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  چكيده 

ت كـه در دفتـر سـوم مثنـوي     مقالة پيش رو بررسي سبك شناسي يكي از داسـتانهايي اسـ  
داستان شهري و روستايي از لحـاظ تعـداد ابيـات    . است آمدهطور مشروح و مفصل معنوي ب

  . جزء داستانهاي بلند مثنوي موالناست
ور اجمال، شگردهاي موالنا را براي تبديل يك داستان عاميانه ايم به ط در اين مقاله كوشيده

كـار بـردن ايـن    رسـي كنـيم و بـه چرايـي و چگـونگي ب     به اثري بديع و هنرمندانه و ادبي بر
غــرض از نوشــتن ايــن ســطور، نمــايش درك بــاالي موالنــا از زبــان و  . شــگردها بپــردازيم

ئله كه خوانندة مثنوي آگاه باشد همچنين بيان اين مسكاركردهاي زبان ادبي و هنري است؛
  .كه سرايندة آن ميان زبان و معنا چه پيوند عميق و در عين حال پنهاني برقرار كرده است

از آنجا كه ابيات بررسي شده در قالب داستان سروده شده اسـت، ابتـدا بـه بررسـي عناصـر      
ورد بررسـي  هاي مختلف سبك شناسي آن را م جنبهيكي از داستاني آن پرداختيم و سپس 

يعني سطح ادبي كه دربرگيرنده سه سطح بيان ، بديع معنوي و معاني ميباشد تا  قرار داديم
نشان دهيم موالنا با برخي شگردهاي ادبي چگونه داستاني عاميانه را به اثـري ادبـي تبـديل    

  .كرده است
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  مقدمه
بررسـي دقيـق آنهـا    هاي معنايي و زباني اسـت كـه    فتر مثنوي موالنا، سرشار از نكتهشش د

دويست و پنجاه و نه بيت در قالب داستان روستايي و شهري از دفتـر سـوم    .عمرها ميطلبد
مثنوي موالنا، در مقابل بيست و شش هزار بيت مثنوي، اندك و مختصر به نظر مي آيد، امـا  

ايـن مقالـه فرصـتي    . نش و بينش سراينده مثنوي معنـوي اسـت  همين مختصر خود گواه دا
از آنجا كه آوردن تمـام ابيـات،   . است تا با ذره اي از عظمت اين كتاب ارزشمند روبرو شويم

افزود، از اينرو خوانندگان را به خود مثنوي ارجاع مي دهيم تا كل ابيات را  حجم مقاله را مي
  .در آنجا مشاهده نمايند

  
  :1نيعناصر داستا

به لحاظ ساخت درونمايه، تكيه اصلي در اين داستان بـر حـوادث و   ): Theme(درونمايه -1
در حقيقت اين داستان، مجموعه اي از . رويدادهايي است كه در طي حكايت، اتفاق مي افتد

در داسـتان  . دهـد ري روي ميحوادث و ماجراهايي است كه براي شخص اول يعني مرد شـه 
نا در جايگاه روايتگر، تكيه اصلي خود را بر اعمال و رفتارهاي قهرمان شهري و روستايي، موال

ان، رخدادها و حوادث را ايجاد ميكنـد و  اعمال اشخاص داست. و ضد قهرمان، قرار داده است
  .شودجدال و تنش را سبب مي

ة در اين داستان دو انسان كه هر كدام نماد و نماينده قشـر و طبقـ  ): Conflict(جدال  -2
جدالها بيشتر در قالب كالم خود را نشان ميدهـد،  . پردازندهستند با هم به جدال مي خاصي

انـد مگـر    يعني بيشتر حالت گفتاري و زباني دارند و كمتر به سبك نمايشي سوق پيدا كرده
كه سخن از گريبان گرفتن شده است، آنجا كه مرد شهري از شدت خشـم بـر    664در بيت 

بجز اين نوع جدال كه جـدال دو شـخص بـا هـم     . ي را ميگيردميجهد و گريبان مرد روستاي
، 644تـا   635ابيـات  . است، در اين داستان ما جدال انسان با خود را نيز مشاهده مي كنـيم 

  .اي از جدال انسان با خود است نمونه
حادثه در ايـن داسـتان، پـس از جـدال و     . حادثه محصول جدال است): Event(حادثه  -3

  .شهري و روستايي ايجاد ميشودسؤال و جوابهاي 
منظور از داستان كه خود جزئي از اجزاء پديد آورنده كليـت داسـتان   ): Story(داستان  -4

روايتي منظم و مرتب از اتفاقات داستان كه خواننده با خواندن . است، مجموعه حوادث است
جذابيت آن  يعني تسلسل منطقي از روايت داستان كه بر »بعد چه شد؟«هر حادثه ميپرسد 
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ابتـدا سـخن از   . در اين حكايت، موضوع مورد بررسي اجزاء و اتفاقات متعددي دارد. ميافزايد
دوستي مردي روستايي و شهري رفته است و اينكه مرد روستايي به تناوب ميهمان شـهري  

