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 دهكيچ
 و مـرد    يطـوط «،  ي معنـو  يت مثنو ياك سه ح  يرنگ درون ي پ ةشناسان  تي روا يق حاضر به بررس   يتحق
ـ بـر اسـاس نظر    ،  »استاد و شاگردان  «و  » ريمار و مرد مارگ   «،  »بازرگان ، فـن شـعر   تـاب   كات ارسـطو در     ي

» يدگرگون «ييارسطو وشد عناصر ك يم» رگذاريرنگ تأث يپ« در مورد    يات و يپردازد و با استناد به نظر       يم
)Peripetia (  شف و وقوف  ك«و «)Anagnorisis (    ه از آن   كـ  ي عناصـر  ؛در حكايات مذكور را بشناساند

رده كـ جاد حس ترس و ترحم را بـه خواننـده منتقـل    يق اي از طريمي و تعل  يم اخالق يهموالنا مفا ،  قيطر
 يها  شفكها را     ه آن كست    يي ارسطو يها  شفكها از نوع پنجم و ششم         تياكن ح يدر ا ،  »شفك«. است

نـشأت  ، ت موجـود يها از وضع تيا برداشت نادرست شخص  يب حوادث و    يه از ترت  كنامند    يرگذار م يتأث
ـ ه آ كـ ن سؤال پاسخ دهد     يبر آن است تا به ا     ،  ن نوشتار يا. رنديگ  يم ـ تـوان نظر    يا مـ  ي ات ارسـطو را در     ي

ه از ك است يلي و تحليقيتطب، يا  سهيشتر مقا يق در آن ب   يار برد؟ روش تحق   ك  موالنا به  يي شعر روا  يبررس
 . بهره جسته استي اسناديابزارها

 .موالنا، مثنوي معنوي، شف و وقوفك، فن شعر ارسطو، شناسي روايت، دگرگوني :كليديهاي  واژه
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  مقدمه
ام و  يـ ه گـذر روزگـار و ا      كـ ن ماست   يهن سرزم ك يي ادب روا  يهانهياز گنج ،  مثنوي معنوي 

ه كـ  نـسپرده اسـت؛ بل  ياسته و آن را بـه دسـت فراموشـ   كتنها از ارزش و اعتبار آن ننه  ،  اعصار
 يكي كش يب. رديگ ي قرار گرفته و م    يني و بازب  يد مورد بررس  ي جد يا شه و هر روز از روزنه     يهم

 آن  يهـا  ات و داسـتان   ياك ح ةمجموع،  ييات روا يدر ادب  ن اثر ي ا ي و ماندگار  يل جاودانگ ياز دال 
سـنجان   تهكند و پژوهشگران و نينش ي بر دل مخاطبان م  ين مولو يف و دلنش  يلطالم  كه با   كاست  
ي به اين اثـر روايـي بنگرنـد و       ا  متفاوت و تازه   يايدارد تا از زوا    ي را بر آن م    ي ادب فارس  ةحوز
، ل قـرار گرفتـه  يـ شتر مـورد تحل ين اثر بيه در ا ك ييها  از حوزه  يكي. نندك يابيل و ارز  يرا تحل  آن
 كمـ ك  به ات است و در آن    يات و روا  ياك سرشار از ح    مثنوي چون،   است 1يناسش ة روايت حوز
نس يجرالـد پـر  ، (Gerard Genette) چـون ژرار ژنـت   يشناسـان مـشهور   تيـ  روايهـا  هينظر

(Gerald Prince) ، مور چـتمن  يسـ(Seymour Chatman) سـاختار و  يگـران بـه بررسـ   يو د 
، 3تيـ  روا يزمانمنـد ،  2ديـ ه د يـ  ماننـد زاو   ينانـد و از ابعـاد گونـاگو        ها پرداختـه   تيرد روا كارك
ارهـا  ك از راهيشناسـ  تيروا. اند  پرداختهيره به بحث و بررس   يو غ  6قيتعل،  5يراو،  4يساز انونك

د يـ  د يهن و معاصر را فـرارو     ك يي متون روا  يدايق و ناپ  ي عم يها ه جنبه ك است   ييردهايكو رو 
  . دهد يخوانندگان و مخاطبان قرار م

 يات ارسطو را در بررسـ يتوان نظر يا ميه آكن پرسش است يپاسخ به ا ق  ين تحق يهدف از ا  
رد بـر خواننـده     يكـ ن رو يـ  بـا ا   ي مثنو يها تياك از ح  يار برد؟ چه موارد   ك   موالنا به  ييشعر روا 

ان ي ب ي در پ  يگر به آن پرداخته نشده است؟ موالنا در مثنو        ي د يها رديكه در رو  كشود   يار م كآش
ز يـ برد و ارسـطو ن     ي بهره م  يپرداز ت و داستان  ياكاز ح ،   خود يمي و تعل  ير اهداف عرفان  يو تفس 

  ويمنظور انتقال اهداف اخالق رگذار بهيرنگ تاثي پ يك ي  فن شعر خود از عناصر اصل       ةدر رسال 
ن يبنـابرا . رده اسـت كـ  بحـث  7جـاد حـس تـرحم و تـرس        يق ا يـ  آن در خواننـده از طر      يميتعل

جملـه   از   ؛ را دارد  يي ارسـطو  يشناسـ تيات روا ي خوردن با نظر   كت مح ي قابل ي مثنو يداستانها
___________________________________________________________________________ 

1. narratology 
2. Point of view 

3. temporality of narrative 

4. focalization 
5. narrator 

6. narrator 

7. catharisis 
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ن ي ا .ردكات اشاره   ياكشف و وقوف درح   ك و   ي عناصر دگرگون  ييتوان به شناسا   يها م  هي نظر نيا
 بپـردازد و  ي مثنـو يهـا   از داسـتان   يا دهين عناصر در گز   ي ا يه به بررس  كز بر آن است     ينوشتار ن 

، ي فارسـ  يـي  اثـر سـترگ روا     ي را بر رو   ي ادب ةپردازان برجست  هي از نظر  يكي يها هياصول و نظر  
 . ندكاده يپ، ي معنويمثنو

  قينه تحقيشيپ
، يمولـو  مثنـوي ات  ياكژه ح يو هب،  يهن فارس ك يها تياك ح يشناس تي روا ةنيپژوهش در زم  

ل يـ  و تحل  يشناسـ  تي روا ةه در عرص  ك يقات مهم و ارزشمند   ياز تحق  . دارد ي قابل توجه  ةنيشيپ
اف در  كق و شـ   يـ تعو«ن  ي بـا عنـاو    يتـوان بـه مقـاالت      يمـ ،   گرفتـه  انجام    مثنوي يهامتن داستان 
» داسـتان در مثنـوي     بازگـشت بـه      يهـا  وهي و شـ   ييست روا كش«و  ) 1390(» ي مثنو يها داستان

 ةسيـ مقا«زاده فـرد؛   ي مهـد از، )1390(»  در مثنـوي  قـصه ييساخت روا« ؛ كي بامشاز، )1390(
اثـر  ،  )1388(» شناسـي سـاختگرا     تيـ  روا رديكـ  بـا رو   ريـ الط منطق و   يمثنو ك مشتر يها داستان

اثر مشترك بامـشكي  ، )1387 (»يمثنو در ي داستان دقوقياليق خيحقا«؛ كيبامشپورنامداريان و  
 اثـر مـشترك امـامي و      ،  )1387(» يمثنـو  يهـا  ت در قـصه   ي روا ي زمان ةت و دامن  يروا«؛  يتقوو  
، اثـر رجبـي   ،  )1387(» كنيـزك ادشاه و   ت پ يق در روا  ي زمان و تعل   ة رابط يبررس«زاده فرد؛    يمهد

  چـون  ي و آثـار   يلكتـو از  ،  )1386(» واقعـة دقـوقي    يشناس نشانه«؛ و   يطاهرزاده و     غالمحسين
صـورت   ه بـه  كـ ) 1389 (يمثنـو  در تيروا يقايبوط با عنوان    يلك تو ي  زاده  حسن ة دكتري رسال
 اشـاره  كي بامشاثر )1391 (يمثنو يها  داستانيشناس تيوارتاب ك نيو همچن، تاب چاپ شدهك
، ستميـ شناسان قـرن ب    تيات روا يشتر از نظر  ي ب مثنوي يشناس تي روا ةنيقات در زم  ين تحق يا. ردك
انـد و تنهـا در دو نمونـه از           بهـره بـرده   ،  تيـ  روا يات ژرار ژنت در مورد زمانمنـد      يژه نظر يو به
ده  استفا ويـمثنرنگ  ي پ يرنگ در بررس  ي در مورد پ   يات و ي ارسطو و نظر   از،  ر شده كقات ذ يتحق

  . ميپرداز يه در ادامه به آن مكشده است 
ت يـ  در روا  يپـرداز  هي نظر ةنيارها در زم  كن  ي از اول  يكي يبه نوع  يت در مثنو  ي روا يقايبوط
، تيـ زبـان و روا   ،  تيـ  روا يـة  را از لحاظ زاو    يمثنو نويسند،  ن اثر يدر ا . ديآ يشمار م  به يفارس
زمان و آغاز و انجام     ،  يقيموس،  ر قصه اسلوب قصه د  ،  تيز در روا  ي و گر  يتداع،  ت چندآوا يروا
ل قـرار داده  يـ  وتحليمـورد بررسـ  ، رود يش ميت با آن پ يه روا ك يا وهي ش يلكطور  ه  ت و ب  يروا
  مثنـوي رنـگ در ي بحـث مربـوط بـه پ    كند   مي حاضر را از اين اثر متمايز     چه نوشتار    اما آن . است
و ، انـه يم،  آغـاز يد دارايـ  بايرنگـ يه هـر پ ك -رنگي پ ييف ارسطو ي با اشاره به تعر    يلكتو. است
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 يهـا  تي به روايدرپ ي پيزهايق گريخود از طر يها تي معتقد است موالنا در روا-فرجام باشد
 نوشـتار  در، بـرخالف تـوكلي  . آن اسـت  يي و ارسـطو ي در جدال با طرح در مفهوم سـنت     يفرع
 در نظـر  -يونشف و دگرگـ كـ  دارا بودن -ي متفاوتة را از جنب  ييرنگ ارسطو يم تا پ  يبرآن،  حاضر

