیق هر یک از آنها، 
یک داستان مشترک را از این سه مثنوي براي مقایسه برگزیده  ایم. به سبب اهمیت 
موضوع، طی جستار و در جایگاه مناسب، به دیگر داستان هاي مشترک این سه 

مثنوي نیز اشاره اي خواهد شد. 

Abdol-Majid Yousefi-Nekoo, “Comparing Narrative Elements of ʻMajnun and the Phle-
botomist’ in Three Masnavis,” Iran Namag, Volume 3, Number 3 (Fall 2018), 63-89.
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نخستین مقلد مولوی، فرزند ارشدش سلطان ولد )623-712ق( است که با نظم سه 
مثنوي ولدنامه ) ابتدانامه(، رَباب  نامه و انتهانامه و نیز آثاري به نثر، تشبه خود را به 
پدر نشان داد. سلطان ولد خود دربارۀ علت سرایش مثنوي رَباب  نامه بیان مي دارد که 
بزرگي از اهل دل از او درخواست کرد که مثنوي هایي را به تشبه و بر سبیل متابعت 
از مثنوي موالنا، جهت رعایت خواطر دوستان، که بر آن وزن خو کرده اند، بسراید.1 و 
او بدین علت سرایش این مثنوي را آغاز مي کند. ولي به نظر مي رسد مقصود او از این 
کار چیز دیگري بوده است. زرین کوب معتقد است: “از سراسر اقوال و آثار ولد، چنین 
برمي آید که عشق فوق العاده اي به ذات خود داشته است.”2 دکتر موحد نیز مي گوید: 

سلطان ولد چنان مي پندارد که جاذبۀ خاص مثنوي موالنا وزن آن است و 
در ابیات آغازین آن که به نواي ني خوانده مي شود، پس مثنوي دوم را به 
همان وزن مثنوي موالنا مي سراید و در افتتاحیۀ آن در برابر ني  نامۀ موالنا: 
“بشنو از ني چون شکایت مي کند” َرباب  نامۀ خود را مي گذارد: “بشنوید از 
ناله و بانگ َرباب.” تقالي سلطان ولد براي رقابت با پدر حقیقتاً رقت انگیز 

است.3 

مال احمد نراقي )1185-1245ق( مقلد دیگری است که با نظم مثنوی طاقدیس، 
عالقۀ خود را به مثنوي مولوي نشان داده است. طرح اصلي مثنوي طاقدیس، مطابق 
آنچه نراقي در پایان صفۀ )فصل یا بخش( نخست گفته است بر چهار صفه بوده 
است،4 ولی به علت مرگ ناگهاني سراینده، در وباي عامي که در سال 1245ق رخ 
مي دهد ناتمام مي ماند و فقط صفۀ نخست و تا حدودي صفۀ دوم آن به پایان مي آید. 
صفۀ نخست طاقدیس داراي یک کالن پیرنگ است که داستان هاي درونه اي فراواني 
را در خود جاي داده است. این کالن پیرنگ داراي داستان اصلي “طوطي و پادشاه” 
است. صفۀ دوم پیرنِگ کالني ندارد و از نظر ساختار به مثنوي مولوي نزدیک تر است. 
در این صفه، از حضرت امام عصر تقاضا مي کند که دستوري دهد تا بتواند صفۀ دوم 
را آغاز کند. او مدعی است پس از مدتي سکوت، زبانش به لطف آن حضرت باز شده 
است. در مقدمه عشق را توصیف مي کند و نخستین داستان این صفه “حکایت زلیخا 

1بهاءالدین محمد سلطان ولد، رَباب  نامه، تصحیح علي سلطاني ِگرْدفرامرزي )کبک، کانادا: مؤسسۀ مطالعات 
اسالمي دانشگاه تهران-مک گیل، 1377(، 1.

2عبدالحسین زرین  کوب، سّر ني )چاپ 6؛ تهران: علمي، 1374(، جلد 2، 763.

3بهاءالدین محمد سلطان ولد، ابتدانامه، تصحیح محمدعلي موحد )تهران: خوارزمي، 1389(، 11.
4  “صفه ای از چار صفه شد تمام / آن سه باشد تا تو را آید پیام.” بنگرید به مال احمد نراقی، طاقدیس، 

تصحیح حسن نراقي )چاپ 3؛ تهران: امیرکبیر، 1382(، 178.
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و مالقات او یوُسف علیه السالم را”5 است که در چند اپیزود بیان شده است و تا پایان 
ناتمام آن نیز داستان هاي فراوانی از طریق تداعي در آن بیان مي شود.

داستان در مثنوی معنوی و دو مثنوی دیگر 
با توجه به تعلیمي بودن این سه مثنوي، مولوي و سلطان ولد و نراقي براي بیان 
مقصود خود از داستان بهره برده اند و در واقع، داستان پلي است براي رسیدن یا 
رساندن روایت شنو به مقصود. در اینکه داستان نزد این سرایندگان داراي اهمیت 
است تردیدي وجود ندارد، ولي چگونگي بهره بردن ایشان از آن موضوعي است 
که در این جستار بدان پرداخته مي شود. به  منظور رسیدن به این مقصود، برخي 
از عناصر داستان مانند پیرنگ )طرح، پالت(، تعلیق، شخصیت و شخصیت پردازي، 
و گفت    وگوها، در داستان “مجنون و فصاد” بررسي مي شود. در آغاز، داستان هاي 

مشترک این سه مثنوي را به اختصار و جداگانه یادآوری می کنیم.

داستان های مشترك مثنوی مولوی و ِرباب  نامه
1. داستان زندگي حضرت موسي)ع( و بیان معجزات او چون اژدها شدن عصا و 
درخشان شدِن دست، سخن گفتن خدا با او، زندگي با فرعون در کودکي که همگي 
منشأ قرآني دارند دو بار در رَباب  نامه به صورتي مفصل آمده است.6 این داستان ها 

در سراسر مثنوی مولوی به اشاره و تلمیح پراکنده اند.

2. داستان “شاگرد احول و استاد” هم در مثنوي7 و هم در رَباب  نامه8 آمده است. 
قبل از موالنا، سنایي این داستان را در حديقةالحقیقه،9 عطار در اسرارنامه10 و 
سعدالدین وراویني در مرزبان  نامه11 آورده اند. فردي برایش میهمان مي رسد و از 
شاگردش مي خواهد شیشۀ شراب را بیاورد. شاگرد مي گوید: کدام  یک را بیاورم؟ 

5نراقی، طاقدیس، 183.
6سلطان ولد، رباب  نامه، 138، 216.

7جالل الدین محمد مولوی، مثنوي معنوي، تصحیح ر. ا. نیکلسون )تهران: توس ]افست از روي نسخۀ 

چاپ 1925 مطبعۀ بریل[، 1375(، جلد 1، 327. 
8سلطان ولد، رباب  نامه، 306.

9ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی، حديقةالحقیقه، تصحیح محمدتقي مدرس رضوي )چاپ 5؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377(، 84. 

10فریدالدین عطار نیشابوري، اسرارنامه، تصحیح محمدرضا شفیعي  کدکني )تهران: سخن، 1386(، 158. 

11سعدالدین وراویني، مرزبان  نامه، تصحیح محمد روشن )چاپ 2؛ تهران: نشر نو، 1367(، 159-156.
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استاد، که پیش مهمان شرمنده شده است، مي گوید یکي را بشکن و دیگري را بیاور. 
شاگرد یکي را مي شکند، ولی دیگر شیشه اي وجود ندارد، زیرا او به دلیل احول بودن 

یکي را دو مي بیند.

3. داستان موسي)ع( که به خداوند عرض نمود الهي آدمي را به وجود آوردي و بعد 
نهال وجود او را با داس مرگ فاني نمودي، این چه حکمت است. حضرت حق فرمود: 
اي موسي، صبر کن تا تو را معلوم شود. هنگام برداشت غله خداوند به ایشان فرمود: 
اي موسي، این غله را پروریدي و به کمال رسانیدي، اکنون چرا آن را مي بُري؟ در 
جواب گفت آن را براي این ِکشتم که چنین کنم تا دانه از کاه بیرون آید و قوت 
عابدان باشد و از این عروج نور حق گردد، باالتر از این چه فایده باشد.12 این داستان، 

به صورتي اجمالي، در دفتر چهارم مثنوي13 و از بیت 3001 به بعد آمده است.

