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چکیده

 گرفتر   قررار  مختلف اديبان و بزرگان تحلیل و بررسی مورد مختلف جهات از بارها و بارها اموالن غزلیّات

 از آن تکامرل  و تحروّل  سریر  و شعری قالب يک عنوان ب  آن های یويژگ و غزل ساختار ب  توجّ  با .است

 کر   ر را روايی و یستاندا غزل از ای   تازه نوع گويی شغزلیّات در مولوی ک  يابیم   میدر ،موالنا عصر تا ابتدا

 و تمهیردات  چر   از موالنرا  اينکر   .گرذارد    مری  نمايش ب ر   بودند پرداخت  بدان عطّار و سنايی او از پیش

 او هرای    داستان غزل اينک  و است جست  سود داستانی بستری نوانع ب  غزل بارورسازی برای شگردهايی

 الر  مق اين اصلی محور ک  است هايی پرسش جمل  زا دارند، هايی   ويژگی چ  يک هر و هستند گون  چند

 .دهدمی تشکیل را

 

 .حتلمی طرح، ،رهوا استاند موالنا، ،شمس غزلیّات:کلیدیواژگان

                                                      
1
. d_sparham@yahoo.com 
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مقدّمه

 و فرراز  دسرتخوش  کر   اسرت  زمران  گرذر  در فارسی های   قالب ترين   برجست  از يکی غزل

 رخ غرزل  در زمران  طرول  در کر   تری یراتغی  جمل از .است گرفت  قرار فراوانی های   نشیب

 بر   آن در شراعر  کر   اسرت  شرعری ،روايی شعر .است آن در داستان و روايت بیان ،هداد

 روايری  غرزل  هرای    رگر   نخسرتین  ظراهرا   .کند می روايترا  ماجرايی ،گوناگون های   شیوه

 ديرده  خاقرانی  غرزل  رد ،وگرو  گفت دربردارندۀ و يافت  تکامل شکل ب  ،قلندران  يا عاشقان 

 و شراعرانگی  نقرش  زمران  هرم  کر  رر   هرا    غرزل  از نروع  يرن ا .(79 :1839 ايشرانی، ) شود   می

 سر   دارد قصرد  شراعر  زيرا هستند؛ ها   دشوارترين زمرۀ در رکنند     می ايفا را گويی   داستان

 کرم  آن ابیات تعداد ک  قالبی در را شاعرانگی و وايترو  (است دل سخن ک ) تغزّل مفهوم

 را غرزل  ايرن گونرة   .کنرد  القرا  مخاطرب  ب  هم با است، اندك گويی   داستان برای مجال و

 کنون تا زيرا است تازه دانست؛ فارسی شعر در ديرپا حال عین در و تازه ای   گون  توان   می

 شرود    مری  ديرده  نیز کهن شاعران آثار در چون ديرپاست و نگرفت  قرار یجدّ توجّ  مورد

 .(129 :1836 منصوری، و روحانی)

 آنچر   سرازد    مری  روشن ،فارسی غزل داران پرچم از يکی ،موالنا غزل بررسی و مطالع 

 چشرمگیر  گرفتن نظر در با توان   می البتّ  ک  است یعنصر گرفت ، قرار عنايت مورد کمتر

 ب  غزل از مولوی ةهنرمندان ۀاستفاد .کرد توجی  را ماندنش مسکوت ،مثنوی در آن بودن

آن را  کسری  کمترر  ک  است ای   خصیص  ،داستان خلق و حکايت بیان برای بستریمثابة 

ز ايرن شرگرد   ا خود شعر در او از پیش عطّار و سنايی اگرچ  .استکرده  تحلیل و بررسی

 در او ۀويرژ  و خرا ّ  شرگردهای  و موالنرا  غزلیّرات  برر  حاکم متفاوت فضایاند،    برده بهره

 متمرايز  و سابق بی بعضا  ديوان شمس های   داستان لغز تااست  شده سبب پردازی   داستان

 .باشد عرص  اين پیشتازان از

تحقیقةپیشین

 ترر    رنر     پر ب  بنا ک  اوست غنايی اشعار های   ويژگیجزو  موالنا های   غزل داستانی ساختار