كرد، عزم و اراده مـرد شـهري بـراي رفـتن بـه      ميمي شد و هر بار او را به منزل خود دعوت 
اش در  ه همراه خانواده، گزارش سفر و كيفيت ماجراها و احواالت شـهري و خـانواده  روستا ب

جريان سفر، رسيدن شهري و عيال به روستا، انكار مرد روستايي از سـابقه دوسـتي بـا مـرد     
مقيم شـدن شـهري و خـانواده در برابـر منـزل مـرد       . شهري كه از نقاط عطف داستان است

ديد و طلـب جـا و مكـان از جانـب شـهري نسـبت بـه مـرد         روستايي، بارش باراني نسبتاً ش
اي در بـاغ خانـه مـرد     روستايي، پذيرش خواسته شهري و رفتن شهري و خانواده بـه گوشـه  

روستايي، كشته شدن خر خواجه كه بر اثر اشتباه از جانب مـرد شـهري كـه در بـين نقطـه      
تايي و شـهري پـس از   عطف و البته اوج داستان است، جدالها و دعواهاي كالمي ميان روسـ 

كشته شدن حيوان كه سبب آشكار شدن باطن و چهره حقيقـي مـرد روسـتايي اسـت و در     
  .اند نهايت نتيجه گيري شاعر هسته و پايه داستان را پديد آورده

راوي در اين داستان، داناي كل يا همان ): Point of view(راوي داستان يا زاويه ديد  -5
در اين داستان يـك راوي مـؤثر و بـه اصـطالح راوي فضـول       البته موالنا. سوم شخص است

Intrusive Narrator       است كه هم ناظر و گوينـده اعمـال و افكـار شخصـيتهاي داسـتان
دهد و آنها را ارزشـگذاري ميكنـد و   يات، تفكرات و اعمال آنها نظر مياست و هم درباره روح

  .ميپردازدهمچنين به ارائه باورها و عقايد و برداشتهاي خود نيز 
چنانكه از نامش پيداست در بردارنده و نگهدارنده اساس و مركـز  ): Plot(هسته داستان  -6

داستان است، به اين معنا كه هسته به بيان ترتيب و توالي حوادث بر مبنـاي روابـط علـي و    
پس روايت منطقـي  . حوادث است »چرايي«در هسته خواننده در پي فهم . معلولي ميپردازد

نظم بخشيدن منطقي به جريان حـوادث بـر عهـده    . از طرف هسته مشخص ميشودداستان 
در همين داستان روستايي و شهري، دليل جدال و تنش ميان اشخاص . هسته داستان است

از آنجا ناشي ميشود كه مرد روستايي بر خالف انتظار مرد شهري، دوستي او را انكار ميكند، 
ا مـرد شـهري چـون گرفتـار بـاران تنـد ميشـود، ناچـار از         و او را از در خانه خود ميراند، ام

روستايي طلب جا مينمايد، پس از آنكه شهري به كشتن خـر روسـتايي اقـدام كـرد، سـبب      
  .ايجاد درگيري شد و البته فرصتي براي آشكار شدن چهره پنهان و حقيقت وجود روستايي

فتـار اشـخاص آن بـه    داستان بر اسـاس اعمـال و گ  ): Character(شخصيت يا قهرمان  -7
توجه بـه آنچـه   وجود ميĤيد، هم رفتار و هم گفتار اشخاص معرف آنهاست؛ يعني خواننده با 

رسـم معمـول   . گويند يا انجام ميدهند به قضاوت درباره آنها ميپردازدكه اشخاص داستان مي
چنين است كه در برابر قهرمان، ضد قهرمان هـم وجـود داشـته باشـد، همچنانكـه در ايـن       
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ن يعنـي مـرد روسـتايي را    تان در برابر مرد شهري به عنوان قهرمان داستان، ضد قهرمـا داس
اشخاص داستان مذكور، در سراسر داستان بـه يـك حالـت نبودنـد، بلكـه      . كنيممشاهده مي

اش در اثـر   مرد شهري و البته خانواده. جريان داستان سبب تغيير در افكار و نگرش آنها شد
افكار خود پرداختند و البته مرد روستايي نيز با انكار دوستي خـود  حوادث داستان به اصالح 

هم قهرمان و هم ضدقهرمان . راهي را براي نشان دادن چهره حقيقي و تزويرگر خود باز كرد
در اين داستان، نماينده قشر و صـنفي از مـردم جامعـه هسـتند، يعنـي شـاعر در پـردازش        