4. داستان “مجنون و فصاد” که در دفتر پنجم مثنوي )2000/5( و صفحۀ 348 
رَباب  نامه آمده و موضوع اصلی این نوشته است.

5. داستان “مارگیر و دزد” که سلطان ولد ابیات آن را عیناً از مثنوي اخذ و تضمین 
کرده است. این داستان در دفتر دوم مثنوي )135/2( و در صفحۀ 394 رَباب  نامه 

دیده می شود.

6. داستان مرد الفي و دنبه که با آن سبلت خود را چرب مي کرد. در دفتر سوم 
مثنوي )731/3( و صفحۀ 405  رَباب  نامه آمده است.

7. یادکرد هالل و بالل به صورت تلمیحي که در دفتر ششم مثنوي )1111/6( 
آمده است:

عکس ایشان چون بالل و چون هالل 
گرچه بودند از جهالت در َضالل

درد در جانْشان چو شد یار و رفیق 
راه بردند اندر آن نادر طریق14 

12سلطان ولد، رباب  نامه، 334-331.

13مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 455.

14سلطان ولد، رباب  نامه، 425.
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داستان های مشترك طاقديس با مثنوی
قصه و قصه گویي در نگاه نراقی اهمیت بسیار  داشته است. این مطلب از تعداد و تنوع 
داستان هاي مثنوي طاقدیس به روشني معلوم مي شود. او تعدادي از داستان هاي 
مثنوي معنوي را نیز نقل کرده است. داستان آدم)ع( و شیطان و تمرد شیطان از امر 
حق، داستان موسي)ع( و فرعون، داستان ابراهیم)ع( و یوسف،)ع( ابرهه و اصحاب فیل 
در جاهاي گوناگون از هر دو مثنوي آمده است.15 دیگر داستان هاي مشترک این 

دو کتاب از این قرارند: 

الف. داستان های تلمیحی
1. حبس در حبس و مضیق اندر مضیق 

صحبت دباغ و عطار اي رفیق16 
این داستان را در دفتر چهارم مثنوي )257/4 به بعد( می توان خواند.

2. یاد کرد آن طوطي از هندوستان 
داد هندستان به یاد طوطیان17 

این داستان مشهور نیز در دفتر اول مثنوي )1547/1 به بعد( آمده است. البتـه این 
داستان را در مثنوي اسرارنامه عطار نیز مي توان دید.18

3. از َمَنش هم این خبر در خاطر است 
میهمان بنواز اگر چه کافر است19 

این بیت گرچه به حدیث مشهور “ اَکِرُموا الضْیَف َو لَْو کاَن کافِراً ” اشاره دارد، ولي در 
دفتر پنجم مثنوي )بیت 65 به بعد( داستاني آمده است که کافري پُرخوار میهمان 

پیامبر اکرم)ص( شد و بیت فوق مي تواند اشاره اي به آن داستان داشته باشد.

15بنگرید به مولوی، مثنوی، دفتر دوم، ابیات 2908 و 3443؛ دفتر پنجم، بیت 1469؛ دفتر ششم، ابیات 

4374 و 4381؛ نراقی، طاقدیس، بیت 3261.
16نراقی، طاقدیس، 101.

17نراقی، طاقدیس، 266.

18عطار نیشابوری، اسرارنامه، 150.

19نراقی، طاقدیس، 92.
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4. بنـده اي روزي ز موال گر گریخت 
رشتۀ مهــر و محبت را گسیخت 
چون که باز آید کند بازش قبول 

بگذرد از ظلم و جهل آن جهول20 
دو بیت  باال احتماالً به “قصۀ وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت”21 

تلمیح داشته باشد.

ب. داستان های مفصل 
با  1. “داستان لقمان و خربزۀ تلخ”22 که عالوه بر دفتر دوم مثنوي )1515/2(، 
اندک اختالفي در حاالت و سخنان ابوسعید23 و اسرارالتوحید24، منطق الطیر25 و 
مصیبت  نامه26 نیز آمده است. در این داستان، روزي خواجۀ لقمان، به علت عالقه اي 
که به او دارد، خربزه )یا خیارهایي( به او مي دهد تا تناول کند. او همۀ آن را با ولع 
تمام مي خورد، به  گونه اي که خواجه هم تمایلي به تناول آن پیدا مي کند. بنابراین، 
آخرین تکه را خود مي خورد و درمي یابد که بسیار تلخ است. از لقمان مي پرسد: “چرا 
تلخي را بروز ندادي؟” و او مي گوید: “بارها از دست تو میوه هاي شیرین خورده ام. 
اکنون دور از جوانمردي است که با یک  بار میوۀ تلخ خوردن، اعتراض کنم.” مولوی 
براي تقویت عنصر حقیقت نمایي در این داستان، میوۀ یادشده را “خربزه” می گوید و 
روشن است اگر آن خربزه تلخ باشد و هفده تکه از آن را کسي بخورد، همۀ آن تکه ها 
براي او تلخ خواهد بود. ولی در روایت عطار میوۀ یادشده “خیار” است و احتمال آنکه 
تمام آن  هفده خیار تلخ باشد کمتر است.27 این حقیقت نمایي در روایت اسرارالتوحید 
نیز نسبت به مصیبت  نامه بیشتر است، زیرا از میوۀ مذکور نامي برده نشده است و از 

20نراقی، طاقدیس، ابیات 1471-1470.

21مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 210.

22نراقی، طاقدیس، 131.

23جمال الدین لطف اهلل  بن ابي  سعد ابوروح، حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر، تصحیح محمدرضا شفیعي 

 کدکني )چاپ 4؛ تهران: آگه، 1376(، 71.
24محمدبن منور، اسرارالتوحید في مقامات ابي سعید، تصحیح محمدرضا شفیعي  کدکني )چاپ 6؛ تهران: 

آگه، 1385(، 78. 
25فریدالدین عطار نیشابوري، منطق الطیر، محمدرضا شفیعي  کدکني )چاپ 2؛ تهران: سخن، 1384(، 341.

26فریدالدین عطار نیشابوري، مصیبت  نامه، محمدرضا شفیعي  کدکني )تهران: سخن، 1386(، 204.

27علي حیدری، “تحول شخصیت در حکایات مشابه مولوي و عطار،” پژوهش هاي ادبي، سال 4، شمارۀ 

.114-93 ،)1386( 16
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همان میوه اندکي مي خورد و آن را تلخ مي یابد. در حاالت و سخنان ابوسعید نیز آمده 
است: “پاره اي از آن خیار را تناول نمود.”28 نحوۀ میوه دادن شاه به غالم و خواجه به 
لقمان نیز قابل مقایسه است. در منطق الطیر به سادگي گفته شده است که “چاکري 
را داد روزي میوه اي،” ولي در مثنوي در این قسمت از موتیف تکرارشونده استفاده 
شده است؛ یعني خواجه خربزه را بُرش مي زند و یک بُرش به لقمان مي دهد و این کار 
براي بار دوم و سوم، تا هفده بار، تکرار مي شود و به این صورت، هم به هیجان داستان 
افزوده مي شود و هم از شخصیت پردازي غیرمستقیم و نمایشي استفاده مي شود. به 
این معنا که شخصیت لقمان و خواجه از طریق رفتارشان و به صورت نمایشي براي 

خواننده روشن مي شود، نه از طریق توصیف ساده و مستقیم.29 

2. “به آتش افکندن خلیل الرحمن را”30 که منشأ قرآني دارد، ولي در تفاسیر بسیاري 
و از جمله در ترجمۀ تفسیر طبري31 با روایات غیر قرآني درآمیخته است که روایت 
نراقي نیز بر مبناي همین منابع است. نراقي این داستان را بسیار مفصل و در چند 
اپیزود بیان کرده و چندین داستان درونه اي را در آن گنجانده که تداعي هاي زیبایي 
آنها را به وجود آورده است. نکتۀ جالب آنکه در حدیقه سنایي،32 منطق الطیـر 
عطـار33 و مثنوي مولوي )2974/4( فقط به بخشي از داستان که جبرئیل از ایشان 
مي پرسد: “آیا حاجتي داري؟” و آن حضرت پاسخ مي دهد: “خیــر” اشاره شده و از 

بخش هاي دیگر داستان غفلت شده است.