ه هماننـد  كـ بل،  ستي ن ييرنگ ارسطو يات موالنا نه تنها در تضاد با پ       يه روا كم  يگرفته و نشان ده   
 از يدر بخـش . رنـگ را داراسـت  يات ارسطو در مورد پ  يده شدن با نظر   يت سنج يقابل،  يتيهر روا 

ود در  موجـ يزهـا يسنده با اشـاره بـه گر  ينو، ركالذ رنگ در اثر فوق ي و پ  يمبحث مربوط به تداع   
»  دوگانـه بـه قـصه      يرديكـ رو،   دو بخش قصه   يزهايگر«معتقد است   » رانير و نخج  يش«داستان  

 غالـب و    يا ر چهـره  يشـ «،   اول داستان  ةميدر ن «ب  ين ترت يو به ا  ) 1389:241،  يلكتو( بخشند يم
نظـر   چـه مـورد   اگر مطـابق آن ). همان(» ي مغلوب و منفيا چهره« دوم ةمي در نيول» مثبت دارد 

شف و ك ييم از دو عنصر ارسطو  يتوان يم،  مينكن  يي را تب  ين دوگانگ يم ا يتار است بخواه  ن نوش يا
جـاد شـده    ي ا ير را بـه دگرگـون     ي در شـ   ين دوگـانگ  يـ ت بهره برده و ا    يرنگ روا ي در پ  يدگرگون
 را  يرنـگ تـراژد   يات ارسطو در مورد پ    يتوان نظر  يه چگونه م  ك نيا. مير ربط ده  يت ش يدرشخص

  .ر خواهد شدك ذي آتيها رد در بخشك يبررس موالنا ييدر شعر روا
 يهـا  تيـ  تمـام روا   روايت شناسـي داسـتانهاي مثنـوي      تاب خود با عنوان     كز در   ي ن كيبامش
ن موير،  ل ژرار ژنت  ياز قب ،  ت شناسان معاصر  يپردازان نسل دوم روا     هي را با استفاده از نظر     مثنوي
،  سـاختارگرا ماننـد روالن بـارت      يميشناسان قـد   تي روا يها هي نظر يجا سيمور چتمن به  ،  كنان

ي مثنو متن   يارهاك و  به ساز  يدي جد ةچي قرار داده و از در     يماس مورد بررس  يتودوروف و گر  
در نشـست نقـد و   .  موالنـا پرداختـه اسـت    ييگـو  تي روا ي وچگونگ ييرات روا يثأنظر ت   از نقطه 
ه در مـورد  كتاب ك در مبحث مربوط به بخش پنجم يتاب با حضور ابوالفضل حركن  ي ا يبررس
ل و آغـاز و     كو شـ  ،  رنگي در قالب پ   يل ظاهر ك ش ي را بررس   خود  هدف كيبامش،  استرنگ  يپ

، مباحـث  اين بگويم اگر«:هك كين سوال بامشي در پاسخ به ايحر. است  ان داشتهيرنگ بيانجام پ
 يبررسـ  را روايـت  يـك  پـالت  واقـع  در و، كـنم  ي ميبررس را، انجام و ميانه، آغاز، عنوان مثل
  و، رنگ استي از پين تنها بخشيه اكد يگو يم، )5:1392(» نه؟ است يا اشتباه آيا، كنم يم

 هـم  را داسـتان  سـير  خـود  جريـان  ولـي ، داريم ميانه و آغاز، پيرنگ گوييم مي وقتي ما«
 خط اما. ستا هغير و ميانه و آغاز شامل، بيروني پيرنگ، گوييد مي شما پيرنگي كه اين. داريم

يـك  ، شـود  مـي  شـروع  تعادل اوليـه  حالت يك از دارد؛ دروني پيرنگ يك هم ها داستان سير
rising actionبه يك ، افتد  اتفاق ميcrisisبعد يك ، رسد  ميfalling action همان( »... و(  
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نـگ  ريو پ ،  رنگ و آغاز و انجام آن پرداخته شـده        ي پ يل ظاهر كز تنها به ش   ين اثر ن  يپس در ا  
ـ   يم تا پ  يق ما برآن  ين تحق ي در ا  .ستدروني حكايات بررسي نشده ا     ات را بـا    يـ اك ح يرنـگ درون

جـاد  ي باعـث ا يه همانند نظر حرك، مينك ي بررسيشف و دگرگون  ك يياستفاده از عناصر ارسطو   
ر شـده بـه     كـ ق ذ يـ دو تحق ،  نيبنـابرا . شـود  ي داسـتان مـ    ية در حالت تعادل اول    ير و تحوالت  ييتغ

ـ يرنگ ب ي پ يو به بررس  ،  رود يش م يت با آن پ   يه روا ك يت و روش  ي روا يچگونگ ات يـ اك ح يرون
 اثـر  يـك انـد تـا    ر از ارسطو بهـره گرفتـه  ي غيشناسان تيات رواين راه از نظر ياند و در ا    پرداخته

ت و  يـ  از روا  ياما بهتر است هر جـا بحثـ       . ل قرار دهند  يات مدرن مورد تحل   ي را با نظر   يكالسك
ن علـم اشـاره شـده و پـس از آن بـه              ي ا ةنيشيد به نقش ارسطو در پ     يآ يان م ي به م  يشناس تيروا

 در ساختار يشناس  بررسي عناصر روايتشتريب، ن آثاريا .مينكت كپردازان مدرن حر هيسمت نظر
م و دعوت به اخالق و ي تعل-يميم تعلي و مفاهيرنگ درونيه و پ يات بوده و درونما   ياكو متن ح  

قل ـ بـه خواننـدگان منتـ      ياسـ شن تيـ ن عناصـر روا   يـ ه با اسـتفاده از ا     ك -ب نفس يه و تهذ  ـكيتز
  .رنديگ يرا در بر نم، شود يم

  يبحث و بررس
ن حـوزه در    يـ  است و بـا مطالعـه در ا        ي نقد ادب  ة در حوز  يدي جد علم نسبتاً ،  يشناس تيروا

 يه در عـصر خـود بـه بررسـ         كـ ن علم بوده است     يگذاران ا  هين پا ياز نخست ،  ه ارسطو كم  يابي  يم
تـاب  كش را در    يهـا  يج بررسـ  ي و منسجم پرداخته و نتـا      رگذاريرنگ تاث ي پ يك در   يديلكعوامل  

نس يرالد پر ـج. رده است كان  ي ب يدر بخش مربوط به تراژد    ،   نام دارد  1فن شعر ه  كمعروف خود   
، يشناسـ  تيـ روا«ه  كـ  اسـت    گفتـه رده و   كـ ته اشاره   كن ن ي به ا  يشناس تيف خود از روا   يدر تعر 
ـ    يـ  جد نـسبتاً ،   اصـطالح  نيـ اگرچه ا . ت است ي روا يردهاكارك ساختار و    ي  مطالعه  يد اسـت ول

). 146:1982،  نسيپـر (» دگرد يست و به زمان افالطون و ارسطو بازم       يد ن ياصول آن چندان جد   
ارسـطو  ، يشناس تي مربوط به روايها در بخش،  يد ادب ـن در منابع موجود در موضوع نق      يهمچن
در بحـث    3يول كـوبل  و پـائ   2يتـر بـر   ي مثـال پ   يبـرا . رديگ يشناسان قرار م   تي روا ةرـز در زم  ين
 ةنيشيـ  در پييه ارسـطو نقـش بـسزا   كـ  معتقدنـد  يشناسـ  تيـ  علـم روا   ةنيشيـ  و پ  يشناس تيروا
 او فـن شـعر  ه كـ برنـد   ي نـام مـ   يشناسـ  تيروا» يي غا ياين«عنوان    دارد و از او به     يشناس تيروا

___________________________________________________________________________ 
1. Poetics 

2. Peter Barry 
3. Paul Cobley 
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، يوبلكـ ؛  145:2002،  يبـر  (كنـد    مي ار شعر ارائه  ك در مورد سازو   يفات فشرده و مختصر   يتوص
وتـاه از  ك چند داستان ييل ساختار روايتحل« با عنوان يا  در مقالهيبركا،  نيعالوه بر ا  ). 1:2005
 يشناسـ  تيـ  آغاز علـم روا ة به نقطيـفرهنگ اصطالحات نقد ادب در   يو مقداد ،  »يم نادر يابراه

ت يـ  روا-تيـ  روا ةويان دو شـ   يـ ز م يه ارسطو بـا تمـا     كد دارند   كيته تا كن ن ينند و بر ا   ك  ياشاره م 
ـ  - داستان يها تيت توسط شخص  ي و روا  يسط راو تو  يشناسـ  تيـ ن گـام را در قلمـرو روا       ي اول

، ي؛ مقـداد  5،  يبـر كا( اسـت    يشناسـ  تيـ  آغـاز روا   ةنقطـ  فن شـعر   در   يات و يبرداشت و نظر  
معتقـد اسـت    » بوطيقـاي معاصـر   : روايت داستاني تاب  ك ينقد و بررس  « در   يسادات). 280:1387

ر عوامـل   ي تـاث  ي بـا بررسـ    ... ارسـطو . ن گفت ارسطوست  ة روايت سخ  ه دربار ك يسكن  ينخست«
بعد از  «و  » پردازد ي م يشناس تين بار به بحث روا    ي نخست يبرا،  تيرنگ و شخص  يمثل پ ،  يتراژد

ت يـ د و بحث در مورد روايآ يان نمي به م يشناس تيت و روا  ي در مورد روا   يارسطو سخن خاص  
  ).4:1389، يسادات(» شود يستم آغاز مياز قرن ب