مرد شـهري نماينـده گروهـي كـه در     . ده استشخصيتهاي داستان، اقدام به تيپ سازي نمو
دوستي خود خيانت نميكنند از يك سو، و از سويي ديگر نماينده گروهي كه در طلـب رفـاه   

مـرد روسـتايي نمـاد گروهـي كـه بـه       . بيشتر از دروغگويان و مردم فريبكار فريب ميخورنـد 
د بـراي آنكـه   نهند و فقط به فكر منافع خـويش هسـتند و حاضـرن   ني ارج نميارزشهاي انسا

منفعت بيشتري در زندگي مادي كسب نمايند بر تمام ارزشهاي انساني و الهي پـاي نهنـد و   
موالنـا بـراي معرفـي شخصـيتهاي داسـتان از      . غير از خود به كس ديگري اهميت نميدهند

در اين روش شخصيت سخن ميگويد، عمل ميكند و خواننـده  . روش نمايش بهره برده است
  .كنداعمال و گفتار اوست، استنباط مي اوضاع و احوالي را كه پشت ها و خود، انگيزه

زمينه اثر به تصوير كشيدن اوضاع و احوالي است كه باعـث آشـنايي   ): Setting(زمينه  -8
خواننده با شخصيتهاي داستان ميشود و خواننده نسـبت بـه قهرمانـان، شـناخت و آگـاهي      

مينه اثر را مشخص نكرده، يعني براي مخاطب در اين داستان موالنا با وضوح ز. كسب ميكند
معلوم نيست كه اين داستان در كدام منطقه يا كشور و يا در چه دوره و قرني شـكل گرفتـه   

  .است
در داسـتان  . جو، عبـارت از فضـاي ذهنـي داسـتان اسـت     ): Atmosphere(فضا و جو  -9

ن مشاهده ميشـود جـو   روستايي و شهري ما با جو يكساني مواجه نيستيم، چنانكه در داستا
داستان در زماني كه شهري و خانواده اش در حـال سـفرند، جـوي شـاد و پوياسـت و ايـن       

ها و انتخاب فعلهاي مناسب منتقل شده اسـت امـا انجـا كـه شـهري و       پويايي از طريق واژه
رفتارهـا، گفتارهـا در تعيـين    . اش گرفتار اتفاقات ناگوارند، جو، غمگين و تلخ ميشود خانواده

  .و داستان مؤثرندج
هـر شخصـيتي قاعـدتاً ميبايسـت لحـن      . لحن فضاي كالم را ميĤفرينـد ): Tone(لحن  -10

لحن مرد شـهري در ايـن   . مناسب خود را داشته باشد، از آنرو كه لحن معرف اشخاص است
داستان به عنوان قهرمان لحني اسـت كـه معـرف وفـاداري و صـداقت اوسـت و لحـن مـرد         

هايي كه شاعر در سخن گفتن انتخاب كرده است گوياي رياكـاري،   واژهروستايي با توجه به 
  .وفايي و نمك نشناسي، غرور و لجاجت، جهل و دنائت طبع اوست بي
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  داستان از لحاظ ادبيبررسي سبك شناسانة 
  قافيه) الف

با بررسي قافيه ابيات اين داستان، به اين نتيجه رسيديم كه دوازده بيت از ابيات اين داستان 
اما بايد به اين نكته توجه داشـت كـه اكثـر    . عيوب قافيه داردظاهراً باتوجه به تلفظ امروزي 

مواردي كه در عيوب قافيه اين مقاله ذكر كرده ايم  با توجه به تلفظ امروزي است اماباتوجه 
كـامال منطبـق و همخـوان بـا نحـوه تلفـظ لغـات در        «به تلفظ زمان موالنا نادرست است و 

م است و در تقطيع كلمات نيز بايد تجديد نظر كرد مثال براي تلفظ دقيق لغـت  خراسان قدي
تلفـظ   آنرا از تقطيع ساقط نموده بلكه اصـال » ت«خواند و » داش«الزم نيست آنرا » داشت«

  .)تلفظ و تقطيع در شعر خراساني همقال(» است» دشت«درست اين لغت 
بيت پنجم داسـتان اسـت كلمـات     به عنوان مثال در بيت دويست و چهل دفتر سوم كه

است، به عبارت ديگـر، واو معلـوم را بـا واو مجهـول      (ju)و فرجه جو  (to)قافيه خواجه تو 
 (tu)را بـا   (to)چنانچه در بيـت ششصـد و چهـارده دفتـر سـوم تـو       . همقافيه نموده است
ر واو اظهـا «به نظر شمس قيس رازي، اين كار عيب است چه از نظر او . همقافيه كرده است

: 1388قيس رازي، ( ».دو و تو از زيادت شعر است چه در صحيح لغت دري آن واوات ملفوظ نيست