3. “حکایت آن عارفي که شب به گدایي و دریوزه رفت”34 در دفتر سوم مثنوي با 
عنوان “حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و . . .” )1613/3 به بعد( و با 
اختالف زیاد آمده است. در این داستان، عارفي بود که هماره روزي از غیب داشت و، 
به همین سبب خانه نشین بود. چند شبي براي آزمودن او روزیش نرسید. همسرش 
به او عتاب کرد که خانه جایگاه زنان است و مرد وظیفه دارد که در بیرون خانه کار 
کند. مرد مي گوید انسان ها با یکدیگر متفاوت  اند، پس روزیشان نیز از راه هاي گوناگون 
به آنها مي رسد. من اهل توکلم و نیازي به تالش ندارم. زن مي گوید درست است که 

28محمدبن منور، اسرارالتوحید، 71.

29سمیرا بامشکي، روایت شناسي داستان هاي مثنوي )تهران: هرمس، 1391(، 423. 

30نراقی، طاقدیس، 301.

31ترجمۀ تفسیر طبري، تصحیح حبیب یغمایي )چاپ 3؛ تهران: توس، 1367(، جلد 2، 482-468.

32سنایی غزنوی، حديقةالحقیقه، 168.

33عطار نیشابوری، منطق الطیر، 357-355.

34نراقی، طاقدیس، 105.
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راه توکل باز است، ولي خداوند راه کسب را نیز گشوده و در قرآن کریم به آن فرمان 
داده است. مرد از سر تحقیر پاسخ مي دهد که تویي که سر  و  کارت با دوک و رشته 
است، از قرآن چه مي فهمي؟ زن بدون توجه به حرف هاي مرد، باز از آیات دیگري 
که دلیل بر سعي و کوشش  اند براي او مثال هایي مي آورد. مرد با توجیهاتي پاسخ 
مي گوید که آري، توکل هم خود نوعي سعي و اجتهاد است. مرد براي گریز از زن به 
معجزات انبیا اشاره مي کند که خارج از عرف و عادت است و زن مي گوید تو پیامبر 
نیستي و بنابراین، شایسته نیست که چنین استدالل  کني؛ چون پیامبر نیستي پس 
باید مرید پیامبران باشي. مرد در اینجا تسلیم گفتار زن مي شود و چون گرسنگي 
هم بر او غلبه کرده است، شامگاهان به طلب زاد از خانه خارج مي شود. درِ خانه اي 
را مي کوبد و یک دو ناني ابتیاع مي کند. از قضا، در آن روزها دزدان امنیت شهر را بر 
هم زده بودند، به طوري که پادشاه حتي از مأموران حکومت نیز به  علت کوتاهي در 
دستگیری دزدان خشمگین بود. مأموران که به ِجد به دنبال دزدان بودند، مرد عارف 
را به اشتباه دستگیر کردند و به حکم شرع دستش را بریدند. در این هنگام، شخصي 
که عارف را مي شناسد از راه مي رسد و بر آنان بانگ مي زند که مي دانید چه کرده اید؟ 
دست مرد خدا را قطع کرده اید. همگی پریشان حال مي شوند و پادشاه فرمان به قطع 
دست مأموران مي دهد. عارف که خود مي داند این بال از کجا بر او نازل شده است، 
مانع مي شود و مي گوید چون من به غیر رو آورده ام، این جزاي کردار من است. دست 

خود را به دورها پرتاب کرده و مناجات با خداي بي نیاز را آغاز مي کند: 

در ستایش بود عارف تا سحر 
کردم اندر طاقدیسش مختصر35 

نکتۀ مهم آنکه گفت  وگوهاي طوالني مرد عارف با همسرش–از هر جهت، خصوصاً 
از نظر موضوع-بسیار شبیه به گفت  وگوهاي مرد اعرابي با همسرش در دفتر نخست 
مثنوي است.36 برای روشن شدن اهمیت این گفت  وگوها، و نیز برای جلوگیری از 
تکرار و درازگویی، در ادامۀ جستار و در بخش گفت  وگوها به پاره ای نکات ظریف آنها 
اشاره خواهد شد. زرین کوب اصل این داستان را مأخـوذ از حکایت ابوالخیر تیناني 

اقطع )م. 349ق( مي داند.37 این داستان را در الهي نامه عطار نیز مي توان خواند.38

35نراقی، طاقدیس، 137.

36مولوی، مثنوی، 137.

37عبدالحسین زرین  کوب، بحر در کوزه )چاپ 6؛ تهران: علمي، 1374(، 157. 

38فریدالدین عطار نیشابوري، الهي  نامه، تصحیح محمدرضا شفیعي  کدکني )چاپ 3؛ تهران: سخن، 1387(، 216. 



ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 3، پاییز 2018/1397
71 70

4. “داستان آن گدا که هر چه به او دادند، نگرفت”39 داستان عارفي است که از راهي 
مي گذشت و ناگهان چشمش بر بامي افتاد و زیبارویي دید. دل از کف داد. یک دو 
روزي شکیبایي کرد، ولي فراموشی ممکن نبود. دوباره به آنجا بازگشت، ولي نشاني از 
یار ندید. عاقبت چون “عباس دوس” زنبیلي برداشت و به سوي خانۀ او رفت و “گفت 
یاران چیزي از بهر خدا.” کنیزي پاره  ناني برایش آورد و گفت بگیر و این جا ممان. نه 
نان را گرفت و نه پاسخي به او داد؛ بلکه تنها مي گفت: “چیزي به خاطر خدا بدهید.” 
بار دوم و سوم نیز چنین کرد. هر چه به او دادند، از گرفتن آن خودداري مي کرد و هر 
شب بیست  بار براي گدایي به آن سرا مي رفت. عاقبت اهل خانه از دست او به تنگ 
آمدند و گفتند گدایي گستاخ و بي شرم چون تو ندیده ایم؛ آخر چه مي خواهي؟ مرد 
عارف گفت: من به خاطر نان به سراي شما نیامده ام. من عاشق خود گدایي هستم و 
سرانجام کشف راز کرد و گفت من عاشق روي یارم. جرعه اي از دیدار یارم بچشانید. 
آري سرگذشت عاشقان را به آساني نمي توان بیان کرد، بلکه دفتري به پهناي جهان 
الزم است. احتمال اینکه این حکایت مأخوذ از داستان شیخ سررزي باشد بسیار زیاد 

است.40 

5. “داستان مجنون و فصاد”41 که در مثنوی مولوی در دفتر پنجم و از بیت 1999 
به بعد دیده می شود.

پیرنگ
فورستر تعریفي از پیرنگ دارد که پس از او در بسیاري از کتاب هاي ادبیات داستاني 

نقل شده است. او مي نویسد: 

طرح را تعریف کنیم. داستان را به  عنوان نقل رشته اي از حوادث که برحسب 
توالي زماني ترتیب یافته باشند، تعریف کردیم. طرح نیز نقل حوادث است 
با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول. “سلطان ُمرد و سپس ملکه 
ُمرد” این داستان است. اما “سلطان ُمرد و پس از چندي ملکه از فرط اندوه 
درگذشت” طرح است. در اینجا نیز توالي زماني حفظ شده، لیکن حس 

سببیت بر آن سایه افکنده است.42 

39نراقی، طاقدیس، 326.

40مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 171.

41نراقی، طاقدیس، 186.