و نظريـات وي     شناسي كالسيك در نظر گرفـت       عنوان پدر روايت   توان ارسطو را به     يپس م 
 مثنـوي معنـوي  هـاي   را در داسـتان  داستان و اجزاي تشكيل دهنـدة آن     1در مورد طرح يا پيرنگ    

نگـاهي داريـم بـه     مثنـوي معنـوي   قبل از پرداختن به بررسي ارسـطويي     . مورد بررسي قرار داد   
  .شناسي دارد كه ارسطو چه نقشي در پيشينة علم روايت سي و اينشنا تعريف روايت و روايت

  يي ارسطويشناس تيت و روايف روايتعر
هاي متعـددي   است كه تعريف 3تـمقولة رواي، 2شناسي يكي از نكات كليدي در مبحث روايت

 دكنـ    مـي  اي را بيان    متني است كه قصه   ،  تـتوان گفت رواي    طور كلي مي    به. اند  براي آن عرضه كرده   
اي از رويـدادهايي را كـه    داستاني است كـه مجموعـه  ، گو يا راوي است؛ روايت    داراي يك قصه   و

، در فرهنـگ اصـطالحات ادبـي   4آبرامـز  .كنـد   مـي در يك مقطع و زنجيرة زماني اتفاق افتاده بازگو
هـاي داسـتاني و    شخـصيت ، اي از حـوادث  داستاني به نظم يا به نثر كه شامل مجموعـه     «روايت را   

جرالـد پـرينس از روايـت چنـين         ). 282:1386،  آبرامـز  (كنـد    مي تعريف» ار و اعمال آنهاست   ـگفت
هاي واقعي يا ساختگي در يـك تـوالي           بازنمايي رخدادها و موقعيت   ،  روايت« :كند   مي تعريفي ارائه 

___________________________________________________________________________ 
1. plot 
2. Narrotology 

3. Narrative 

4. Abrams 
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توان استنباط كرد كـه ارتبـاط ميـان حـوادث             ها مي   از اين تعريف  ). 4:1982،  پرينس( »زماني است 
، جـز عنـصر زمـان كـه ژرار ژنـت           اما به . شناسان است   نظر روايت   در يك توالي زماني مد     داستان
بايـد گفـت كـه رابطـة        ،  داند  ترين عنصر روايت مي     شناس مشهور فرانسوي هم آن را اصلي        روايت

چـه روايـت را از توصـيف       آن. شـود   سببي بين رخدادها نيز از عوامل مهم در روايت محسوب مي          
 تعريـف   1بـر ايـن اسـاس مايكـل تـوالن         . ميان رخدادهاست » ارتباط غير تصادفي  «سازد    متمايز مي 

طـور غيـر    توالي از پيش انگاشته شدة رخـدادهايي كـه بـه   «روايت را و دهد  ديگري از روايت مي   
او معتقد است كـه درهـر داسـتان    ). 20:138، توالن( كند  ميتعريف» اند تصادفي به هم اتصال يافته  

ايـن  ، واسـطة رخـدادي ديگـر    شده و پايـداري وجـود دارد كـه بـه      اي شناخته ه  موقعيت،  يا روايتي 
تـصادفي بـين رويـدادها نيـز از      بلكه رابطة سـببي و غيـر  ، پس نه تنها زمان. يابد  تغيير مي ،  وضعيت

اين رابطة زماني و سـببي      . عناصر مهم روايت است و هر رويدادي بايد نتيجة رويدادي ديگر باشد           
 .كار برده است در بحث تراژدي و پيرنگ به،  خودفن شعر در ارسطو، را اولين بار

 .2 طرح .1: ت در نظر داشتي مهم روا يها  داستان را به عنوان جنبه     يارسطو سه عنصر اصل   
ا يـ  ارسـطو در مـورد طـرح    يـة نظر، ن مبحث مورد نظر ماسـت    يآنچه در ا  .  گفتگو .3ت  يشخص
ا يـ  ارسطو از طرح     فن شعر ه در ترجمه    ك يفيم به تعر  ي دار يدر ابتدا نگاه  . ت است يرنگ روا يپ
  :رنگ ارائه شده استيپ

، رنـگ يپ. است) طرح(رنگ  يرود پ  يار م ك طالحي كه براي ساختار روايت به     ن اص ياول
ن بـار   يه اول كم است   ك حا يوحدت،  رنگيدر پ . ت است ي و عل  ي زمان  رفت يب پ كيحاصل تر 

لزم تقليـد كنـشي كامـل و        مـست ،  يه تـراژد  كاو معتقد بود    . رده است كارسطو به آن اشاره     
 يدام از اجزاكان و انجام داشته باشد و اگر هريم،  د آغاز يبا،  نشكن  يافته است و ا   ي  وحدت
  )128:1385، 127، وبك نيزر. (شود يخته ميجا شوند آن اثر از هم گس به جااثر

اختـه  رنـگ پرد  يد پ يـ امـا مف  ،  ف سـاده  يبه توص  رمان يها جنبهتاب  كز در   ين 2فورستر. ام .يا
 خود مرتـب  يب زمانيترت دها بهه در آن رخدا كم  يدان ي م يتيما داستان را روا   «: ديگو ياو م . است
بـه نقـل از     (» .مينه يد م كيت تا يه بر عل  كن تفاوت   يبا ا ،  ت رخدادهاست يز روا يرنگ ن يپ. اند شده
خدادها در  ان ر يت م ي عل ةبه رابط ،  ي زمان ةز عالوه بر رابط   يف ن ين تعر يدر ا ) 356:1378 يمقداد
  .شود يرنگ اشاره مي پيك

___________________________________________________________________________ 
1. Toolan 

2. E.M.Forster 
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  فـن شـعر  ه دركـ  (plot)ح  طـر يجـا   به رنگير پ ي تعب ينكدك  يعين بار شف  ي اول يران برا يدر ا 
.  بـرد   كـار  بـه  عناصر داسـتان  را در    رد و جمال ميرصادقي آن    شنهاد ك ي پ  بود را  ار رفته ك  ارسطو به 

 .اسـت   ها آمده  در فرهنگهكرنگ است يرنگ در واقع همان بيه پك  استشفيعي كدكني معتقد

كشند   ان به روي كاغذ مي     است كه نقاش   يطرح،  رنگيب«ف شده   ين تعر ي آن چن  فرهنگ معين در  
 آن ساختمان را بنـا      يزند و از رو   ير  ي كه معماران م   يا طرح ساختمان  يكنند    يرا كامل م   و بعد آن  

 حـوادث در    يطقـ ب من يو نظم و ترت   ،  چارچوب،  رنگ طرح ي پ .)62:1385،  يرصادقيم(» كنند  يم
رنـگ در داسـتان   ي پ.)522:1388، يانور( است  و شعرنمايشنامه، يا هنري مانند داستان ياثر ادب

ه كشاه مرد و بعد مل    «،   مثال يبرا .ت است ي عل ةد بر رابط  كيت حوادث داستان با تا    ي روا يبه معنا 
.  اسـت   شـده  ت  ي رعا ي زمان ي حوادث بر حسب توال    يب منطق يرا فقط ترت  يز،  داستان است » مرد
بـر  ، انين بيرا در ايز،  )118:1384،  فورستر(رنگ است   يپ» ه از غصه مرد   كشاه مرد و بعد مل    «اما  
 »كزيـ نكپادشـاه و    «ت  يـ اكچه موالنـا در ح     آن. است   د شده كيز تا يه ن ك مرگ مل  ييت و چرا  يعل
 :ديگو يم

ــان    گفــت معــشوقم تــو بودســتي نــه آن ــزد در جه ــار خي ــار از ك ــك ك لي
طـرح  ، رنگيپ« گريعبارت د  به ؛)100:1375،  99،  داد(  است ي علت و معلول   ةن رابط يناظر به هم  

ن دو  يـ ان ا يـ شـود و م    ي ختم مـ   ييشود و به جا     مي  آغاز ييه از جا  ك است   يا منسجم و همبسته  
 ارسـطو  .)57:1375، داد( » دارنـد ي علت و معلولةگر رابطيديكه با كدهد  ي رخ مينقطه حوادث

،  آمـده باشـد    يگـر ي حادثه د  يد در پ  ي نبا ه حتماً كآغاز  «: رديگ ي نظر م  رنگ سه بخش در   ي پ يبرا
 و يعـ يامـد طب يه پكـ ان يو پا، شود ي دنبال ميگري حوادث و هم با حوادث د يه هم در پ   كانه  يم

 يش ارتبـاط تنگـاتنگ  كشمكت و ي مانند شخصيرنگ با عناصر  ي؛ پ »ن است يشي حوادث پ  يمنطق
 يشف و واژگونك .)58، همان( منجر شود» ي و واژگونشفك«ن است به كن رابطه مميدارد و ا

 يي ارسـطو  يهـا  همـان واژه  ،  ما داد به آن اشاره شـده اسـت        يس  فرهنگ اصطالحات ادبي   ه در ك
»ἀναγνώρισις «و»περιπέτεια« )يسيـ  انگليه بـه برابرهـا  كـ اسـت  ) ويكيپديا (Discovery) 

anagnorisis و(Reversal) peripetia منــابع و فرهنــگ اصــطالحات انــد و در  ترجمــه شــده
از اجـزاء  ن دو واژه را     يـ ا،  فن شعر ارسطو در   . ها شده است   از آن  ي متعدد يها فيتعر،  مختلف

ن واژگـان   يـ ا،  يشناسـ  تيـ  در بحـث از روا     يتـر بـر   يامـا پ  ،  اسـت   ار برده ك تراژدي و كمدي به   
رار داده و  قـ ي گربه مورد بررسـ ي غذاة جعبيك برگرفته از 1 داستان مصور  يك را در    ييارسطو