322(  

در هـرات ضـمير دوم   «هم بايد توجه داشـت كـه   » دوتو«و » تو«البته در قافيه ساختن 
مقالـه  (.كنندتلفظ مي» doo«را » 2«و در نيشابور همچنين عدد » too«را » تو«شخص مفرد 

  )ولوي در قافيه پردازيشگردهاي م
  (Figurative Language): بيانيفنون ) ب

  :تشبيه و انواع آن
اين عنصر در شعر چنان معتبر است كه . عنصر خيال يكي از مهمترين عناصر آثار ادبي است

  )22معيار االشعار، تجليل، ص(. حتي برخي آن را فصل مميزة شعر از غير شعر دانسته اند
، تشـبيه را از آشـكارترين و گسـترده تـرين مصـاديق آن      »الخيـ «در بررسي مصـاديق  

ميبينيم كه گذشته از استقالل مبحث، در مباحثي ديگر از صـور خيـال هـم حضـور دارد و     
حضور آن، هم از بعد مباحث نظري در كتب بالغي گسترده است و هم از بعد آميختگـي در  

  .انواع آثار ادبي
بـا تعـابير گونـاگون      ويژگـي بـه طـور مكـرر،    دو  در تعاريف تشـبيه در مباحـث نظـري،    

  :موردتاكيد است
. / ك.نيـز ر   )256جواهرالبالغـه، ابراهيمـي، ص  (تناسب در صفت يا صفات ميان مشبه و مشبه به ) الف
  ) 9بيان در شعر فارسي، ثروتيان، ص(ج ) 85معاني و بيان، علوي مقدم، ص(ب  )135معاني و بيان، همايي، ص(الف 
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. انه و به تعبيري ديگر ادعاي همانندي كه مبتني بر كذب اسـت نـه واقعيـت   پندار شاعر) ب
  ) 59بيان، شميسا، ص(نيز رك  )40كزازي، ص) 1(زيبا شناسي سخن پارسي، (

تشبيه يافته ايم كـه بـراي نمونـه چنـد مـورد آن را كـه از داسـتان         29در اين داستان 
  :استخراج كرده ايم در اينجا ذكر ميكنيم

  شردگي و گستردگيف تشبيه  بيت

  مرسل مجمل :ز هر سالي چو لكك آمديبا  250

  هر دو تشبيه مفصل مؤكّد :او بهارست و دگرها ماه دي  507

پيش شهر عقل كلي اين حواس  523
چون خران چشم بسته در   

 :خرآس

  تشبيه بليغ مرسل مجمل

  مرسل مفصل :اي گرفته همچو گربه موش پير  712

، 510، 497، 417، 416، 415، 288، 275، 266، 265 ،264، 255(همچنـــين بيتهـــاي  
514 ،515 ،522 ،530 ،537 ،601 ،613 ،626 ،634 ،646 ،647 ،654 ،657 ،662 ،703( 

  
  :استعاره

تشبيهي كه فقط مشبه به يا مشبه . )155بيان، شميسا ، ص(. استعاره را تشبيه فشرده نيز ناميده اند
باشد و استعاره هم از مجاز قابل اخذ مياهل بالغت است و چنانچه نظر . آن باقي مانده باشد

  ).154همان، ص (. هم از تشبيه
زيـرا ديگـر   . تريندر مباحث بالغي، استعاره هم مهمترين مبحث تلقي ميشود و هم عالي

باشـند و چنانچـه   اي براي استعاره مي در حكم مقدمه... مباحث بالغي مانند تشبيه، مجاز، و 
. است، استعاره راهي است براي گـريختن از حقيقـت مبتـذل و تكـراري    در كتاب بيان آمده 

انـه و  اسـتعاره هنرمند . براي آفرينش استعاره زبان و نگاه نو و خالقانه الزمسـت  ).156همان، ص (
اثـر را در شـگفتي و حيـرت قـرار      بخشد و راهيست كـه خواننـده  زيبا، به اثر ادبي ارزش مي

  .دهدمي
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  :ايم اند، پرداخته هايي كه در اين داستان آمده تعدادي از استعارهدر اين بخش به ارائه 
  استعاره بيت

  آدمي چون كشتي است و بادبان     تا كي آرد باد را آن بادران 255

  استعاره مصرحه:بادران←
  اي ز دودي جسته در ناري شده     لقمه جسته لقمة ماري شده 281

  استعاره مصرحه: ناراستعاره مصرحه              :دود←
  اي بسا از نازنينان خاركش         بر اميد گل عذار ماه وش 540

  استعاره مصرحه:گلعزار ماه وش←
  چون زري با اصل رفت و مس بماند       طبع سير آمد طالق او براند 555

 استعاره مكنيه: طبع سير آمد طالق او بماند←
  )699، 679، 683، 673، 548، 546، 543، 542، 504(همچنين بيتهاي 