42ادوارد مورگان فورستر، جنبه هاي رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسي )چاپ 5؛ تهران: نگاه، 1384(، 118. 
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از میان تعریف هاي گوناگون، تعریفي که شهریار مندني پور برای پیرنگ به دست 
داده است، جامع تر و دقیق تر به نظر مي رسد. او مفهوم پیرنگ را بسي وسیع تر از 

آنچه فورستر نقل کرده است مي داند و مي نویسد: 

به گمان من اما، مفهوم پالت را مي توان وسیع تر دانست. به این معنا که بنا 
بر ِخرد برآمده از جهان داستان، پیرنگ کلیۀ عناصر داستان )شخصیت، 
داستان، جاي-گاه، دیدگاه، نثر و . . .( را در بر مي گیرد. به بیان دیگر، 
مي توانیم اصل علیت را از کلیۀ عناصر داستان توقع داشته باشیم یا پالت 
را “علت  العلل” داستان بنامیم. بدین ترتیب، آن “چرا”ي بخردانه دیگر نه 
فقط از پس هر حلقه از زنجیرۀ حوادث، که به دنبال ورود هر شخصیت 
در داستان، هر گزینش مکاني-زماني )جاي-گاه(، هر زاویۀ دید و هرگونه 
راوي و . . . باید به نحوي مطابق با منطِق “واقعیت داستاني” پاسخ داده 
شود. به عبارت دیگر، همچنان که عناِصر هر ساختاري در این جهان با 
یکدیگر رابطه اي اندام وار دارند و اصل علیت بر آن ها حاکم است، فیزیِک 
“جهاِن داستاني” یا فیزیِک “واقعیت داستانِي” هر داستان هم مي بایست 

علت وجودي کلیۀ عناصر خود را معین کرده باشد.43 

در این تعریف، نه فقط توالي حوادث و علل آنها داراي اهمیت است، بلکه توجه به 
دیگر عناصر داستان، داراي کمال ارزش است. به عبارت بهتر، مندني پور داستان را 
یک هارموني و متِن منظم در نظر گرفته است که از مجموع این عناصر پدید مي آید 
و اگر عناصر آن را جداجدا بررسي کنیم، گویي یک نظام را جزء  جزء وارسي کرده 
و از ارزش آن فروکاسته ایم. اکنون بر اساس این تعریف ها، پیرنگ داستان  یادشده 

بررسی می شود.

پیرنگ داستان در مثنوی معنوی
ـ  در مثنوي مولوي موج  ـ   همانند بسیاری داستان های دیگرـ سبب آمدن این داستانـ

تداعي است. در مثنوي، بعد از بیت

داند او کان تیغ بر خود مي زنم 
من وي  ام اندر حقیقت او منم44 

43شهریار مندني پور، کتاب ارواح شهرزاد )چاپ 2؛ تهران: ققنوس، 1384(، 129

44مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 126.
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اگر چه  از روي حقیقت  اتحاد عاشق و معشوق  این سرفصل “بیان  با آوردن  و 
متضادند از روي آن که نیاز ضد بي نیازیست . . .،”45 داستان آغاز مي شود: مجنون به 
“علِت” رنج دوري دچار بیماري مي شود. طبیبي به نزد او “مي آید” و عالج او را در 
رگ  زدن مي بیند. فصادي به نزد مجنون “روانه مي شود” و هنگامي  که بازوي او را 

براي رگ  زدن مي بندد، مجنون فریاد برمي آورد:

مزد خود بستان و ترک فصد کن 
گر بمیرم گو برو جسم کهن 

فصاد مي گوید: “چرا مي ترسي در حالي که از شیر بیشه نیز هراسي نداري؟” و مجنون 
در پاسخ مي گوید:

گفت مجنون من نمي ترسم ز نیش 
صبر من از کـوه سنگین است بیش

. . .
لیک از لیلي وجـود من پُر است 

این صدف پُر از صفات آن ُدر است
ترسم اي فصاد گر فصدم کني 

نیش را ناگاه بر لیلي زني46 

پیرنگ داستان در َرباب  نامه
مجنون دچار تب و حرارت تن مي شود، و حال خویش به طبیب مي گوید )یعني به 

نزد طبیب “مي رود”( و طبیب مي فرماید:

گفت از خون است رنجت، فصد کن 
سوي فصاد و دکانش “قصد کن”

“رفت” مجنون سوي فصاد و دکان 
تا کند فصد و رود رنجش از آن 

“دست مجنون را گرفت” او در زمان 
تا کند فصدش به  زودي آن جوان

45مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 127.

46مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 128.
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مجنون بر سر او فریاد مي کشد و مانع کار او مي شود و مي گوید: “برای چه خون 
لیلي را مي ریزي؟” فصاد پاسخ مي دهد: “لیلي کجاست؟ مگر خوابي؟” و مجنون 
پاسخ مي دهد: “همۀ وجود من پُر از لیلي است.” در این لحظه فصاد نیشتر را 
مي اندازد و مجنون وار مجنون مي گردد و راه صحـرا و بیابان ها را در پیش مي گیرد.47 
از مقایسۀ پیرنِگ )طرح( این داستان در دو مثنوي، نتایج زیر به دست مي آید و 

ضعف پیرنگ در رَباب  نامه روشن مي  شود:

1. موالنا سبب رنجوري مجنون را “رنج دوري،” در حالي که ولد آن را از “تب و 
حرارت تن” مي داند.

2. در مثنوي طبیب به نزد مجنون مي رود و این نکته نشان  دهندۀ آن است که 
مجنون حال مساعدي ندارد که خود پیش طبیب برود. در حالي که در رَباب  نامه او 

خود به نزد طبیب مي رود، یعني آشفتگي چنداني ندارد.

3. در مثنوي، این فصاد است که به نزد مجنون مي رود و عالوه بر آنکه داللتي است 
بر ناتواني او، بسیار طبیعي و پذیرفتني است. اما در رَباب  نامه، این مجنون است که به 
نزد فصاد مي رود. و این اشکال مهم براي خواننده پیش مي آید که مجنون که از کار 
فصاد آگاه است براي چه به نزد او مي رود و از آن مهم تر اینکه، چرا مانع کار او شده 
و به او معترض مي شود؟ این نکته بزرگ ترین ضعف پیرنگ در این داستان رَباب  نامه 
است. جالب آنکه سلطان ولد، در معارف خود، همین داستان را به شیوۀ دیگري و 
مطابق روایت مولوی نقل کرده است و مي گوید فصاد را به نزد مجنون بردند: “مجنون 
را گفتند که: رگ  بزن تا درد سرت آرام گیرد، ‘از سرمستي و بي خودي’ از زبان او 

‘بجست’ که روا باشد. چون فصاد آوردند تا رگ او را بگشاید، افغان کرد که . . .”48 

4. در مثنوي، فصاد رگ مجنون را مي بندد، یعني هنوز تا اینجای داستان از خود 
بي خویش است و متوجۀ آنکه در اطراف او چه وقایعي در حال رخ دادن است، 
نیست. ولي در رَباب  نامه، هنگامي که فصاد دست او را مي گیرد، مجنون بي درنگ 

فریاد برمي آورد و دست خود را از دست فصاد بیرون مي کشد. 

5. پایان داستان در مثنوي حقیقت نما، طبیعي و باورپذیر است. پس از بیِت “ترسم 
اي فصاد . . .،” مجنون مي گوید: “داند آن عقلي که او دل  روشني است / در میان 

47سلطان ولد، رباب  نامه، 348.

48بهاءالدین محمد سلطان ولد، معارف، تصحیح نجیب مایل هروي )تهران: مولي، 1367(، 30. 
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لیلي و من فرق نیست” و بدون فاصله، داستان معشوقي را مي آورد که از عاشق 
پرسید خود را دوست تر داري یا مرا؟ و او در پاسخ مي گوید: “من از خود مرده  و به 
تو زنده ام” که این داستان نیز با موضوع قبل کاماًل در ارتباط است. ولي در رَباب  نامه، 

فصاد پس از شنیدن گفتار مجنون،

نیش را انداخت، مجنون شد چو او 
گشت جویان همچو مجنون سو به سو 

کوه و صحــراها گـرفت او از جنون 
سوخت او را شعلۀ نــار جنـــون49 

روشن است که این گونه نتیجه گیری غیرمنطقي و از حقیقت نمایي به  دور است و هیچ 
ظرافتی براي خواننده ندارد تا او را مجذوب خود کند. ولد در ادامه می  گوید مجنون 
از عشق لیلي، که زني عادي و کامالً معمولي بود، با او یگانه گردیده بود و حال باید 
قیاس کرد که اگر کسي عاشق “ولي راستین” شود چه ها خواهد شد، زیرا او حضرت 
حق را به چشم یقین دیده است. این جمالت نشان می دهد نتیجه گیري دو داستان 
نیز متفاوت است. مولوي داستان را با بیان “اتحاد عاشق و معشوق” به پایان برده 
است و داستان سپسین نیز در همین موضوع است: “معشوقي از عاشق پرسید که 
خود را دوست تر داري یا مرا؟ گفت من از خود مرده ام و به تو زنده ام . . .” حال آنکه 

ولد داستان را به موضوع “ولي راستین” ارتباط داده است. 