  کر  هرايی    کتاب در .است گرفت  قرار پژوهشگران عنايت مورد کمتر ،امتیازات ديگر بودن

 ،بیشرتر  ،اسرت  هدشر  ترللیف  آن بررسری  و تحلیرل  و النامو غزلیّات ۀدربار فارسی زبان ب 

 ديگرر  در تللیفی آثار و    بوده نظر طمحم ،اشعار موسیقايی و زبانی و ساختاری خصوصیّات
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 و يراور  نوشرت   اين در ک  منابعی اغلب .اند   پرداخت  موارد همین ب  بیش و کمنیز  ها   زبان

 سربک  تحلیرل  و بررسری  .اسرت  شرده  برگزيرده  آثرار  همرین  میان از ،بودند ما راهنمای

 خرا ّ  امتیرازات  بیران  در سعی نويسنده ک  است اثری شمس غزلیّات در موالنا شخصی

 تشرريح  را کتراب  ايرن  مطالرب  ۀعمد .دارد هايش   غزل در را موالنا زبانی و بیانی و سبکی

 ايرن  چهرارم  فصل در .دهد   می تشکیل شمس ديوان ادبی و نحوی و زبانی و فکری سطح

 خیرال  صرور  گسرتردگی  تشخیص، گرايی،   نماد ،«شمس ديوان ادبی سطح» عنوان با ،اثر

 تحلیرل  ،غزلیّرات  در تلمریح  کثررت  و پارادوکسی تصاوير عارفان ، های   شب  وج  و عامیان 

 سرا  اح آن در هرا    غرزل  داسرتانی  قالرب  خرالی  جرای  ک  است حالی در اين .شده است

 توضریح  و شررح  در هرم  آن ر  خر ّ  چنرد  درفقر    نويسرنده  کر   یخصوصریّت  ،شرود    می

 .کند   می اشاره آن ب  ر اشعار بودن گرايان    نماد

 موالنرا  غرزل  برودن  داسرتانی  ب ر  گذرا و کوتاهامّا  ر  مستقیم طور ب  ک  منبعی ديگر

 کتراب  .اسرت  پرداختر   نداب ،موالنا غزل ثبح در ک  است فارسی غزل آفاق کرده، اشاره

 دادن قررار  محور با اش يسندهنو ک  است ديگری کتاب ،شمس غزلیّات در قصّ  بوطیقای

 درهرم   مقاالتی. بررسی کرده است غزلیّات دررا  عنصر دو اين ،ديدة يزاو وت رواي عنصر

 عطّرار  و سرنايی  هرای    داسرتان  غزل همچنین و غزلیّات در موالنا گریروايت و روايت باب

 .ندا هرساند ياری پژوهش اين نگارش در را ما ک  ه استشد نوشت 

لهئمستعریف

 رعناص ر  تحلیرل  پاية بر موالنا های   غزل داستانی ساختار بررسی ،حاضر مقالة اصلی مسئلة

 صردد  درحاضرر،   ررسری ب در .اسرت  آن امرروزی  و علمی معنای ب  داستان سازندۀ اصلی

 :مهستی زير های پرسش ب  گويی پاسخ

 است؟ برده بهره غزلیّات در پردازی داستان شگرد از چرا و چگون  موالنار 

 معنرای  بر   ن،داسرتا  سراختار  با منطبق اندازه چ  تا موالنا های   داستان غزل ساختارر 

 است؟ ادبی گونة يک

 اند؟   شده نمودار موالنا غزل در چگون  و اندازه چ  تا داستانی عناصرر 

 شوند؟   می تقسیم دست  چند ب  و پاي  چ  بر موالنا های   داستان ر غزل
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آنساختاروموالناغزل

 و طرفری  از وی ذهن سیّال جريان .نامید پرداز   انداست یشاعر را موالنا توان   می تئجر ب 

جررزو  ،ديگررر طررر  از اش   خررانواده و وی اجتمرراعی موقعیّررت و زنرردگی ابترردايی ةنیمرر

 و قدرتمنرد  ،داسرتان  پرردازش  در چنرین  را وی ک است  اتیتوجیه و داليل ترين   اساسی