  :كنايه
منظور از كنايه، جمله يا تركيبي است كه معناي ظاهري آن مراد نباشد بلكه با حضور يـك  

اما همچنانكـه اسـتاد همـايي و    . قرينه در جمله يا تركيب، متوجه به معنايي در باطن شويم
توان آن را دقيقـاً در  عناي ظاهري كنايه غلط نيست و ميدكتر شميسا نيز اشاره نموده اند، م

براي آگاهي از معناي باطني كنايـه، ميبايسـت خواننـده اثـر از اوضـاع      . معناي اصلي فهميد
. كرده، آگاهي داشته باشداي كه صاحب اثر در آن زندگي مي فرهنگي و فكري جامعه و زمانه

تگي گيري كنايه و تولد آن به رسومات اجتماعي، فرهنگي، ديني جامعه بسـ  چه اينكه شكل
دارد؛ كنايه كه همان پوشيده سخن گفتن است،ميتواند بر غناي زبـاني و معنـايي يـك اثـر     
بيفزايد،البته اگر بجا استفاده شود و جامعه هنوز شرايط پذيرش معناي نهفتـه آن را داشـته   

ايم كه براي نمونه به چند مورد آن اشاره  كنايه يافته 26در اين داستان مثنوي، حدود . باشد
  :ميشود

 كنايه  بيت

  روستايي چون سوي شهر آمدي     خرگه اندر كوي آن شهري زدي   237

  كنايه از مقيم شدن:خرگه زدن←
  هر حوايج را كه بودش آن زمان       راست كردي مرد شهري رايگان   239

  كنايه از مهيا كردن:راست كردن←
  هر سالي ز زر و مال خويش    خرج او كردي گشادي بال خويش خواجه  251

  كنايه از با شوق به سمت چيزي رفتن:بال گشودن←
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   اي هبنگ و افيون هر دو با هم خورد                  اي هكابله طرّار شيد آورد  664

  كنايه از شدت بيهوشي و زوال عقل:بنگ و افيون با هم خوردن←
  نصور حالجي كني      آتشي در پنبة ياران زني  خويش را م  692

 كنايه از ويران كردن:آتش در پنبه زدن←
ــاي   ــين بيتهـ ، 619، 564، 562، 534، 531، 497، 414، 270، 252، 242، 238(همچنـ

640 ،649 ،650 ،652 ،653 ،663 ،667 ،675 ،685 ،689(  
  مجاز
اي در معني حقيقـي خـود يعنـي     رگاه واژهدر برابر واژه حقيقت به كار ميرود ه» مجاز«واژه 

كه براي آن وضع شده است به كار رود حقيقت است و به كـاربردن واژه اي در غيـر    معنئي
را مجاز ميگويند براي شكل گيري مجاز الزم اسـت بـين معنـي    ) ما وضع له(معني حقيقي 

گويند » عالقه«حقيقي و  غيرحقيقي آن رابطه يا تناسبي وجود داشته باشد كه در اصطالح 
اي  هاي مختلف به جز شباهت ميتواند باشد همچنـين بايـد نشـانه    گونهاين عالقه و تناسب ب

نيز در سخن به كار رود كه ذهن مخاطب را از معني حقيقي واژه دور سازد كه در اصـطالح  
  .ناميده شده است» قرينه صارفه«

جـويي در   اشد موجب صرفهكاربرد مجاز پيشتر از آن كه موجب پيدايش تخيل شاعرانه ب
زبان ميگردد زيرا الفاظ محدود و معاني بسيار گسترده هستند از طرفي ديگر مجاز ذهـن را  

جو و تالش وا ميدارد و اين تالش سبب كسـب لـذت ادبـي و    تر به جست در طلب مفهوم تازه
  .تاثير و نفوذ سخن است ةنشان

ورد از مجازهـا و همچنـين عاليـق    ايم كه به چند م مجاز يافته 41در اين داستان حدود 
  :كنيمستايي و شهري آمده است، اشاره ميمجاز كه در داستان رو

 مجاز  بيت

  چشم اگر داري تو كورانه ميا           ور نداري چشم دست آور عصا  276
  مجاز به عالقه آليه:چشم←

  شودتلخ از شيرين لبان خوش ميشود     خار از گلزار دلكش مي  538
  مجاز به عالقه صفت و موصوف:تلخ←

  گفت اي خورشيد مهرت در زوال     گر تو خونم ريختي كردم حالل  626
  مجاز به عالقه الزم و ملزوم:خون←

  خاك پاكان ليسي و ديوارشان            بهتر از عام و رز و گلزارشان  639
  مجاز به عالقه صفت و موصوف: عام ←
  اليه مجاز به عالقه مضاف و مضاف:رز