پیرنگ داستان در طاقدیس
در مثنوي طاقدیس، همانند مثنوی مولوی، پیش از آغاز این داستان بیت هایي 
آمده است که سبب تداعي داستان شده است. نراقي جسم و جان را مغلوب عشق 

مي داند و مي سراید:

عشق چون بر سینه پا بر جاي شد 
پخته و جذاب و روح افزاي شد
کرد تسخیر دیار جسم و جان 

پس سپرد آن را به یار مهربان50 
او رنج مجنون را “از تب” مي داند که طبیب براي رفع آن حجامت را توصیه مي کند. 

49سلطان ولد، رباب  نامه، 349.

50نراقی، طاقدیس، 186.
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هنگامي که فصاد به نزدش “مي رود،” مجنون با چشماني گریان از او مي پرسد: “بر 
کدامین رگ زني تیغ اي فالن” و فصاد مي گوید: “این رگ.” مجنون گفت: “از 
لیلي پُر است.” فصاد رگ دیگري را انتخاب مي کند که باز با همین پرسش روبه رو 
مي شود. مجنون دستمزد او را مي پردازد و مي گوید: “دارد اندر هر رگم لیلي مقام.” 
من مجنون نیستم، هر چه هست لیلي است و هر تیغی که زني، بر تن او فرود 
خواهد آمد. رنجوري من اهمیتی ندارد، چشم بد از وجود لیلي به  دور و هزاران جان 
فداي او باد. در اینجا داستان به پایان مي آید و تداعي دیگري داستان دیگری را با 
عنوان “در بیان گردیدن مجنون گرد سگ کوي دوست” به دنبال مي آورد. نکات 
متفاوت و قابل تأمل پیرنگ این داستان در مثنوی مولوی و طاقدیس نراقی را به 

شرح زیر می توان برشمرد:

1. نراقي مجنون را “از تب” ناتوان مي داند، حال آنکه مولوی رنجوري او را از “رنج 
دوري” بیان مي کند. خواننده به این نکته توجه دارد که رنجوري به علت تب باري 
عاطفي ندارد و یک بیماري کاماًل عادي تلقي مي شود، ولي رنجوري از دوري بار 
عاطفي عمیقي دارد که بی  تردید عواطف خواننده را تحت تأثیر قرار مي دهد و او را 

با مجنون هم دل و همراه مي کند.

2. نراقي از همان بیت نخستین به ناتواني مجنون از تب اشاره مي کند، بدون آنکه 
مانند مولوي شرحي دربارۀ این رنجوري بدهد تا ذهن خواننده را آمادۀ شنیدن ادامۀ 

داستان کرده یا اوج و فرودي در آن ایجاد کند:

از قضا مجنون ز تب شد ناتوان 
فصد فرمودي طبیب مهربان51 

3. نراقي از آمدن طبیب به نزد مجنون یا از رفتن او به نزد طبیب سخني نمي گوید 
که این ضعف بزرگي در عمِل داستاني )Action(، در مقایسه با روایت مولوی، 

محسوب مي شود. مولوی هوشیارانه از آمدن طبیب به نزد او سخن مي گوید.

4. نتیجه در هر دو داستان یکسان و “بیان اتحاد عاشق و معشوق” است، با این 
تفاوت که مولوی فقط در یک بیت مي گوید: “ترسم اي فصاد گر فصدم کني/ نیش 
را ناگاه بر لیلي زني،” در حالي که نراقي همین مطلب را مکرر و در چند بیت بیان 

مي کند که از تأثیر آن کاسته است.

51نراقی، طاقدیس، 186.



ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 3، پاییز 2018/1397
77 76

ـ  در گفت  وگوي بین  ـ  در مقایسه با روایت نراقیـ 5. تفصیلي که در روایت مولویـ
مجنون و فصاد و بستن رگ او وجود دارد، عمل داستاني را هیجانی و جذاب کرده 
است. در روایت نراقي هیچ یک از این گفت  وگوها نیست و بنابراین، از جاذبه هم 

نشانی دیده نمی شود.

6. در مثنوی طاقدیس، درست است که مجنون با چشمي گریان فصاد را مي پذیرد، 
ولي بي خویشتن نیست و همان ضعفي که دربارۀ روایت سلطان ولد گفته شد، در 

اینجا نیز راست است.

7. در طاقدیس، فصاد رگ هاي متفاوتی را براي حجامت انتخاب مي کند، ولي در 
مثنوي فقط همان یک رگ را. این تکرار ظرافتي در پي ندارد.

8. موج تداعي ها سبب بروز داستان در دو مثنوی است. مضمون “اتحاد عاشق و 
معشوق” این داستان را براي مولوی تداعي کرده است و در متن نراقي سخن از 
عشقی است که دیار جسم و جان را تسخیر مي کند. دو نوع نگرش به موضوعی 

یکسان سبب تداعي داستان شده است.

مقایسۀ پیرنگ این داستان در سه مثنوی
مولوي در آغاز داستان رنج مجنون را ناشي از دوري و سلطان ولد ناشي از حرارت 
مي داند. این نکته خود نشان مي دهد که مولوي به تأثیرگذاري داستان تا چه اندازه  
توجه داشته است. رنج دوري عاطفۀ داستان را بیشتر مي کند و حرارت تن از بار 
عاطفي خالي است. عالوه بر آن، مولوي از آمدن فصاد به نزد مجنون سخن گفته، 
در حالي که ولد از رفتن مجنون به نزد او سخن گفته است و این نکته دقت مولوي 
و سهل انگاري ولد در نقل داستان را نشان مي دهد. آمدن فصاد پریشان حالي او را 
بهتر نشان مي دهد و رفتن او به نزد فصاد نشان از آن دارد که چندان هم پریشان 
نیست. بستن چند رگ او نیز همین حالت را تشدید مي  کند. پایان داستان در 
مثنوي طبیعي است، ولي ولد آن را به  دور از حقیقت نمایي به پایان رسانده است و 
بدتر آنکه پس از پایان داستان دوباره پس از چند بیت به آن گریز مي زند، بدون آنکه 
ضرورتی نیاز به تکرار را ایجاب کرده باشد، گویي فراموش کرده است که همین چند 

لحظۀ پیش داستان را به پایان رسانده و نتیجۀ آن را بیان کرده است.

پاره اي از ضعف هاي ولد در داستان پردازي نراقي هم دیده مي شود. مثاًل نراقي 
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هم رنج مجنون را از تب مي داند و در نقل داستان نشاني از بي خویشتني مجنون 
به  دست نمي دهد. از سوي دیگر، سبب تداعي داستان در مثنوي زیباتر از طاقدیس 
است. نراقي از رفتن مجنون به نزد فصاد یا آمدن فصاد به نزد مجنون سخني 
نمي راند و همین نکته بخشي از عمل داستاني را معطل مي گذارد و ضعف مهمي 
براي نراقي محسوب مي شود. تفصیل مولوي در نقل داستان نسبت به نراقي بر 
جذابیت داستان در مثنوي افزوده است. با توجه به مجموع آنچه گفته شد، پیرنگ 

این داستان در مثنوي مولوي محکم تر از دو مثنوي رَباب  نامه و طاقدیس است.

تعلیق  )تأخیر(
تعلیق یا تأخیر یعني ندادن اطالعات متن و کش دادن آنها تا مراحل بعدي داستان. 
تعلیق بسته به بُعد زمان مند که در اساس به اطالعات دریغ شده از خواننده مربوط 
مي شود، دو گونۀ مختلف دارد. تعلیق معطوف به آینده و تعلیق معطوف به گذشته. 
تعلیق معطوف به آینده از طرح پرسش “بعد چه اتفاقي مي افتد” ناشي مي شود. براي 
اینکه متن توجه خواننده را جلب کند، در وقوع رخداد بعدي داستان یا در روایت 
رخدادي که خواننده هم  اکنون دربارۀ آن کنجکاو شده است یا در روایت رخدادي 
که موقتاً یا براي همیشه نقطۀ پایاني بر ماجراي مورد نظر مي گذرد، تأخیر مي اندازد. 
در نتیجۀ تأخیر، فرایند خواندن متن یا یکي از جنبه هاي آن را به نوعي بازي فکری 
)تالش براي حل معما( بدل مي کند.52 این ویژگي فقط در داستان پردازي مولوي 
دیده مي شود و در هیچ یک از دو مثنوي دیگر به چشم نمي خورد. راوي این داستان 
براي جذاب تر کردن این داستان کوتاه که فقط بیست بیت است، هنگامي که فصاد 
از شجاعت مجنون سخن مي گوید، آن را کش مي دهد و ده بیت از سخنان فصاد 
مي آورد تا تعلیقي در داستان ایجاد کند و خواننده را منتظر بگذارد تا او را به شنیدن 