___________________________________________________________________________ 
1. Cartoon diagram 
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 يـي ن متـون روا   يتـر  يين و ابتـدا   يتر توان در ساده   ي م ي را حت  يين عناصر ارسطو  يا«معتقد است   
 در يمـد كا ي ير از تراژدي غين عناصر در موارديگر استفاده از اي د ةنمون). 146 :2002(» افتي
 اصـر عن،  ه در آن  كاست   ياثر مقداد  از افالطون تا عصر حاضر    : فرهنگ اصطالحات ادبي  تاب  ك

 اثر ادگار آلـن پـو   (The Purloined Letter) نامة مسروقهكشف و دگرگوني در داستان جنايي 
ن يـ ه ا كـ جـه گرفـت     يگونه نت  نيتوان ا  يپس م ). 394-99:1387،  يمقداد( نشان داده شده است   
  .ز دارندي موالنا را نيي در شعر روايت بررسي نبوده و قابليمدك و يعناصر مختص تراژد

شف و  كـ «و» يواژگـون  «ين اصطالحات را بـه برابرهـا      ي ا نگ اصطالحات ادبي  فرهدر  ،  داد
ن بار توسط ارسطو ضمن بحث      ي نخست يه برا ك يواژگون. رده است كف  يترجمه و تعر  ،  »وقوف

رنگ يو در پ  » ار است ك يوارونه شدن و ناراست    «يدر لغت به معن   ،  ار رفته ك  به يرنگ تراژد ياز پ 
 »س آن اسـت كـ  حالـت بـه حالـت ع   يكت داستان از يو وضعت ير موقعييتغ «يبه معن،  داستان

 نداشته  يه قبال از آن آگاه    ك را   يتي خصوص يتين است شخص  ك؛ در داستان مم   )313:1375،  داد(
 ي در و  ييهـا  نشكـ هـا و وا    نشكـ  و وقوف موجـب بـروز        ين آگاه يهم« ند و كشف  كدر خود   

ـ  ز بـه  يها ن  نشكها و وا   نشكن  يا. شود يم  در ير و تحـول ييـ جـب تغ ن اسـت مو  كـ  خـود مم   ةنوب
رنـگ  يزمـان بـا آن در پ       ا هـم  يشف و   ك ي اغلب در پ   ي واژگون .)همان( »ت داستان بشود  يشخص

ن بـار در    ي اول يه ارسطو برا  ك است   يز از اصطالحات ادب   يشف و وقوف ن   ك. دهد يداستان رخ م  
ت ي شخـص  ينـد آگـاه   يفرآ«صـورت    شف و وقوف را به    كداد  . ار برده است  ك  رنگ به يف پ يتعر
ـ   ك يقتيا حقي يا تهكشنامه و داستان بر ن  يانم  اشـاره » خبـر و غافـل بـوده    يه تـا آن وقـت از آن ب
 در  ي آن بـا واژگـون     يزمـان  شف و وقـوف را هـم      كـ ن نـوع    يبهتر،  ارسطو). 241،  همان( كند  مي
  . داند ي ميتراژد

 و» بخـت برگـشتگي   «صورت    تاليف سيروش شميسا اين اصطالحات به      ادبي انواع در كتاب 
اني ـتغييـر ناگهـ   «ورت  ـصـ   بـه  reversalگي يـا    ـبرگـشت   بخـت . اند  ترجمه شده »  حقيقت كشف«

ـ          ، شميـسا ( »گوينـد  مـي  peripetiaوشت اسـت كـه بـه آن        ـاوضاع و احوال و بـه اصـطالح سرن
باشـد كـه در اصـطالح ارسـطويي           مـي » نتيجة كشف حقيقت  «برگشتگي   و اين بخت  ) 171:1373

دانـسته در     ناگهان حقيقـت امـر را كـه تـاكنون نمـي           ،  رمانقه«شود كه     خوانده مي » آناگنورسيس«
فرايند آگاهي شخصيت «صورت ه ب،  از كشففرهنگ ادبيات فارسيشريفي در ). همان( »يابد مي

اي اساسي است كه تـا آن لحظـه بـر او            هاي اصلي اثر داستاني از نكته       اصلي يا يكي از شخصيت    
وقتـي بخـت از رسـتم       ،  بـراي مثـال   ). 1163:1383،  شـريفي  (كنـد    مـي   تعبير »است  مجهول بوده 

  ).كشف حقيقت(شود پسر خود را كشته است  كه او متوجه مي) بخت برگشتگي(گردد  بازمي
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بازشـناخت و  «صـورت   ن واژگـان را بـه     يـ ارسـطو ا   فـن شـعر    ة رسال ةوب در ترجم  ك زرين
 است از    عبارت يدگرگونين صورت بيان داشته كه      را به ا   ترجمه كرده و تعريف آن    » يدگرگون

انتقـال از    «يعنـ يو بازشناخت   ) 131:1369،  وبك  نيزر(»  آن  به ضد  يتبدل و تحول وضع فعل    «
 بـه   يا از دشـمن   يـ  و   ي بـه دشـمن    ي افـراد از دوسـت     ةانيشود م  يه سبب م  كناشناخت به شناخت    

) 131، همـان (» . همـراه باشـد  ين بازشناخت آن است كه با دگرگـون يتر  بكشد و خوش   يدوست
 و بازشـناخت    ي دگرگـون  ة خـود دربـار    يحي توضـ  يها نوشت يوب در بخش پ   ك  نين زر يچن هم
 بـه امـر     يـك  نزد ياما مفهوم ،   است   يا دگرگون ي عبارت از تحول     peripetiaمفهوم  «: سدينو يم

 ).192، همان(» ز در آن هستي روزگار نيو مانند باز  و امر خالف انتظاريناگهان
وجـود مـوارد    بـه ، رنـگ يات پيز خـصوص ز در بحـث ا   يـ ن در فرهنگ اصطالحات نقد ادبي    

رگـذار اشـاره شـده      يرنـگ تاث  يدر پ » ا وقوف يشف  ك«و وجود   » ا وارونه شدن بخت   ي يواژگون«
 ةجـ ينت«ه كـ افتـد   ي اتفاق مـ يزمان، ا وارونه شدن بختي ي واژگون.)394:1378، يمقداد( است
ت از كـ حر«صـورت    ا وقـوف بـه    يـ شف  كـ و  »  شـود  يس آنچه مورد نظر بود منته     ك به ع  يعمل

  )394-5:همان( .شود يف ميتعر» ي اگاهيجهالت به سو
 شفكـ ه ارسـطو    كن است   يت است ا  يحائز اهم ،  شف و وقوف  كه در بحث از     ك گري د ةتكن

(discovery)    ـ  ،  ها ها و عالمت    نشانه ةواسط هشف ب كن نوع آن    ياول: داند يرا شش نوع م ه دوم ب
ق يـ پـنجم از طر ، ياس منطقـ ي قيم از روچهار، يادآوريق يسوم از طر،   ابداع خود شاعر   ةليوس
ن نوع يو نوع ششم و بهتر، (synthetic or fictitious discovery) ا نادرستي يشف ساختگك
اربرد دارد نوع پـنجم و      كن نوشتار   يچه در ا   آن. ديآ كه از ترتيب حوادث داستان پديد مي      شف  ك

ـ  يد و برخـ   يآ يمد  يها پد   آن يعي طب ةجيب حوادث و نت   ي از ترت  يه برخ كاست  ششم    ةواسـط  ه ب
 ةجـ يه در نت  كـ شف اسـت    كـ  از   يا نادرست نوع  ي يشف ساختگ ك. ها تيشف نادرست شخص  ك

 تحـت  يا  در مقاله(Lane Cooper)وپر كن يل. شود ين حاصل مي از طرفيكياستدالل نادرست 
 يا نادرسـت را نـوع  ي يشف ساختگ ك) 1918 (1» ارسطو فن شعر شف در   كن نوع   يپنجم«عنوان  

ن از راه ي از طرفيكي، اس و در آني ق يشف از رو  كه مربوط است به     ك كند   مي فيتعرشف  كاز  
 يبـ يچ فريه هـ  كـ   نيـ ا ا يگردد و    يگر از موضوع م   يشف نادرست طرف د   كرنگ باعث   يب ون يفر
 زنـد  ي مـ ياركـ رده و دسـت بـه   ك يريگ جهي استدالل نادرست نتيار نبوده و فرد تنها از رو كدر
اثـر   اديـپ شـهريار    ةشناميرد نما كر  كشف ذ كن نوع   ي ا يتوان برا  ي م هك يمثال). 9:1918،  وپرك(

___________________________________________________________________________ 

1. The Fifth Form of “Discovery” in the Poetics of Aristotle 
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شف كـ . كند   مي شد و با مادرش ازدواج    ك  يپ ناخواسته پدرش را م    يه در آن اد   كل است   كسوفو
ه او  كـ اش   شود پدر خوانـده    يپ خبردار م  يه اد كافتد   يشنامه اتفاق م  ي از نما  ينادرست در قسمت  

ه كـ رد حـاال  يـ گ يجه مـ ين نتي چن اديپپس. ا رفته استيدناش است از  ي پدر واقع  كند   مي گمان
اسـت   ها درست نبوده   ييشگويار نداشته پس پ   ك  ني در ا  ي مرده و او دخالت    يعيپدرش به مرگ طب   

 يگـر يز ديچ، قتيه حق كشود   يشنامه ثابت م  ي نما ي بعدها در ط   يول. ستيو او قاتل پدر خود ن     
 خـود موجـب     ةنوب اين نوع از كشف هم به     . ترده اس ك از ماجرا    يشف نادرست كپ  يه اد ك،  بوده

 مثنـوي  يهـا  ه در داسـتان   كشود   ي داستان م  يك يها تيت شخص ي در موقع  ييها يبروز دگرگون 
  . قابل مالحظه است

آنچـه در   ،  مكـردي ان  يـ  ب يي ارسطو ة دو واژ  يه برا ك يحات گوناگون يف و توض  يان تعار ياز م 
، رسـد  ينظـر مـ    بـه   مناسـبتر  يات مثنـو  يـ اكح يسندگان بوده و در بررسـ     ينظر نو  ن مقاله مد  يا