  ليك قربي هست با زر شيد را           كه از آن آگه نباشد بيد را  706
 مجاز به عالقه مضاف و مضاف اليه:بيد←
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، 416، 276، 268، 265، 257، 252، 251، 249، 248، 238، 236(و همچنــين بيتهـــاي  
421 ،424 ،499 ،513 ،517 ،529 ،532 ،544 ،553 ،556 ،600 ،608 ،619 ،631 ،
633 ،634،641 ،663 ،671 ،677 ،688 ،692 ،699 ،705 ،713 ،717(  
  

  صنايع بديع معنوي) ج
  مراعات النظير

شـود،  يق، تلفيق و ائتالف هـم خوانـده مي  مراعات النظير كه به نامهاي تناسب، مؤاخات، توف
شود، در واقع وقتي در يك كالم، جاد ارتباط معنايي ميان كلمات ميروشي است كه سبب اي

، ميان كلمات ارتباط و تناسب ايجاد مي 1ماتي آورده شود كه آنها جزئي از يك كل باشندكل
اين صنعت ميتواند تأثير و گيرايي كالم را افزون كنـد و البتـه نشـان از ذهـن پويـاي      . شود

اينكـه گوينـده چـه    . گوينده كالم و شناخت دقيق بار معنايي واژه ها از جانب او نيز هسـت 
بتواند در اثر خود كلماتي مناسب و صحيح را در كنار هم بگذارد و ميـان   شاعر چه نويسنده

آنها پيوند معنايي برقرار كند تا در نهايت در مخاطب اثري افـزون بگـذارد و البتـه تحسـين     
بـا  . مخاطب را هم بر انگيزد، هنر قابل توجهي است كه در اين داستان نيز نمود يافته اسـت 

ن نتيجه رسيديم كه حدود شصت مورد مراعات النظير در ابيـات  بررسي ابيات داستان، به اي
  :داستان به كار گرفته شده است كه نمونه هايي را در اينجا ذكر ميكنيم

  مراعات النظير  بيت

  ماه، ابر، سايه:  كودكان خواجه گفتند اي پدر      ماه و ابر و سايه هم دارد سفر  259

  شيرموش،گربه،:از آن مي شير گيري شير گيرگراي گرفته همچو گربه موش پير     712

  ) 702، 691، 687، 673، 645، 508(و همچنين بيتهاي 
  :تضاد

همچنين نمونه هاي تضاد نيز در اين داستان وجود دارد كه تعداد آن به حدود بيسـت و دو  
  :هايي چون نمونه. مورد ميرسد

  
  
  

                                                 
 برگرفته از تعبير دكتر شميسا در كتاب نگاهي تازه به بديع .1
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 تضاد  بيت
  : عاقبت ظاهر سوي باطن برَد   ر چه ظاهر كژ پرد     اظاهرش گير  526

  ظاهر، باطن
  :  زانك دل ننهاد بر جور و جفاش         جانش خوگر بود با لطف و وفاش    624

 جفا، وفا
  )608، 537، 421، 271، 525(و همچنبن بيتهاي  

  تلميح
و  با توجه به آنكه موالنا شاعريست كه با متنهايي چون قرآن و كتابهايي كه حـاوي احاديـث  

در جـاي  . اقوال بزرگان است، آشناست، فكر و زبان او نيز خالي از اشاره به اين اقوال نيسـت 
كنـد،  يات قرآن و احاديـث رسـول اشـاره مي   جاي اين داستان ميبينيم كه او يا مستقيم به آ

يعني عين آيه يا حديث را در كالم خود ميĤورد و يا اينكه داستاني را كه ريشه در قـرآن يـا   
اين چنين اشارات چه مستقيم و يـا غيـر مسـتقيم در    . رسول اكرم دارد، بيان ميكندزندگي 

بـه داسـتان حضـرت     417به عنوان نمونـه در بيـت   . متن به حدود يازده مورد رسيده است
يوسف و دوري ايشان از پدرش اشاره ميكند تا مفهوم دور شدن خواجـه و خـانواده اش را از   

  .تر نشان دهدوطن مألوفشان براي مخاطب مؤثر
  بنرتع و نلعب ببرد از ظلّ اَ  همچو يوسف كش ز تقدير عجب 

كه مأخوذ از قرآن كريم است؛  »انّ ربي ال يحب الفرحين«با ذكر عبارت  505يا در بيت 
  .نوع شادماني افرادي را كه براي دنيا و به خاطر دنيا شادند، مالمت ميكند