 و فقر   معلّرم  يک های   دارايی ترين   اساسی از ،روايت و گويی   داستان .است ساخت  شاخص

 دارد عرامّ  مخاطبرانی  همرواره  یشخصیّت چنین ک  چرا ؛است مدرس  و مسجد نشینمنبر

 ای   گونر   بر   اسرت  ناچرار  ينری د و فقهی و شرعی مسائل تفهیم و مطالب انتقال برای ک 

 بنرابراين  .نگرذارد  باقیپرسش  و ابهام برای جايیک   سازد محسو  و فهم قابل را سخن

 فعرل  بر   بررای  تمرينی تجلسا ،موالنا ابتدايی ةمشغل و اجتماعی وضع ک  گفت نتوا   می

 .تاس بوده او سرايی   داستان ۀقوّ رسیدن

 .اسرت  اشرعار  ايرن  سراختن  تصرويری  ،لیّرات غز در داستانی ساختار وجود ديگر یلدل

 هرا    غرزل  در موسیقی قدرت ک  گون    همان .است روايت اساسی شگردهای از تصويرسازی

 را شعر تلثیر و دارد   می   وا ماعسَ و وجد ب  را خواننده ک  است پررن  و چشمگیر چنان آن

 را ترلثیر  ايرن  نیرز  آنهرا  داسرتانی  طرح ةواسط ب  ابیات ب  بخشی   صورت د،ده   می افزايش

 تعینیّر  بررای  موالنرا  .گرويیم  مری  اشری قّن غزل را آن امروزه ک  چیزی .کند   می چندان   ده

 و داسرتان  بر   غزلیّرات  در خويش درون و حاالت کردن تر   محسو  و اشعار ب  بخشیدن

 .است گشت  مند   بهره شکل بهترين ب  نآ از و يازيده دست روايت

موالنایّاتغزلدرداستان

 غزلیّرات  در جسرتجو  و بررسی و داستانی مختلف های   گون  تعريف گرفتن نظر در با آنچ 

 از خرود  داسرتانی،  هرای    گون  اين اجزای تمام داشتن از گذشت  کرديم، پیدا دست آن ب 

 بندی   تقسیم و تفکیک ب  تا داشت آن بر را ما ک  است برخوردار یخاصّ گوناگونی و تنوّع

 نظرر  در برا  را شده يافت  های   داستان غزل سپس و بپردازيم مختلف اعتبارات ب  بنا ها   ت ياف

 ب  نظر البتّ کنیم؛  بررسی و تحلیل اش، هسازند عناصر و داستانی ادبیّات الگوهای گرفتن   

برازنموده   آنها شعری شواهد همراه ب  را اصلی و مهمّ مواردفق   ،مقال  فضای تمحدوديّ

 .ايم کرده بسنده ها   زيرمجموع  و    جزئی موارد باب در ای   اشاره ب  و

داستانیهایگونهمبنایبرغزلیّاتهایداستان. 
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 داستانیهایطرحوهاوارهداستان. . 

 يرا  طررح  پرردازد،  می واحد ای حادث  يا ای صحن  ی،شخصیّت توصیف ب  ک  ای قطع  هر ب 

 آنکر   علّرت  بر   و دارد خرود  خرا ّ  خصرلتی  و خصوصریّت  ،طررح  .يندگو می واره داستان

 ب  آن از جهت، اين از .آورد حساب ب  داستان را آن توان نمی نیافت ، گسترش آن رن  پی

 اوضاع از طرح ک  است اين داستان با طرح اصلی اختال  .ندکن می ياد واره داستان عنوان

 برر  تلکیردش  طررح  هرا،    موقعیّرت  و وضرعیّت  و وقرايع  از داسرتان  و زند می حر  احوال و

 توصریف  را واحردی  شخصیّت يا صحن  واقع ، و است شخصی و مکانی و چیزی چگونگی

 طررح  رو، اين از .ورزد   می تلکید يافت خواهد وقوع يا يافت  وقوع آنچ  بر داستان ؛کند   می

 .کند   می دنبال را یحوادث  رشت ،داستان ک    درحالی دارد، توصیفی ةجنب یمشخّص طور ب 

 را آنها های   خصوصیّت و گردد   می منفردی شخصیّت يا دمجرّ ةصحن محور گرد غالبا  طرح