شف و كـ  «ةو داد واژ» يدگرگون«وب ك نيزر. استوب كن يفات ارائه شده توسط داد و زر   يتعر
. انـد  ار بـرده  ك  به anagnorisis و   peripetia ييف واژگان ارسطو  ي تعر يب برا يرا به ترت  » وقوف
بيـشتر  ، »واژگـوني «ة  ه واژ كـ است  ن  ين مقاله ا  يدر ا » يواژگون«بر  » يدگرگون «ةح واژ يل ترج يدل

 در يجـاد واژگـون  ي اةجـ يه نتكـ رسـد   ينظر مـ  گونه به اي تراژيك است و اين     قعه وا ةنندك تداعي
 شـده در     هـا تغييـر ايجـاد        داسـتان  ي خواهد بود؛ چـه بـسا در برخـ         ي اتفاق منف  يك،  تيشخص

» يدگرگـون  «ةژجـاد شـده وا    ير ا ييـ ن تغ يـ  ا ين حالت برا  ياست و در ا     نفع او بوده   شخصيت به 
ه ارسـطو در بحـث از   كـ رسـد   ينظر مـ   به يز ضروريته نكن نياشاره به ا   .تر خواهد بود   مناسب

ـ ييه تغ كنظر قرار داده است      ا قهرمان داستان را مد    ي يت اصل يشخص،  رنگيعناصر پ   ي در و يرات
ز رخ  يت ن ين شخص يشف در چند  كا  ي ين است دگرگون  كات مم ياكن ح ي در ا  يول،  ديآ يد م يپد
  .هدد

 يه در برخـ   كـ د گفـت    يـ با،  تياكا ح ي داستان   يكدر  ،  ن عناصر يب وقوع ا  يدر رابطه با ترت   
شف و كـ صـورت تقـدم   ه  بيدر موارد، دهد زمان با كشف و وقوف رخ مي  هميموارد دگرگون 

 بحـث   در. يشف و وقوف بر دگرگـون     كخر  أصورت ت ه  گر ب ي د ي و در برخ   يوقوف بر دگرگون  
 مقالـه بـا عنـوان    يك تنها  در اشعار فارسي   »شفك«و   »ينگودگر «از كاربرد دو عنصر ارسطويي    

وجـود  » بررسي سه شعر از پروين اعتصامي براساس دو عنصر ارسطويي كـشف و دگرگـوني              «
 بـه  يشف و دگرگـون كـ ن نـوع  يخاطر نشان دادن بهتر  صرفا بهيه در آن مهروند و عطار     كدارد  

 آنهـا بـه     يشف و دگرگون  كاهت و تفاوت    شب،  زان ارتباط ي اشاره و در خصوص م     يزمان نوع هم 
  :نندك يد ميير در بخت و اقبال و تدبر فرد تأكي بودن نوع تغي و درونيبرون
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. تفاوت بين كشف و دگرگـوني اسـت        شباهت و ،  خاطر داشت  نكتة مهمي كه بايد به    
. كنند و از ايـن لحـاظ شـباهت دارنـد      شخصيت اشاره مي   هر دوي اين عناصر به تغيير در      

و انتقال از ناآگاهي به آگاهي      ) فكري(تغييري دروني   ،  ها در اين است كه كشف      نتفاوت آ 
، اقبال فـرد اسـت     در بخت و  ) رفتاري و يا قابل لمس    (اما دگرگوني تغييري بيروني     ،  است

. بختي به خوشـبختي  تيره رسيدن از فقر به ثروت و يا گذر از، مانند سقوط از اوج به قهقرا     
افتد كه  زماني براي اديپ اتفاق مي، تغيير دروني،  را در نظر بگيريماگر بار ديگر مثال اديپ

پـس از    زيـرا ؛با مادرش همبستر شده است شود پدرش را به قتل رسانده و     وي متوجه مي  
مراتـب   كـه بـه    -تغيير بيروني. برد يپي م) و پدر و مادرش(ها به هويت واقعي خود  مدت
زيرا رفتارش ، كند  ميكور هاي خود را يپ چشمكه اد دهد زماني روي مي – تر است واضح

مجبـور   كلي عوض شده واز پادشاهي به گدايي تنزل كرده و          هاي قبلي به   اتفاق تحت تأثير 
  .)169:1393(خاطر سوگندش نفي بلد كند  شده به

 »يزمـان  هـم  «و» تـأخري «،  » تقـدمي « از سه نوع     دهيات برگز ياك ح يدر بررس ،  مقالهن  يدر ا 
 تـا نـشان دهـيم زيبـايي ايـن           م داشـت  ي خـواه   اشاره به نوع سوم  ،  ف و وقوف  شكبا   يدگرگون

ارتبـاط مـستقيمي    ،  زمان با دگرگـوني     حكايات با كاربرد صحيح كشف درست و نادرست و هم         
  .دارد

 » و بازرگانيطوط«ت ياك درحيشف و دگرگونك
نوان تحفـه  ع  را بهييه رمز رهاك است  يداستان مشهور بازرگان  ،  » و بازرگان  يطوط«ت  ياكح

 ي طـوط  ييله اسباب رهـا   ين وس يا آورد و به    اش به ارمغان مي     ي طوطي از تجارت هندوستان برا   
 ي مثنـو  ةتـ كن ن حـال پـر    ين و در ع   ين و دلنش  يريات ش ياكت از ح  ياكن ح يا. سازد يرا فراهم م  

 يمحـور اساسـ  ، يشرح جـامع مثنـو   در  يزمان.  بازگو شده است   ي مولو يوايان ش يه با ب  كاست  
اذب و  كشتن  ي و رها شدن از خو     ييخدا ري و گسستن از تعلقات غ     يموت اراد «ت را   ياكن ح يا
ن ينـش  طوطي قفـس ، در اين حكايت). 494:1381،  يزمان (كند   مي انيب» دني به مقام فنا رس    تاًينها

). 495، همـان (ات آن رهـا شـود      يالبـد و مقتـض    كخواهـد از قفـس       تمثيل سالكي است كه مـي     
د تـا راه    يـ آ  بازرگان و طـوطي در دفتـر اول مـي          ةقص«د  يگو ين قصه م  يان در مورد ا   يپورنامدار

وب در  كـ  زريـن ). 273:1380،  انيپورنامـدار (»  باشد يلي روح از قفس تن و جهان را تمث        ييرها
  ).164:1382، وبك نيزر (كند  ميوت اشارهكب به سي و ترغيبه موت اراد ستهكنردبان ش
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 ي در جهـان يزنـدگ : مي متضاد هستي زندگك سبما شاهد دو، ،    و بازرگان  يدر داستان طوط  
ـ   ك ي بيا  در گسترهي و زندگيآزاد،  لذتي بيمحدود ول   همـراه بـا لـذت    يران و پـر خطـر ول

 متضاد آن   يبه نظام ،  ت او از نظام اسارت    ك آموزش انسان و حر    ةشتر دربار ين داستان ب  يا. يآزاد
ه كـ ن پرسـش اسـت      يـ  به ا  يپاسخ،  شود ين داستان داده م   يه در ا  ك يآموزش.  است يي رها يعني
ـ    يتواند باشد؟ اگر طوط    ي چه م  يار آزاد كا ان ي ي نف يامدهايپ ـ يي و رهـا ين آزاد ي به تقابل ب  ي پ

ب او يردن پرواز نـص كمرگ در قفس و تجربه ن   ،  ندكت ن ك حر يينبرد و از اسارت به سمت رها      
،  در قفس  ياموشمرگ و فر  ،  ي آزاد يه در صورت نف   كدهد   يبه ما نشان م   ،  خواهد شد و داستان   

، عـشق  ن داسـتان در بـاغ سـبز   يـ  ندوشن در ضمن شرح ا    ياسالم.  است ير آزاد كسرنوشت من 
  : ن داستانيه در اك كند  ميانين بين داستان را چنير خود از ايتفس

ه اسـتعداد  كـ  گرفتار شـده اسـت   ينمودار انسان، يطوط.  نهفته استي آدمييسر رها 
.  اسـت يطالـب رسـتگار  ،  باشديات جسماني و حمال دارد وگرچه در بند تنكدن به  يرس
ـ تا نم«ه كدهد   ي آزاد هندوستان به او درس م      يطوط  ياو خـود را بـه مردگـ   . »ينرهـ ، يري
  )153:1377، ندوشن. (شود يزند و آزاد م يم

ه كـ  بـود  ويـمثنـ ت يـ اكن حي ابارةشي از تفسيرها و نظريات موجود در    بخ،  ان شد يچه ب  آن
ت بـر اسـاس     ياك ح ين مقاله بررس  ياما هدف ا  . نندك  يستان را بازگو م    دا ي و عرفان  يابعاد اخالق 

ـ يها شفك و  يوارد دگرگون ـ م يياـه شامل شناس  كاست  ويي  ـشناسي ارسط   تيروا ـ  ي پ  در يدرپ
زمـان دو عنـصر    اربرد هـم كـ ،  درست فوقيها لينار تحلك تا نشان دهد در    استرنگ داستان   يپ
موجـب  ،  ت طوطيان  درس يها شفكبازرگان و    نادرست   يها شفك و   يشف و دگرگون  ك ييروا

به اختصار مراحـل  ، ن بخشيدر ا. شود ير دو چندان آن در خواننده م   ي و تاث  موفقيت اين داستان  
  . ميريگ ي مي و مرد بازرگان را پي در طوطيشف و وقوف و دگرگونك

 يوطبا دارد و طـ ي زي طوطيك هستند؛ بازرگان يت ثابتي و بازرگان در وضع   يدر ابتدا طوط  
ان و ـ بـه هندوستـ  ر بازرگـان ـبعـد از سفـ  . ر اسـت يدر قفس اس، نوعان آزادش  هم برخالف هم  

بازرگـان  . رديم يافتد و م يان از درخت م  ي از طوط  يكي،  ان هند ياش به طوط   ام طوطي ـرساندن پي 
ام يـ  خودش اسـت و از رسـاندن پ       ي از بستگان طوط   يكي ين طوط يه ا ك كند   مي به اشتباه تصور  