ــين ــوا رابحــ ــاحِ اهللا كونــ ــن ربــ ـ مـ 
  

ــ  ــــ ــرحين انّ ربـ ــب الفَـــــ  ي ال يحـــــ
  

    
، 604، 518، 516، 426، 423، 422، 421(همچنين عـالوه بـر مـوارد مـذكور در بيتهـاي      

  .ندموارد تلميح قابل ذكر) 717، 753، 676، 613
  مبالغه و اغراق

چنانچه ميدانيم اساس مبالغه، اغراق و غلو تشبيه بر كذب است، اگـر چـه قابـل تأويـل بـه      
در ايـن  ). 105نگاهي تازه به بديع، شميسا، ص (اصي به همراه دارد حقيقت باشد، زيبايي خ

  .هايي از مبالغه و اغراق را ذكر مينماييم بخش نمونه
، اقامت طوالني روستايي در منزل شهري را مانند مقيم شدن لكلك ميداند 250در بيت 
  :اي رسا است كه مبالغه

ــدي ــگ آم ــگ ل ــو ل ــالي چ ــر س ــاز ه  ب
  

ــهري    ــة شــ ـ ــيم قُبـ ــا مقــ ــديتــ  شــ
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اي را كه مرد شهري در برابر انكـار آشـنايي روسـتايي قـرار      براي آنكه لحظه 613يا در بيت 
گرفته، به مخاطب بهتر نشان دهد، آن لحظه را همچون قيامت ميداند كه برادر از برادر خود 

  .فرار ميكند
  :يعني در توصيف حال و روز مرد شهري دست به مبالغه زده است

ــا قيا ــن دم ب ــت اي ــبيهگف ــد ش ــت ش  م
  

ــن اخيـــه       ــرُّ مـ فـتـــا بـــرادر شـــد ي 
 

بينيم، موالنا از بارش باراني سـخن ميـĤورد كـه     هم اغراق قابل توجهي مي 618در بيت 
  :حتي شگفتي آسمان را هم سبب شده است
 پنجمـــين شـــب ابـــر و بـــاراني گرفـــت

  

ــگفت    ــش دارد شــ ــمان از بارشــ  كĤســ
  

  )688، 662، 650، 647، 635(و همچنين در بيتهاي 
  )تمثيل(ارسال المثل ) 5-2

موالنا در سرودن مثنوي، تكلف و تصنعي به كالم خود راه نداده است بلكه هـر كلمـه و هـر    
بهره بردن از . شود، در كالم خود برگزيده استكه فكر ميكرد سبب رسايي معنا مي عبارتي را

او را شـيرينتر و مـؤثرتر    مثلها، عالوه بر آنكه آگاهي موالنا را از زبان عام نشان ميدهد، كالم
  :مانند. در اين داستان حدود بيست و دو مورد ارسال المثل آمده است. مينمايد

كه در اين دو بيت براي برجسته و مؤكّد نمودن مشبه از تمثيل بهـره   266و  265ابيات 
  :برده است

 صـــحبتي باشـــد چـــو شمشـــير قطـــوع
ــار    ــل نوبهـ ــو فصـ ــد چـ ــحبتي باشـ  صـ

  

 در زروع همچــــــو دي در بوســــــتان و 
ــل بي  ــا و دخــــ ــمارزو عمارتهــــ  شــــ

  
  

  
) 962، 701، 671، 664، 661، 649، 619، 615، 610، 607، 526(همچنـــين ابيـــات 

  .اند هايي هستند كه در خالل ابيات اين داستان آمدههايي از ارسال المثل نمونه
  

  )Rhetoric(معاني ) د
، اجـازه سـاختار شـكني و    در عرصه ادبيات گوينده چه در حوزه لفظ و چـه در حـوزه معنـا   

هنجارگريزي دارد و  با عباراتي مواجه ميشويم كه در وراي معناي ظاهري و ساختار مألوف، 
در اين بخش به ارائه معاني ثانوي جمـالت خبـري، پرسشـي، عـاطفي،     . معنايي باطني دارد

  .امري ميپردازيم
امـا  . رويـدادي دارد  رائـه خبـر و  جمله خبري، در ظاهر قصد ا :معناي ثانوي جمالت خبري 

در ايـن داسـتان، جمـالت    . شود عالوه بر رساندن پيام و خبر، به مقاصد ديگري نيز رسيدمي
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مـوارد آن را ذكـر   . كه شاعر در وراي ظـاهر آن قصـد گفـتن معـاني ديگـري را دارد     ئي خبر
  :ميكنيم

ــاي   ــين بيتهـ ، 519، 515، 510، 508، 503، 502، 501، 500، 431، 429، 418(همچنـ
522 ،557 ،602 ،623 ،625 ،636 ،641 ،642 ،643 ،644 ،665 ،678 ،682 ،683 ،686 ،
689 ،697 ،699 ،701 ،719(  

  :معاني ثانوي جمالت پرسشي
اسـتفهام توليـدي هـم بـه آن گفتـه      است كـه   »استفهام مجازي«رسشي، اينگونه جمالت پ