 یتروجّه  جالرب  و ممتراز  های   خصوصیّت ک  یشخصیّت و صحن  ؛کند   می توصیف و ترسیم

 طررح، امّرا   ،اسرت  برخروردار  پويرايی  ويژگی از اغلب ک  است عمل روايت داستان، .دارند

 .(119 :1855 میرصادقی،) دارد ايستايی ويژگی و است چگونگی توصیف

 ،رسیده اثبات ب  و شده شناخت  داستانیِ و ادبی ةگون يک عنوان ب  واره   داستان بنابراين

 همچون عناصری را دارد؛ خود خا ّ عناصر و اجزا ،داستانی ادبیّات های   گون  ديگر مانند

 .یپرداز   شخصیّت فضا، ،التح روايت، ديد،ة زاوي رن ، پی

 هرای    غرزل اغلرب   کر   يرافتیم  دسرت  نتیجر   اين ب  ،غزلیّات داستانی های   غزل بررسی با

 طبرق  و دارنرد  توصریفی  جنبة ها   نمون  اينزيرا بیشتر  گیرند؛   می قرار دست  اين در ،داستانی

 .نیست گسترده خیلی آنها در چرايی و علیّت شد، طرح و واره   داستان از ک  تعريفی همان

 خود ما را ک  برد خان  خود و تو بی من بی

 از خان  برون رفتم مستیم ب  پیش آمد

 شد   شد و مژ می   لنگر کژ می   چون کشتی بی

 گفتم ز کجايی تو تسخر زد وگفت ای جان

 نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل

 گفتم ک  رفیقی کن با من ک  منم خويشت

 تارم در خانة خمّارممن بی دل و دس

 

 من چند تو را گفتم کم خور دو س  پیمان  

 در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشان 

 وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزان 

 نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغان 

 نیمیم لب دريا نیمی هم  دردان 

 بیگانگفتا ک  بنشناسم من خويش ز 

 يک سین  سخن دارم هین شرح دهم يا ن 

 (9829: 9، ج 1837موالنا، )                    
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 کوتاههایداستان. .2

 برر  و شود   می منجر يگان  ثیریتل ب  نهايت در ک  است ای   يگان  داستان [کوتاه داستان]

 معمروال   شخصیّت ،کوتاه داستان در .است استوار واحد رنگی پی و داستانی عملی محور

 و زندگی از یخاصّ برهة در را آنها فق  داستان است؛ افت ي تکوين داستان آغاز از پیش

 .(916 :1837 داد،) است بره  اين کنندۀبازگو و دهد   می قرار عاطفی تجربیّات

 داده اختصرا   خود ب  را کمتری آمار ،موارد سايردر مقايس  با  داستان از نمون  ناي

 کر   آنهرايی  وانرد   هوار   داسرتان  و طرح ،تغزلیّا های   گون    داستان و ها   داستان بیشتر .است

ايرن  برا   .شروند    مری  خالص  اندك نمونة چند در ند،دار را کوتاه داستان از کاملی ساختار

 بیشرتر  ،موارد ساير ب  نسبت ها   داستان از دست  اين در موالنا پردازی   داستان قدرتحال، 

 .است چشمگیرتر و

 در کوی خرابرات مررا عشرق کشران کررد     

 در پررری آن دلبرررر عیّرررار بررررفتم  مرررن 

 مررن در عجررب افتررادم از آن قطررب يگانرر 

 ناگاه يک آهو ب  دو صد رنر  عیران شرد   

 نا  ب  تبريرز روان گشرت   آن آهوی خوش

 

 آن دلبررر عیّررار مرررا ديررد نشرران کرررد      

 او روی خود آن لحظ  ز من باز نهران کررد  

 کز يک نظرش جمل  وجودم هم  جان کرد

 فغان کررد کز تابش حسنش م  و خورشید 

 بغرداد جهرران را برر  بصرریرت همرردان کرررد 

 (959: 1، ج 1837موالنا، )                      

 مالیستیمینیهایداستانیاهاداستانک. .3

 آن از ،کوتاه داستان عمدۀ خصوصیّات حفظ ضمن ک  است انداست نوعی داستانک،»