ه منجـر بـه     كـ ت موجـود اسـت      يشف نادرست بازرگان از وضع    ك،  ن مرحله يا. شود يمان م يپش
 هنـد  يار طـوط كـ ن يـ ه اكـ  نيـ غافل از ا، شف نادرست كن  ي هم ةجيدر نت ،  او. شود ي م يدگرگون
  خـود بـازگو  ي طـوط ي هند را برا   يالعمل طوط  سكع،   محبوس است  ي طوط ي برا يامي پ يحاو
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ـ   يام دوستان خود واقف م    ي به پ  ي و طوط  كند  مي شف خـود را بـه مـردن    كـ ن يـ  ايشـود و در پ
  :زند يم

ــكايت  ــتم آن ش ــت گف ــو  گف ــاي ت ــو     ه ــاي ت ــان همت ــي طوطي ــا گروه ب
ــره  آن يكــي طــوطي ز دردت بــوي بــرد ــرد  زه ــد و بم ــد و لرزي اش بدري

  )1655-1/6، يمولو(
پــس بلرزيــد اوفتــاد و گــشت ســرد   كان طوطي چه كرد   ،  چون شنيد آن مرغ   

  )1/1691، يمولو(
 يـ و طوطـ   كند   مي تي از وضع  يـشف نادرست ك،  يب طوط ـي فر ةواسطه  گر ب يبار د ،  زرگانبا

د و بـر    يـ آ ي بـه پـرواز در مـ       ي ناگهان طوط  يول. اندازد يرون م ـيس ب ـپندارد و از قف    يرا مرده م  
شف و وقـوف  كـ شف نادرسـت بازرگـان و      كـ  يپ در،  جهيدر نت . ندينش ي م ي درخت بلند  ةشاخ
ن يـ بـه ا ، ديـ آ يد مـ ي پدي آنها دگرگونيت هر دويدر وضع، ستان خودام دوي به پ  ي طوط يجا هب
ن سـخن ارزشـمند   يري شيطوط،  ابد و بازرگان  ي  ي دست م  يي از اسارت به رها    يه طوط كب  يترت

  :دهد يخود را از دست م
ــاخ بلنـــد   بعــد از آنــش از قفــس بيــرون فكنــد ــا شـ ــك پريـــد تـ طوطيـ
ــرواز كــرد     ــان پ ــرده چن ــوطي م از كـــردكافتـــاب شـــرق تـــرك تـــ  ط

  )1825-1/6، يمولو(
ار آگـاه  كـ ن يمرا از رمز ا، باي مرغ زيا: ديگو يماند و م يران مي حيار طوطكن  يبازرگان از ا  

ات در   ين زبـان  يريخاطر ش   عمل خود پند داد و گفت تو را به         او به من با   : ديگو ي م يطوط. نك
رخـت بـه بازرگـان پنـد و          د ي از باال  يطوط. ي تا رها شو   ينك صفات   كد تر يبا،  اند ردهكقفس  

 من هـم بـه راه     يقت را به من نشان داد     يتو راه حق  : بازرگان گفت . ردك ياندرز داد و خداحافظ   
ـ        يرد طوط كبازرگان به رمز عمل   ،  بين ترت يبه ا . روم يتو م  شف و كـ ن يـ  ا ي آگـاه گـشته و در پ

متـر  ك يطه جـان او از طـو   كـ رسـد    يجه مـ  ين نت يده و به ا   ي رس ي به دانستگ  يوقوف از ندانستگ  
جاد شـده   ي ا ي قبل يخالف دگرگون  ن بر يو ا . ردك كز را تر  يد همه چ  ي جان با  يي رها يبرا،  ستين

رات ييـ  و هـم بازرگـان تغ      يت هـم طـوط    ي در جهت مثبت بوده و در نها       يدگرگون،  در بازرگان 
  . نندك يجاد ميت خود ايشف در وضعكن يزمان با ا  را هميمطلوب

ــرغ    خواجه حيران گشت انـدر كـار مـرغ         ــرار م ــد اس ــه بدي ــر ناگ ــي خب ب
  )1/1827، يمولو(
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ــرو   ــان اهللا ب ــي ام ــتش ف ــه گف مـــر مـــرا اكنـــون نمـــودي راه نـــو  خواج
 )1/1846، يمولو(

انـد و     افتـه يشف و وقوف دست     ك به   ي در مراحل  يهم بازرگان و هم طوط    ،  تياكن ح يدر ا 
ت ير دو شخـص   ت در ه  ير وضع يي و تغ  يباعث دگرگون ،  ا نادرست يدرست  ،  قوفاين كشف و و   

بـه  ،   در خواننده  يدگاهين د يم چن يت بازرگان را در نظر داشته باش      ياگر وضع . داستان شده است  
ر باعـث  كـ ع و بدون في سريريگ مي و تصم  يانگار  غفلت و سهل   كيه چگونه اند  كد  يآ يوجود م 

ت يجاد شده در وضـع ي اين دگرگونيچن هم. شود ي او ارزشمند بوده ميچه برا از دست رفتن آن  
د يه در سخن گفتن با    كرساند    را مي  امين پ يا،  ن سخنش را از دست داد     يري ش يه طوط كبازرگان  

ن سـخن بـه ضـرر خـود     يـ  را نگفت تـا از ا ي هر سخنيسكش هرياط را گرفت و پ    يجانب احت 
 يه برا كام است   ين پ ي ا يحاو،  جاد شده در بازرگان   ي ا يي نها ياما دگرگون . شخص استفاده نشود  

 ةاز جنبـ . مينـ كقطـع عالقـه   ،  خلـق  يهـا  يقات و چاپلوسـ    از بند تملّ   ديتن با سي و آزاد ز   ييرها
ه كـ شود  يته حاصل م  كن ن يا،  افتهي دست   يي و رها  ي بودن به آزاد   يه از زندان  ك يت طوط يوضع

 بـا   يطوط. ر داد يي تغ يت موجود را به نحو بهتر     يتوان وضع  ي م يسنج تهك و ن  ياريچگونه با هش  
قـت توانـست    يشف حق كـ ام دوستان خود واقف شـد و بـا          ي به پ   در سخنان بازرگان   يسنج تهكن

، ه بازرگـان  كـ  ندوشـن معتقـد اسـت        ين اسـالم  يهمچن. د آورد يت خود پد  ي در وضع  يدگرگون
 ان هنـد چـشم او را بـاز        يـ  درس طوط  يول،  برد ي به سر م   يه در نادانستگ  ك است   يسكانگر  ينما
  ).153:1377، ندوشن (كند مي

ا داسـتان در  يـ ت يـ ت در روايـ  روايژگيت وياكن ح ي در ا  ات جالب توجه  كگر از ن  ي د يكي
 يكـي ا  يـ  يشود و توسط راو    ي گنجانده م  يت اصل ي در بطن روا   يتيه در آن روا   ك است 1داستان

 هـستند و  يت اصـل ياك حي بازگو شده در راستايها تياكن ح يا. شود يها بازگو م   تياز شخص 
 بـازگو ،  تياكن ح يدر ا ). ويكيپديا (هستند يت اصل ي در رابطه با روا    يقتيا حق ي  تهك ن ةدربردارند

ت در  يـ روا،   محبـوس توسـط بازرگـان      ي طوط ي هندوستان برا  يردن اتفاقات مربوط به طوط    ك
  . محبوس استي طوطي براييام رمز رهاي پيه حاوكت است يروا

صـورت تقـدم     در مـرد بازرگـان بـه      ،  ميري را در نظر بگ    يشف و دگرگون  كب وقوع   ياگر ترت 
 محبـوس و درس گـرفتن از   ي هندوسـتان و طـوط    يرد طـوط  كـ ست از عمل  شف نادر ك(شف  ك
ام يـ واقف شـدن بـه پ  (شف ك هم يدر مورد طوط  .  خواهد بود  يبر دگرگون ) اش يرد طوط كعمل

  .  استيمقدم بر دگرگون) شيدوستان رها
___________________________________________________________________________ 

1. Story within a story 
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سـت   يشف و دگرگـون   كـ ن مراحـل    ي چنـ  يه دارا كـ  مثنوي ةات آموزند ياكگر از ح  ي د يكي
ن داسـتان  يـ چـه در ا  آن.  م پرداخـت يه در ادامـه بـه آن خـواه     كـ است  » ريمار و مارگ  «ت  ياكح

ه بر خالف بازرگان در داسـتان      كباشد   ير م يشف و وقوف حاصله در مرد مارگ      ك،  متفاوت است 
ر ين داستان مـرد مـارگ     يدر ا ،  ت داشت ي از وضع  يشف نادرست ك يب طوط ي فر ةواسط هه ب ك يقبل

 حاصـل از آن دسـت   يشف نادرست و دگرگـون ك ت بهي استنباط نادرست خود از وضع   ةبواسط
 .ابدي يم

 »ريمار و مرد مارگ«كشف و دگرگوني درحكايت 
 ياژدهـا ،  طمـع يه ندانـسته و از رو    ك است   يريت مارگ ياكح،  »ريمار و مرد مارگ   «ت  ياكح
ار هـم خـود و هـم مـردم شـهر را      كـ ن يآورد و با ا يزده را مرده پنداشته و با خود به شهر م  خي

جان است   فسرده و بي  ا هم مثل اژدها در ظاهر       يدن. كند   مي  خود ةدين عمل نسنج  يامد ا يگرفتار پ 
ن داسـتان  يـ  ندوشـن در شـرح ا  يه اسـالم كـ  چنـان  هـم .  روح است  يزنده و دارا  ،  اما در باطن  

د حـشر بـر آن      يد امتحان و خورشـ    يچون خورش ،  خ زده است  ي مار   ةن عالم به منزل   يا«: ديگو يم
ي پيـدا   شهوت ما مانند اژدهاست اگر فرصـت      ). 218:1377،  ندوشن(» دي آ تش به نمود  يماه،  بتابد
. ص اژدها گشتن؛ خواهنده و خورنـده      يست حر يمار،  نفس. خورد شود و ما را مي     زنده مي ،  كند