جمالت پرسشـي كـه در واقـع پرسشـگر منتظـر پاسـخ       ). 135معاني، شميسا، ص. (شودمي
در اين بخش به ارائـه اينگونـه   . نيست، بلكه در باطن اين پرسش قصد يا مقاصد پنهاني دارد

  .ايم مده، پرداختهكه در متن داستان روستايي و شهري آ ئيابيات پرسش
  

شماره 
معناي ثانوي   جمالت پرسشي  بيت

  جمالت پرسشي

استفهام   كي توكلهات را ضايع نهد/ آنك گندم را ز خود روزي دهد  430
  تقريري

  توبيخ  او همي گفتش چه گويي ترّهات؟  617

گفت آخر چيست اي جان /چون به صد الحاح آمد سوي در  620
 پدر

طنز و سخره و 
  تحقير

  )708و  607(چنين بيتهاي و هم
  معناي ثانوي جمالت امري) 3-3

در جمالت امري نيز همانند جمالت پرسشي و خبري عـالوه بـر معنـاي ظـاهري، معنـايي      
كه اين معاني ضمني بنا بر غرض دستور دهنده . ضمني يا مجازي قابل فهم و جستجو است

شماره 
معاني ثانوي   جمالت خبري  بيت

  جمالت خبري
  بشارت  بهر فرزندان تو اي اهل بِر/گفت هستند آن عيالم منتظر 249
  هشدار  تا گريزي و شوي از بد بري/حزم آن باشد كه ظنّ بد بري 267
 توبيخ و مالمت  و آن رسول حق را بگذاشتيد/بهر گندم تخم باطل كاشتيد 427
  تĤسف و اندوه  چشمي بمالبين كرا بگذاشتي،/ن لهوست و مالصحبت او خير م 428
  تحقير  مي شتابيدند مغروران بده/ د بسته در گرهزر گمان بردن 562
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ر معناي مجازي آن، بررسـي  اينك جمالت امري داستان مورد بررسي را با ذك. متفاوت است
  .ميكنيم
شماره 
  بيت

معناي ثانوي  جمالت امري
  جمالت امري

تشويش و  اهللا اهللا جمله فرزندان بيار  241
  ترغيب

  تهديد و تحذير  عصا كش بر سر هر ره مايست بي/نيست عصاي حزم و استدالل ور  278
  تعجب  هآن بگو كĤن خواجه چون آمد به د/قصه اهل سبا يك گوشه نه  413
  تحذير  مشنو آن را كان زيان دارد زيان/هر چه از يارت جدا اندازد آن  419
 تحذير و نهي  گر بود آن سود صد در صد مگير  420
  تحذير/ ارشاد  شاد از وي شو مشو از غير وي  507

، 524، 518، 517، 509، 279، 273، 268، 257، 256، 243، 242(و همچنين بيتهاي 
525 ،526 ،531 ،546 ،548 ،556 ،558 ،559 ،560 ،603 ،327 ،630 ،696 ،710 ،
712 ،713 ،716(  

  
  نتيجه

با بررسي ويژگيهاي سبكي داستان روستايي و شهري كه در دفتر سوم مثنوي موالنا، جـاي  
چـه در سـطح   . گرفته است، برخي مشخصه هاي سبكي او بر ما روشنتر و آشكارتر ميگـردد 

ري، موالنا صاحب نظر و خالق است كه در ايـن  ر سطح فكنحوي، چه در سطح ادبي و چه د
  .مقاله اين شگردها فقط از منظر ادبي بررسي شوند

چنانكه از بيست و نه تشبيه آمده در داستان، . در سطح ادبي،تشبيهاتش، بيشتر مرسل است
امـا  . دادهكه چقدر به رسايي تشبيه اهميت ميدهد ست تشبيه مرسل است و اين نشان ميبي

چنانكه نو بودن وجه شـبه در مثنـوي و نـوآوري    . وجه شبه، خود، حديث مفصلي دارد بحث
زبان نوين او كه بيانگر نگرش نوين به جهان . موالنا در وجه شبه، از ويژگيهاي سبكي اوست

  .بيرون و درون است و البته خاص خود اوست، در ابيات اين داستان، جلوه گر شده است
. هـاي ديگـر ادبيـت كـالم اوسـت      از تمثيل هـم از شاخصـه   گيري زبان سمبليك و بهره

معلومات بسيار او در حوزه دين و معـارف او را بـه سـمت بهـره بـردن از تلميحـات فـراوان        
بطـور  . چنانكه در متن اشاره شد، حدود يازده مورد تلميح در داستان ديده ميشود. ميكشاند

نر آفريني است و موالنا توانسته است كلي، سطح ادبي اين داستان، بسيار غني و سرشار از ه
  .ساده را لباس ادبي بپوشاندسخنان 
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