ادامۀ داستان تهییج کند و او را تا حد ممکن از واکنش مجنون بي خبر بگذارد:

گفت آخر از چه مي ترسي ازین 
چون نمي ترسي تو از شیر عرین

 شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده 
گرد بر گرد تـو شب گرد آمده

52ریمون-کنان، شلومیت، روایت داستاني: بوطیقاي معاصر، ترجمۀ ابوالفضل حري )تهران: نیلوفر، 1387(، 

.172-171
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 مي نه آیدشان ز تو بوي بشر 
ز اَنُبهِي عشق و وجد اندر جگر

 گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست 
کم ز سگ باشد که از عشق او عمي  ست

 گر رگ عشقي نبودي کلب را 
َکي بُجستي کلب کهفـي قلب را

 هم ز جنس او به  صورت چون سگان 
گر نشد مشهور هست اندر جهان

 بو نبردي تو دل اندر جنس خویش 
کي بري تو بوي دل از گرگ و میش

 گر نبودي عشق هستي کي بُدي 
کي زدي نان بر تو و کي تو شدي

 نان تو شد از چه ز عشق و اشتهی 
ورنه نان را کي بُدي تا جان رهي

 عشق نان مرده مي جان کند 
جان که فاني بود جاویدان کند53 

شخصیت و شخصیت پردازی
نویسندگان داستان را با طرح پیش مي برند یا با شخصیت پردازي؟ پاسخ به این 
سؤال چندان آسان نیست، زیرا اندیشه ها و دیدگاه هاي مرتبط با طرح داستان 
همگام با شخصیت هایي که درون آن  اند جلو مي روند و خاستگاه شخصیت ها معموالً 
تخیالت و تصورات ناشي از برخي مشکالتي است که نویسنده در طرح داستان با 
آنها دست به گریبان است. به عبارت دیگر، طرحي درست و استوار شخصیت هایي 
گیرا و جان  دار را در بر مي گیرد و شخصیت هاي خوب و معتبر همیشه در طرحي 
که قابلیت هایشان را نشان دهد حضور مي یابند.54 بسیاري از منتقدان داستان نویسی 
شخصیت پردازي را هم عرض پیرنِگ )طرح( داستان مي دانند. در واقع، شخصیت و 
طرح داستان دو کفۀ یک ترازو هستند، یعني خمیرمایۀ هر دو )شخصیت و طرح 
داستان( یکي است. هرگاه یک کفۀ ترازو را باال یا پایین ببریم، طرف دیگر نیز یقیناً 

53مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 126.

54جک ام. بیکهام، راهنماي نوشتن داستان کوتاه، ترجمۀ مریم اسکندري )اهواز: َرِسش، 1387(، 145. 
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حرکت خواهد کرد.55 در یک تقسیم بندی، شخصیت هاي داستاني را به دو گروه 
تقسیم بندي مي کنند: الف. شخصیت هاي ایستا، و ب. شخصیت هاي پویا.

شخصیت ایستا شخصیتي است که از اول تا آخر داستان تحولي در رفتارش روي 
نمي دهد، یعني همان  طور مي ماند که در ابتداي داستان بود. ولي شخصیت پویا در 
برخي از ابعاد شخصیتش تحولي دائم و ماندني روي داده و نوع نگرش و رفتارش 
را تغییر مي دهد. این تغییر ممکن است خیلي زیاد یا خیلي کم باشد.56 از سوي 
دیگر، نویسنده مي تواند به دو روش مستقیم و غیرمستقیم شخصیت هاي داستانش 
را معرفي کند. در معرفي مستقیِم شخصیت، نویسنده ُرک و صریح با شرح یا با 
تجزیه  و  تحلیل مي گوید که شخصیت او چه جور آدمي است یا مستقیماً شخصیت 
داستان را از زبان کس دیگري در داستان معرفي مي کند. در معرفي غیرمستقیم، 
نویسنده با عمل داستاني شخصیت را معرفي مي کند، یعني از طریق افکار، گفت  وگوها 
یا اعمال خود شخصیت او را مي شناسیم.57 درست است که توجه به شخصیت ها در 
داستان با شیوه هاي نو رمان نویسي مرتبط است، ولي این امر به این معنا نیست که 
در داستان هاي کهن فارسي کالً به شخصیت هاي داستاني بي اعتنایي شده است. این 

ادعا را با توضیحاتي که در پي مي آید تا حدودي مي توان اثبات کرد.

شخصیت پردازی در مثنوی معنوی
اگر بپذیریم یکي از ویژگي هاي داستان هاي خوب داشتن شخصیت هاي پذیرفتنی 
است. این ویژگي را در مثنوي معنوي به وضوح مي توان نشان داد. مولوي گاه از شیوۀ 
مستقیم براي معرفي شخصیت هاي داستانش بهره مي برد. مثالً در همان آغاز مثنوي، 

شـاه در داستاِن “پادشاه و کنیزک” بـا صفات “مالک دنیا و دین” معرفي مي شود:

بود شاهي در زماني پیش از این 
ملک دنیا بودش و هم ملک دین58 

توجه مولوي به روان شناسي شخصیت ها و توصیف احوال دروني آنان 
به اقتضاي موقعیت و مقام آنان، به خصوص تأثیر این مقام و موقعیت و 

55الرنس پرین، تأملي دیگر در باب داستان، ترجمۀ محسن سلیماني )چاپ 7؛ تهران: سورۀ مهر، 1387(، 47. 

56فورستر، جنبه های رمان، 55.

57فورستر، جنبه های رمان، 50.

58مولوی، مثنوی، دفتر اول، 36.
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احوال مختلف بر شیوۀ سخن گفتن آنها، از دیگر نکته هاي قابل توجه 
داستان پردازي مثنوي است. دقت و توجه به این نکته هاي ظریف در کار 
داستان گویي، مثل گفت  وگوهاي شخصیت ها، شیوۀ داستان پردازي مولوي 
را بسیار شبیه به داستان نویسي جدید مي کند. تعجبي که در خواننده در 
نتیجۀ درک احاطه و شناخت مولوي از احوال روحي اصناف مردم در مقام 
و موقعیت هاي مختلف برانگیخته مي شود، نفس داستان ها و حکایت ها را 
براي خواننده بسیار جذاب مي کند و حس زیبایي شناختي او را به  شدت 

تحت تأثیر قرار مي دهد.59 

مولوي براي پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم شخصیت هاي مثنوي از دو عنصر 
“توصیف” و “گفت  وگو” استفاده مي کند. مثاًل با بیان ویژگي هاي ظاهري یا باطني 

شخصیت ها، آنها را پرداخت مي کند:60

هفت سال ایوب با صبر و وفا 
در بال خوش بود با ضیف خدا61 

نمونۀ دیگر در همین داستان “مجنون و فصاد،” شخصیت عاشق و پریشان مجنون 
است که این گونه تصویر شده است که از هیچ چیزي هراسي ندارد و وجودش لبریز 

از دلبر است:

گفت آخر از چه مي ترسي ازین 
چون نمي ترسي تو از شیر عرین

. . .
گفت مجنون من نمي ترسم ز نیش 
صبر من از کوه سنگین است بیش

. . .
لیک از لیلي وجود من پُر است 

این صدف پر از صفات آن ُدر است62 

59تقی پورنامداریان، در سایۀ آفتاب )چاپ 2؛ تهران: سخن، 1384(، 285. 

60علیرضا شوهاني، “داستان پردازي و شخصیت پردازي مولوي در مثنوي معنوي،” پژوهش هاي ادبي، 

سال 1، شمارۀ 2 )پاییز و زمستان 1386(، 106-91. 
61مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 3619.

62مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 127.
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شخصیت پردازی در َرباب  نامه
بـا آنکه در مثنوی رَباب  نامه داستان هـای چنـدانی دیـده نمی شود، ولـي بیشتر 
شخصیت هاي داستاني آن پویا هستند. در داستان “مجنون و فصاد،” فصاد در پایان 
داستان چون مجنون مجنون مي شود و سر به کوه و بیابان مي گذارد. این شخصیت 
گرچه پویاست، ولي از ظرافت خالي و از حقیقت نمایي به  دور است. نقطۀ ضعف دیگر 
ولد در شخصیت پردازي آن است که با گفتن این نکته که فصاد سر به کوه مي نهد، 
در واقع ضربۀ نهایي را مي زند، ولي باز در چند بیت بعد دوباره به داستان باز مي گردد 

که به نظر نمي رسد دلیل شایسته ای برای این تکرار داشته باشد.