 يرد و خـو   يـ گ يرو مـ  يـ  شهوت ن  ي با تابش گرما   يمنجمد و خرد است ول    ،  اضتي ر يدر سرما 
ه در اثـر    كـ ر نفس اسـت     ينمودار انسان اس  «،  ريمارگ،  ن داستان يدر ا . اندينما يخوارش را م   جهان

 كتـ  كه در وجـود تـ     كـ  اسـت    يا نفس اماره ،  اژدها ).همان( »ندكاف يت م كطمع خود را به هال    
ه موالنا  ك  چنان هم،  دهد يب م ي فر يا گونه به را   يك تا بزرگ نهفته است و هر        كوچكها از    انسان
و در  ) 3،  1450(  افـسرده اسـت    يآلت بي غم   از/  مرده است؟  كينفست اژدرهاست او    : ديگو يم

ن داسـتان   يموالنا در ا  . شود ي انسان م  يابد و باعث نابود   ي قدرت مي ،  ردن فرصت كدا  يصورت پ 
ي راه حـق باشـد؛ زيـرا        جو و ه در طلب و جست    كخواهد   ياز انسان م  ،   نفس ي مهار اژدها  يبرا

از ،  خـوار  ين اژدهاي آدم  پرورش ا  از   يري جلوگ يو برا » ابنده بود ينده  يجو،  عاقبت«معتقد است   
رد و  يـ  تـابش را از او بگ      ةنيد عراق را به او ندهد و زم       يدن خورش ي تاب ةه اجاز كخواهد   يانسان م 

ج ينتـا ،  يت معمـول  يـ اك از مطالـب ح    يه مولو كات  ياكر ح يهمانند سا . ندكگاه به او رحم ن     چيه
ه بـر   ك كند   مي  انسان را دعوت   يمولونيز  ت  ياكن ح يدر ا ،  رديگ  ي م ي و عرفان  يار بلند اخالق  يبس
ان دارد آتش هوا و   كه هر لحظه ام   كد و آگاه باشد     ي غالب آ  ي نفسان يا بت هواها  ي نفس   ياژدها

 كند  مياشاره تياكح نيا ضمن در.  را از حق دور سازديور گردد و آدم هوس در انسان شعله
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 كدر يبرا هك آموزد يم تين روايا يانتها در خواننده اما. است چشمشان به مردم شتريب عقل هك
 و شفك قيطر دل از چشم شدن باز به يظاهر عقل و سر چشم يجا به يزندگ مسائل ليتحل و

  .مينك اجتناب آن از فاجعه وقوع از قبل تا ميازمندين يدگرگون
ه كـ  خواهيم ديـد ، مينك ين داستان را بررسي در ايشف و وقوف و دگرگون كاما اگر مراحل    

موجـب  ،  ه آن را مـرده پنداشـته      كـ ،  ت مـار  يشف نادرسـت خـود از وضـع       ك ير در پ  يمرد مارگ 
ه اژدهـا را در     ك  يهنگام. شود يم،  د جمعيتي كه براي تماشا آمده بودن       در خود و   يي نها يدگرگون

ه اژدهـا مـرده   كـ ردنـد  ك ير مكز فيمردم ن، به شهر آورد آن را مرده پنداشت و  ،  ديها د  ان برف يم
ه بـه  كـ انـد   ت موجود داشـته ي از وضعيشف نادرستكو هم مردم ر ين هم مرد مارگ  يبنابرا. است

  : شديها منته غفلت آن
ــك   او همــي مــرده گمــان بــردش وليــك ــود و او نديــدش ني ــده ب ــك زن ني
ــود   ــسرده ب ــرف اف ــرماها و ب نمــود زنــده بــود و شــكل مــرده مــي  او ز س

  )1006-3/7، يمولو(
 ي آن آب شد و جان گرفـت و بـه سـو     يها خي،  دي اژدها تاب  يه آفتاب بر رو   ك يپس از مدت  
 ي از دگرگـون يا ن خود نمونهيه اكشته شدند كر دست و پا  يز،   از افراد  ياريبس. مردم حمله برد  

ت يـ  دور اژدها جمع شـده بودنـد در نها         يگذران  تماشا و خوش   يه برا ك ي است؛  مردم   يگروه
ت شد و كحر ياز ترس بر يمرد مارگ. شته شدندكز  ي ن ي اژدها مواجه شده و برخ     ةرت با حمل  يح

ار گذشـته  كـ ار از كـ گر ي ديول، مان گشت و به اشتباه خود واقف شد يرده بود پش  كه  ك ياركاز  
اشتباه فردي را نبايد خرد     ،  مانند اين حكايت  ،   در مواردي خاص   . نداشت ي سود يمانيبود و پش  

شف و وقـوف و     كـ  .جمعـي منجـر شـود       و ناچيز شمرد چرا كه ممكن است به عقوبـت دسـته           
  :دير را بلعيمارگ، زمان رخ داد و اژدها طور هم به، ري در مارگيدگرگون

دشـت؟  كه چه آوردم من از كهسار و       مارگير از ترس بر جا خـشك گـشت        
رفت نـادان سـوي عزرائيـل خـويش          گــرگ را بيــدار كــرد آن كــور مــيش
ــيج را   ــرد آن گ ــه ك ــك لقم ــا ي سهل باشـد خـون خـوري حجـيج را        اژده

  )1049-3/51، يمولو(
 يشف و دگرگـون   كـ  يزمـان  صورت هـم   به،  تياكن ح ي در ا  يشف و دگرگون  كب وقوع   يترت
ه كـ شـود    ي خود واقف مـ    يبرد و به خطا    ي م ي به اشتباه خود پ    ير زمان يه مرد مارگ  ك چرا،  است
 چند از تماشاگران برابر اسـت      يجاد شده در او با مرگ او و تن        ي ا يار گذشته و دگرگون   كار از   ك

ن يـ ر ايمل در سرنوشت مرد مارگ أبا ت ،  تياكن ح يدر ا . گذارد ي نم ي باق يماني پش ي برا يو فرصت 
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ص درست مـا از    يغرور و طمع مانع تشخ    ،  غفلت،  ن مرد يه اگر همانند ا   كشود   يجه حاصل م  ينت
م و تنها بـا در نظـر        يده ظر گرفتن عواقب كاري كه انجام مي      ت موجود شود و بدون در ن      يوضع

ه همانند كم يقت شوي متوجه حقيچه بسا زمان  ،  ميدست به عمل بزن   ،   خود يگرفتن منافع شخص  
 ةجيگران هم از نت   يه د كم؛ نه تنها خودمان بل    يا  نفس خود گرفتار شده    يام اژدها كر در   يمرد مارگ 

 .شدم متضرر خواهند يا ردهكه ك يارك
ت اسـتاد و شـاگردان      يـ اكح،  مثنـوي ن  يات دلنش ياكده از مجموعه ح   يبرگز،  يت بعد ياكح
دنبال راه چاره هـستند تـا    هاي استاد به يري فرار از درس و مشق و سختگيه براك است   كيريز
  . شدياند ي ميا  از شاگردان راه چارهيكيه ك نيا

  »استاد و شاگردان« تياك در حيشف و دگرگونك
اوســتا چــوني تــو زرد؟: كــه بگويــد  ايـن تـدبير كـرد     ،  تـر   آن يكي زيـرك   

يـا از تبـي اسـت      ،  اين اثر يـا از هـوا        خير باشد رنگ تـو بـر جـاي نيـست          
  )1526-3/27، يمولو(

ه در ابتدا حرف آنها را رد       كردند و استاد    ك ين نقشه را عمل   ي آن روز ا   يفردا،  بين ترت يبه ا 
به خانه رفت و بـه زنـش گفـت مـن            . مار است يه ب ك واقعا باورش شد     يپس از لحظات  ،  ردك  يم
  . ردندكمرا آگاه ها  دانستم و اين بچه يمار بودم و نميب

هــين كردنــد كودكــان ايــن آگهــم  ايـن  از بـودم  خبـر  بـي  هـم  من :تگف
ثقيـل  رنجـي  چنـين  بـاطن  در بـود   قيـل  و قـال  شـغل  بـه  غافـل  بـدم  من

عمـي  باشـد  خـود  رنـج  ديـد  ز او  آدمـي  باشـد  مـشغول  جـد  بـه  چـون 
 )1602-3/4، ولويم(

 كريـ امـا شـاگرد ز    . را ادامه دهنـد   از شاگردان خواست تا درس       د و ي خواب يماريدر بستر ب  
معلـم  ،  سـرانجام . درس بخواننـد  ،   بلند ير شاگردان خواست تا با صدا     يرد و از سا   كر  كدوباره ف 

آزادانـه بـه    ،  ب شـاگردان  يـ ن ترت يبد.  خود بروند  يها رد و از آنها خواست تا به خانه       كاعتراض  
  .شان رفتنديها خانه

داسـتان رنجـور شـدن    «: نويسد ي ميمثنو شرح در يديد جعفر شهيس،  ن داستان يدر شرح ا  
ان در ي آدميها ه عقلك، هين نظري اثبات اي است برا  يا مقدمه،  خانه تبكان م كودكن  يمعلم به تلق  

ن سخن بـه    يچن،  در ادامه ). 1386:237(» شتري ب يش و برخ  ي ب يبرخ،  اصل خلقت متفاوت است   
گـر  يبـر عقـل د    ،  كيودكـ عقـل   « كه   گيرد  نتيجه مي ،  تياكن ح يه موالنا با آوردن ا    كد  يآ يان م يم



 465 معنوي مثنوي حكايت سه در دگرگوني و كشف: ارسطويي شناسي روايت

 

 