در داستان “شاگرد مدرسه”63 شخصیت او مستقیماً معرفي شده است. این معرفي 
مستقیم داراي این ویژگي خوب است که هنگامي که مدرس از روزن با او سخن 
مي گوید و او گفِت او را گفِت حق مي پندارد، براي خواننده دور از انتظار نبوده و به 

نوعي باورپذیر است:

ساده  مردي بود در یک مدرسه 
احمقي، بي حاصلي، پُروسوسه

 روز و شب در حجره گفتي اي خدا 
عالمم گردان و بر من در گشا

. . .
 پس مدرس گفتش از روزن که هان 

روز و شب تکرار کن درست بخوان
 او چنان پنداشت کان گفت از خداست 

حرص تحصیلش ز جان چـون موج خاست64 

شخصیت پردازی در طاقدیس
شخصیت پردازي نراقي در این داستان به سبب تناقضي که در آن دیده مي شود، 
چندان جالب نیست. مجنون در حالي که پریشان حال است و باید در داستان 
بي خویشتن نشان داده شود، در آن حال از فصاد مي پرسد که نیشتر را بر کدامین 

رگ او خواهد زد:

63سلطان ولد، رباب  نامه، 378.

64سلطان ولد، رباب  نامه، 378.
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گفت مجنون با دو چشم خون چکان 
بر کدامین رگ زني تیغ اي فالن65 

در برخي از داستان هاي طاقدیس، ظرافت هایي در شخصیت پردازي دیده مي شود. 
یکي از داستان هاي طاقدیس که مي توان در آن شخصیت پویا را به خوبي دید، 
داستان “گفت  وگوي موسي)ع( و پیرمرد گبر” است.66 در این داستان، گبر گستاخ 
از پاسخي که از جانب حضرت حق دریافت مي کند متنبه شده، مؤمني راستین 
مي شود و از گذشتۀ خود پشیمان. نکتۀ دیگر در همین داستان آنکه نراقي عالوه 
بر آنکه از طریق این گفت  وگوها عمل داستاني را پیش مي برد، با زیرکي شخصیت 
دروني او را که فردي بي اعتقاد و گستاخ است، به خوبي نشان مي دهد؛ گرچه در 

همان آغاز داستان از او با عنوان “گبر،” “بي حیا” و “گستاخ” نام برده است:

دید موسي کافري اندر رهي 
پیر  گبري، بي حیایي، گمرهي

. . .
گفت موسي هان پیامت چیست او 

گفت از من با خداي خود بگو
کان فالن گوید که چند این گیر  و  دار 

هست من را از خدایي تو عار
ني خدایي تو نه من هم بنده ام 

ني ز بار روزیت شرمنده  ام67 

گفت  وگو در داستان
گفت  وگو چهار عنصر اصلي داستان، یعني شخصیت، موقعیت/فضا، پیرنگ و درون مایه 
را در بر مي گیرد. گفت  وگو مي تواند به مثابۀ وسیله اي براي زمینه سازي این چهار 

عنصر به  کار رود.68 

انجام دادن هرکاري  به  تقریباً  کارآزموده  نویسندۀ  گفت  وگو در دست 

65نراقی، طاقدیس، 187.

66نراقی، طاقدیس، 249.

67نراقی، طاقدیس، 249.

68لوئیس تورکو، گفت وگونویسي در داستان، ترجمۀ پریسا خسروي ساماني )اهواز: َرِسش، 1389(، 62.
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تواناست و وظایف مهمي مانند فاش نمودن شخصیت داستان، پیشُبرد 
عمل داستاني، کاستن از سنگیني کار، وارد نمودن حوادث در داستان، 
ارائۀ صحنه و دادن اطالعات به خواننده را بر عهده خواهد داشت. به نوعي 
همۀ این وظایف در این یک جمله خالصه مي شود: کارِ گفت  وگو افزودن 

به “حقیقت نمایي” داستان است.69 

با گفت  وگوها مي شود شخصیت ها را ساخت، ماجرا را پیش برد و مکان و زمان و 
فضا را هم ساخت. طبعاً مهم ترین کار آن همان ساختن شخصیت است. نمایش 
تمام و کمال شخصیت به نحوي که او به نظرمان کاماًل زنده شود و وجود پیدا کند 
از خصوصیات گفت  وگوي خوب است. اما گفت  وگو هم مانند بقیۀ عناصر داستان در 

درجۀ اول تابعي از نوع داستان و شیوۀ احیاناً منحصر  به  فرد نویسنده است.70 

گفت  وگو در مثنوی
عنصر گفت  وگو نیز از جمله مقوالتي است که دغدغۀ ذهني محققان مثنوي است. 

محور و پایۀ داستان پردازي مولوي، گفت  وگوست. در بیان چارچوب هر 
داستان در مثنوي، محور و مدار ارتباط که همانا انتقال مفهومي از ذهني 
به ذهن دیگر است، گفت  وگوهاي شخصیت هاي داستان هاست که شالوده 
و ساختمان حکایت را مي سازد، ولي مولوي در بسیاري از داستان ها از 
نوع ارتباط دیگري هم به  خوبي بهره برده است که در علوم ارتباطات و 
جامعه شناسي امروز از آن به “ارتباطات غیرکالمي” تعبیر مي کنند. اینکه 
چرا وي در بیان نکاتي دقیق و عمیق به یکباره به این ابزار رومي آورد، 
ارتباطات  از تفاوت ها و شباهت هاي  او  نشان دهندۀ این نکته است که 
کالمي و غیرکالمي آگاهي کامل داشته است. قابل اعتمادتر بودن، استمرار 
بیشتر داشتن، چندسویه بودن، مرتبط بودن با فرهنگ، نمادین بودن آن 
و در عین حال قاعده مند بودن ارتباطات غیرکالمي و به  ویژه جلوگیري 
کردن از سوء  برداشت هایي که غالباً در ارتباطات کالمي رخ مي دهد، از 
جمله عوامل بسیار مهمي است که مولوي را، مخصوصاً در مواقعي خاص، 

69ابراهیم یونسي، هنر داستان نویسي )چاپ 8؛ تهران: نگاه، 1384(، 351. 

70حسین سناپور، یک شیوه براي رمان نویسي )تهران: چشمه، 1390(، 131. 
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به بهره گیري از این شیوۀ علمي وامي دارد.71 

از جمله برجسته ترین اختالف بیان مولوي با دیگران در شیوۀ بیاِن داستان 
و حکایت ها گفت  وگوهاي طوالني است که مولوي در میان شخصیت ها 
برقرار مي کند تا از طریق این گفت  وگوها آرا و اندیشه هاي خود و دیگران 
را بیان کند . . . بي تردید طرح این گفت  وگوهاي مناظره گونه و مکرر 
و متنوع و طوالني کاري است بسیار دشوار که جز از ذهني سرشار از 
اندوخته هاي فلسفي و کالمي و داراي قدرت تأمل و تفکر ساخته نیست. 
در هیچ یک از آثار داستاني ادبیات کالسیک، چه به نظم و چه به نثر، 
چنین مناظره هایي را که در بسیاري موارد حاوي اندیشه هاي مخالف 
و موافق دربارۀ موضوعي واحد باشد، مشاهده نمي کنیم. مقایسۀ بعضي 
داستان ها یا حکایت هاي مشترک میان مثنوي مولوي و مثنوي هاي عطار 

و حدیقه سنایي این موضوع را کاماًل نشان مي دهد.72 

در پاره اي از داستان ها، گفت  وگوها در شخصیت پردازي یا در پیشُبرد عمل داستاني 
با  اعرابي  و سبوي آب،” گفت  وگوي زن  “اعرابي  داستان  آغاز  در  مؤثرند.  بسیار 

همسرش به  خوبي عمل داستاني را پیش مي  برد:

یک شب اعـرابي زني مر شوي را 
گفت و از حد بُـرد گفت   و گوي را

کاین همه فقـر و جفا مـا مي َکشیم 
جمله عالم در خـوشي، ما ناَخوشیم

نانمان ني، نـان خورشمان درد و رشک 
کوزه مان نه، آبمان از دیده اشک

جامۀ ما روز تاب آفتاب 
شب نهالین و لحاف از ماهتاب
ُقرِص َمه را ُقرص نان پنداشته 
دست سوي آسمان برداشته73 

71محمد دانشگر، “نقش ارتباطات غیرکالمي در داستان پردازي موالنا،” پژوهش هاي ادبي، سال 4، شمارۀ 16 

)تابستان 1385(، 136-115. 
72پورنامداریان، در سایۀ آفتاب، 272-271.

73مولوی، مثنوی، دفتر اول، 138.
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این مایه دقت و ظرافت مولوي در نقل گفت  وگوها در داستان ها دقیقاً معادل گفتۀ 
یکي از داستان نویسان قرن نوزدهم انگلستان است که مي گوید: “گفت  وگو باید به 
نقل داستان کمک کند. در غیر این صورت فایده اي ندارد.” بنابراین، جمالت و 
گفت  وگوهایي که هیچ تأثیري بر روند داستان ندارند، بهتر است حذف شوند.74 در 
داستان “مجنون و فصاد” اهمیت گفت  وگو به خوبي نشان داده شده است: از بیست 
بیتي که همۀ داستان را تشکیل مي دهد، پانزده بیت آن گفت  گوست. ده بیت آن 
پیش از این نقل شد و پنج بیت دیگر پاسخ هایي است که مجنون به فصاد مي دهد:

گفت مجنون من نمي ترسم ز نیش 
صبر من از کوه سنگین است بیش

منبلم بي زخم ناساید تنم 
عاشقم بر زخم ها بر مي تنم

لیک از لیلي وجود من پُر است 
این صدف پر از صفات آن در است

ترسم اي فصاد گر فصدم کني 
نیـش را ناگاه بر لیلي زني

داند آن عقلي کـه او دل  روشني  ست 
در میان لیلي و من فرق نیست75 

در همیـن چند بیت، گفت  وگوهـا در معرفـی شخصیت مجنـون در بیـت نخست، 
پیشُبرد عمل داستانی، ورود حادثه در داستان در بیت چهارم و دادن اطالعات به 

خواننده در هر پنج بیت نقش مهمی ایفا می  کند.

گفت  وگو در َرباب  نامه
در سراسر مثنوي رَباب  نامه، فقط گفت  وگوهاي بین مجنون و فصاد طبیعي و به  گونه اي 
است که کنش داستاني را پیش مي بََرد و بار اصلي داستان بر دوش همین گفت  گوها 

نهاده شده است:

باز روزي از حرارت آن فتي 
با طبیبي گفت حال خویش را

74ویلیام نوبل، تعلیق و کنش داستاني، ترجمۀ مهرنوش طالیي )اهواز: َرِسش، 1387(، 82. 

75مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 128.
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گفت از خون است رنجت، فصد کن 
سوي فصاد و دکانش قصد کن 

. . .
بانگ کرد و دست را با خود کشید 

گفت اي استاد داناي رشید
. . .

گفت کو لیلي مگر خواب اندري 
یا شدي صرعي ز آسیب پـري

. . .
گفت اي فصاد کو اینجا خیـال 
عاشقان را بي خیالي هست حال
در وجودم نیست جز لیلي کسي

گر بجویي مو به موي من بسي76 
جز این، گفت  وگو در این اثر جایگاه مطرحی ندارد. گفت  وگوها هیچ نقشي در ُکنش 
داستان بر عهده ندارند. از همان آغاز کتاب، گفت  وگوهاي زبان حالي دیده مي شود. 
این گفت  وگوها گرچه تمثیلي  اند، ولي با عواطف خواننده درگیر نمي شود و لطفی 

در آنها نیست:

بشنوید از ناله و بانگ َرباب 
نکته هاي عشق در هرگونه باب

با فغان و نوحه گوید دائما 
اي خدا و اي خدا و اي خـدا77 

گفت  وگو در طاقدیس
در برخي از داستان هاي طاقدیس، عنصر گفت  وگو اهمیت ویژه اي دارد. نراقي نیز 
مانند مولوي بر این نکته اشراف داشته است که گفت  وگوها در داستان عالوه بر آنکه 
داستان را جذاب تر مي کند، مانع مالل خواننده مي شود. در داستان “آن عارفی که 

76سلطان ولد، رباب  نامه، 348.

77سلطان ولد، رباب  نامه، 5.
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شب به گدایی و دریوزه رفت،”78 گفت  وگوهاي بسیاری میان آن دو درمي گیرد. در 
گفت  وگوهاي این داستان که داستان “اعرابي و سبوي آب” را به خاطر مي آورد، 
موضوعات فراواني میان مرد و همسرش طرح مي شود که دیدگاه هر یک را به  خوبي 
نشان مي دهد. در این داستان، مرد نمایندۀ توکل و زن نمایندۀ کسب و تالش است. 
گفت  وگوهاي آن دو تقابل دو اندیشه را بیان مي کند و در نتیجۀ آن نمایندۀ کسب 
)زن( پیروز میدان مي شود و مرد را روانۀ کسب روزي مي کند. این گفت  وگوها 
حرکت در داستان ایجاد مي کنند و عمل داستاني )Action( را به زیبایي پیش 
مي بََرد. عنصر حقیقت نمایي نیز به  خوبي در آنها دیده مي شود. در این داستان که 
همانند مثنوي مولوي در بیست بیت روایت شده است، گفت  وگو اصلي ترین جایگاه 
را داراست، زیرا هجده بیت داستان را گفت  وگوهاي دو شخصیت تشکیل داده که از 

آن میان، پانزده بیت را مجنون بیان داشته است:

گفت مجنون با دو چشم خون چکان 
بر کدامین رگ زني تیغ اي فالن

تیـغ بر لیلي کجا باشد روا 
جان مجنون باد لیلي را فدا

. . .
درهمي آنگه بـه آن فصاد داد 
گفت اینک مزدت اي استاد راد

. . .
هر سگي در کوي او دارد گذار 
درد او یارب به جان من گذار79 

زاویۀ دید 
زاویۀ دید )زاویۀ روایت( یا زاویۀ روایت نمایش  دهندۀ شیوه اي است که نویسنده با 
آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي کند و در واقع، رابطۀ نویسنده 
را با داستان نشان مي دهد. هر سه داستان از دید راوي داناي ُکل بیان شده اند و از 

78نراقی، طاقدیس، 105.

79نراقی، طاقدیس، 187.
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این حیث هیچ یک با دیگري تفاوتي و بر دیگری مزیتی ندارد. راوي هر سه مثنوي 
از بیرون اتفاقات را مي نگرد و هیچ دخالتي در روند داستان ندارد.

نتیجه 
در این جستار، داستان “مجنون و فصاد” در سه مثنوي از نظر عناصر داستاني بررسي 
شد. پیرنگ این داستان از جهاتي نظیر توجه به بي خویشتني مجنون و به خصوص 
تعلیق یا تأخیري که ایجاد شده بود، در مثنوي مولوي محکم تر از دو مثنوي رَباب  نامه 
و طاقدیس بود. آغاز داستان در مثنوي مولوی داراي عنصر عاطفي قوي تري بود، زیرا 
به  جای بیان رنج تن، از رنج دوری سخن گفته بود. شخصیت پردازي مولوي به دلیل 
آنکه غیرمستقیم بود، پذیرفتني تر بود. گرچه در رَباب  نامه از شیوۀ شخصیت پردازي 
پویا استفاده شده بود، به سبب دوري از عنصر حقیقت نمایي دلنشین و واقع گرا نبود. 
عنصر گفت  وگو در هر سه مثنوي وجود داشت و با توجه به اینکه بخش بزرگي از 
داستان بر پایۀ آن بنا شده بود، در پیشُبرد عمل داستاني نقش مهمي ایفا کرده بود، 
ولی در مثنوی کارکرد گفت  وگوها متنوع تر از دو مثنوی دیگر بود. از نظر زاویۀ دید 
در هر سه مثنوي داستان از دید سوم شخص یا داناي ُکل روایت شده بود و از این 
حیث هیچ یک بر دیگري امتیازي نداشت. در مجموع، توجه مولوي به داستان پردازي 
بیش از دو سرایندۀ دیگر بود و این نکته با مقایسۀ داستان هاي دیگري که از مثنوي 

در این جستار آمد قابل دفاع است. 