ه از  كـ وگرنه معلم   ،  يتسابك است نه ا   يفطر،  ادت عقل يپس ز . ديز بر عقل معلم چرب    ين،  انكودك
ت يـ اكن ح يـ ه در ا  ك چنان). 238-237،  همان(» ب خورد يد فر يشتر داشت نبا  يان تجربت ب  كودك

ه معلم دچار ك داد بي آموخت و معلم را فر     يا لهيگر را چنان ح   يان د كودك،  كيودكد  يم د يخواه
و ،  ان علم و گمان است    ي روشن ساختن تفاوت م    ين داستان برا  يا. سوخت وهم شده و در تب      

ه يـ ست و اگر بدان پاي نيريگران را در او تاثي دگفتِ« اگر كسي به علم كامل دست يافت   هك نيا
  ).236، همان(» ه دچار توهم شودكد دانش او ناقص است و بود ينرس

شف و وقـوف    كـ وجـود   ،  ر شـد  كتر ذ  شيه پ كگونه   آن،  دهيات برگز ياك ح ني ا كوجه مشتر 
ن يـ رنـگ ا ي در پيعـ ي طبيدادهاي حاصل از رويشف و دگرگونك عالوه بر يا ساختگ ينادرست  

 يا  چـاره كريـ ه شـاگرد ز ك است   يشف زمان ك ةن مرحل ياول،  تياكن ح يدر ا . باشد يات م ياكح
ت خـود  ي در وضـع ي دگرگونيكي.  دربردارديشف او دو دگرگون   كن  يا. شدياند ي م يي رها يبرا

مـار نبـود و     يه ب كت استاد   ي در وضع  ي دگرگون يگريشوند و د   يالس و درس رها م    كه از   كآنها  
گـر در   يشف و وقوف د   ك. مار شد ي ب مار است و واقعاً   يه ب كرد  كگمان  ،   شاگردان ةن نقش يبر اثر ا  

رنـگ  يب و نيـ شف به دنبال فر  كن  يه ا كشف نادرست است؛ چرا     ك است و از نوع      ياستاد متجل 
گردد و  يت استاد م  ي در وضع  يموجب دگرگون ،  شف نادرست كن  يا. افتيل  كشاگردان در او ش   

ه دانسته و ب   يمار بوده و نم   يه ب ك كند   مي او گمان . اندازد ي م يماري و در بستر ب    كند   مي مارياو را ب  
يدي در شـرح ايـن   جعفر شهد يه سكهمانطور . ابدي ي مي آگاهيمارين ب ي شاگردانش از ا   ةواسط

قت نـاقص   يشف حق كو گمان در    ،   را گمان  ي را علم است و بعض     يبعض«،  كند   مي حكايت بيان 
اگـر از   . شف نادرسـت اسـتاد نمـود داشـته باشـد          كتواند در    ين مطلب م  يو هم ،  )همان(» است
 دگرگوني حاصل شده استشف پس از   ك،  صورت نيدر ا ،  مينكه نگاه   ين قض يدگاه استاد به ا   يد

 يمقدم بـر دگرگـون    ،  شفك،  اما از نظر شاگردان   .  خواهد بود  يشف بر دگرگون  كخر  أو از نوع ت   
ن تقـدم و   يـ از ا . افتـه اسـت   ي ي آنها دگرگـون   يها شف نادرست از حرف   ك ياست و استاد در پ    

تـه بـه    كن ن يـ ا،  يشف بر دگرگون  كدر تأخر   . شود يجه حاصل م  ي دو نت  يشف بر دگرگون  كتأخر  
 ياريشود و بـس    ياز خودش غافل م   ،   باشد ياركت مشغول   ي انسان با جد   يه وقت كد  يآ يدست م 

اهللا  حـشمت ه  كـ  چنـان  هم. فهمد ياش را هم نم    يماري ب يند و حت  ك  يدادها را احساس نم   ياز رو 
ه كوسف است ين همانند داستان حضرت    يا «كند   مي انيب ي مثنو يها اميها و پ   داستان در   ياضير

 بـه   متوجـه نبودنـد و بعـداً   يدند ولي شده و دستشان را بروسفيمحو جمال ، در آن زنان مصر   
» فهمنـد  يشـود و نمـ   يشان قطـع مـ  يـ دان جنگ دسـت و پا يا مانند رزمندگان م   يو  ،  خود آمدند 

ال يـ ن و خ  يه فقـط تلقـ    كـ د گفـت    ي با يشف بر دگرگون  كدر مورد تقدم    ). 220:1383،  ياضير(
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. ردكاده  ين طرح را پ   يه ا ك بود   ي شاگرد كيري ز ةجيدر نت ،  نيرد و ا  ك ماريه استاد را ب   ك بود   يواه
ه كـ  كنـد   مـي رده و گمـان ك يشف نادرستكب شاگردان ي فرةجيدر نت، استاد سالم و سرحال بود    

» مردم در عقل مختلفنـد «ه ك نيا. شود يجاد ميت او اي در وضع يدگرگون،  جهيمار است و در نت    يب
، همان(ن ماجرا نمود دارد ي در اران از آن عاجزند يه پ ك دهد   ي نظر كيودكن است   ك مم يو گاه 
ـ   ي  ي از درس و مشق دسـت مـ        ييب دادن استاد به رها    ي و فر  كيريشاگردان با ز  ). 219  يابنـد ول

  .اندازد ي ميماريخود را در بستر ب، شف نادرست از اوضاعكال و ياستاد با وهم و خ

   جهينت
ات ارسـطو در  يـ ر بـر اسـاس نظ     يت از مثنو  ياك سه ح  ةشناسان تي روا ين نوشتار به بررس   يا

 در  يشف و وقـوف و دگرگـون      كـ  دو عامـل     ييه شامل شناسا  كرگذار پرداخت   يثأرنگ ت يمورد پ 
 يمي و تعل  يم اخالق ين دو عنصر را عامل انتقال مفاه      يا،  ارسطو در فن شعر   . رنگ داستان است  يپ

تـر خوانـده     مطلـوب يرگـذار يثأت، جـه يجاد حس ترس و تـرحم و در نت   يق ا يدر خواننده از طر   
از ساختار  ،   در ذهن عام و خاص     يمي و تعل  ي اخالق يها ز به منظور انتقال آموزه    ي ن يمولو. است
 يه اثـر او را بـه اثـر        ك يو اصول و عناصر   ،  ت باال ي با جذاب  يرنگ و طرح  يت و داستان با پ    يروا

 بـه   ين بـا نگـاه    يبنـابرا . بهره جسته است  ،  رده است ك مبدل   ياس جهان يار در مق  كبزرگ و شاه  
 يرده و بـا بررسـ     كـ  ين علم معرف  يگذار ا  انيعنوان بن  ارسطو را به  ،  يشناس تيم روا  عل ةخچيتار
 يهـا  قيـ خـالء موجـود در تحق     ،  يي ارسطو يشناس تي بر اساس روا   يات مثنو ياك از ح  يا دهيگز

 يشناسـان  تيات روا يه بر اساس نظر   ك- را   ي در مثنو  يشناس تي روا ةنين در زم  يشي پ ةانجام گرفت 
ت نگـارش در حجـم      يبا توجه بـه محـدود     ،  ين بررس يدر ا . ميفع ساخت  مرت -به جز ارسطو بود   

شف و وقـوف و  كها مراحل  ه در آنكم يديات برگزياكان آن دسته از حي را از م   ياتياكح،  نيمع
نـار هـم قـرار دادن       كبـا   .   مـشهود اسـت     - شف نادرسـت  كـ  - شفكن نوع   ي از پنجم   يدگرگون

ه كم  يابي  ي درم ي مثنو يشناس تي روا ةني گرفته در زم   قات انجام ير تحق ين نوشتار و سا   ي ا يها افتهي
ات هـر دو نـسل    يـ ده شدن بر اسـاس نظر يت سنجيقابل، يكالسك يي اثر روا يكعنوان    به يمثنو

 از يا ن اثـر در هـر برهـه     يه ا كدهد   ين نشان م  يو ا ،   را داراست  يشناس تي روا يكالسكمدرن و   
  .كند  ميلب خود جيزمان توجه خوانندگان و مخاطبان را به سو

 را  يجان را دگرگون سازد و صـفات و اخـالق آدمـ           «ه  ك است   يقي حق ياز نظر موالنا دانش   
شف و  كـ  يم تـا بـا بررسـ      يردكـ ن نوشتار تـالش     يو ما در ا   ،  )1385:274،  يزمان( »ارتقا بخشد 
، ريمرد مـارگ  ،  بازرگان،  ي طوط -دهي سه داستان برگز   يها تيجاد شده در شخص   ي ا يها يدگرگون
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 نفـس   كيـة  و تز  يدگرگـون ،  ين خوانـش  يه بـا چنـ    كـ م  ي نشان ده  -و استاد ،  شاگردان،  تماشاگران
ن گـام   يچنـد ،  يقـ ي بـه دانـش حق     يابيشود و او را در راه دست       يجاد م يز ا ي در خواننده ن   يمشابه
ات يـ اكر حي سـا يه در بررسين نظر ي ا يريارگك  ه به كرفت  يتوان پذ  ين م يبنابرا. كند   مي تر يكنزد

ه كند  ك كمكها   تر آن  قي و عم  ي مفهوم ك به در  يلكطور  ه  گر ب يات د ياكحا مجموعه   ي و   مثنوي
ن اساس بتوان به قرائـت و    يد بر ا  ياز است تا شا   ين منظور ن  ي بد يگريار د يقات بس يتحق،  كش يب

 از يكـي عنـوان   بـه ، مثنوين عناصر در ي ايبررس .افتيات دست ياكن حي از ايتر قيل دقيتحل
 بيشتر هرچه و برد مي خوانندگان باالتر نظر در را اثر اين جايگاه ن ماي سرزميكالسك ييآثار روا

 اول درجـه  آثـار  كنـار  در مثنوي كه يابيم درمي، بريم مي يپ اثر آفريننده خالق و ذهني قدرت به

  .است يارزنده و ستودن شاهكاري حق به، جهان ادبي
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