 ،شروند    مری  توصریف  ختصرار ا بر   آن در داسرتانی  عناصرر  .اسرت  مختصرتر و موجزتر

 .(917 :1837 داد،) «شود   می شامل را کلم  1722 تا 722 از ک  طوری ب 

 ،هرا    بیت داستان و کوتاه های   داستاندر مقايس  با  داستانی های   نمون  از دست  اين

 ،نیداسرتا  هرای    طرح و ها   واره   داستان با گروه اين میان مرز البتّ  .دارند بیشتری شمار

 .کند   می جلوه نامعلوم هم موارد برخی در و کم بسیار

 شد ديوان  لولیی يک لولیان ای نلولیا ای

 شد خان    مجنون سوی نک ما بام از فتاد شتشت

 جوو جست در تشنگان چون او حوض گرد گشت   می

 شد ترنان  ما حوضدر ناگهان نان    خشک چون
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 تو دبربن اين از گوش دو تو شمنددان مرد ای

 شد افسان  ما افسون ز او ک  افسون اين تو مشنو

 (796 :1ج  ،1837 موالنا،)

هابیتداستان. .1

 یخاصّر  نروع  و فاصرل  حدّ و دارد شباهت تلمیح ب  موارد ساير از بیش داستانی گونة اين

از نظرر   و تلمریح  شربی   کرامال   زيررا از نظرر تعرداد،    اسرت؛  واره   داستان و تلمیح میان در

 رو  روبر  بیتری  برا  بیرت  داسرتان  در .اسرت  واره   داسرتان  مشاب  ،سازنده عناصر و اختمانس

 .دارند وجود آن در یموجّه کامال شکل  ب  داستانی های   پاي  و اصلی عناصر ک  هستیم

، و مکران  زمان، ،ر مانند شخصیّت ساز   داستان بنیادی و اصلی عناصرزير، در دو نمونة 

 .است مشهودرن  ر  یپ تر   مهمّ هم  از

 شخصی هم  شب بر سر بیمرار گريسرت  

 گرردايی کرر  از پادشرر  خواسررت دخررت  
 

 چررون روز آمررد بمرررد و بیمررار بزيسررت  

 قضا خورد و سودای بیهوده پخت

 نشان شکل بهترين ب  داستان زمانی انتهای و ابتدا و والیت( ...شخصی) نخست بیت در

 سراز    زمین  واقعة البتّ  افتد؛   می اتّفاق صبح تا شب يک در داستان همة .است شده داده

 درامّا  است، مرگ آستانة در و شده بیمار کسی تر پیش .است شده آغاز پیش ها   تمدّ از

 کند   می گري  بیمار سر بر صبح تا بیمار نزديکان از يکی ،افتد   می اتّفاق داستان ک  شبی

 بر   رنر   پری  داسرتانی،  شخصیّت مرگ با .دمیر   می او و ماند   می زنده بیمار نهايت در و

 .(191 :1836 هیان،لّعبدال) رسد   می خود منطقی پايان

 در را يادشرده  عناصرر  يرک  هرر  ،فارسری  شرعر  در ديگرر  فراوان های   مثال و دوم بیت

 و شرعری  گونرة  ايرن  برا  شرباهت  در آنچر  امّرا   .گذارند   می نمايش ب  گوناگون های   طیف

 برا اش  عمرده  تفاوت ک  است، تلمیح هستیم، رو روب  آن با پهناور ای   گستره در و داستانی

 :چون ابیاتی مثالبرای ؛ شود   می مشخّص ساز   داستان اصول و ريزی پی در بیت داستان

 بررر  دوزخ آز ديرررو بگريخرررت هرررم 

  

 يافررررت انگشررررتری  سررررلیمان برررراز   

 (156: 1838سنايی، )                          

 روزی چنررردسررر  اصرررحاب کهرررف   

 

 پررری نیکررران گرفرررت و مرررردم شرررد   

 (96: 1853سعدی، )                            

 تراريخی  های   رويداد و اشخا  نوع ب  همگی  ک دست، اين از فراوانی و شمار   بی موارد و
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 از يکری  اکثرحدّ وفق  امّا  ،هستیم رو روب  داستان با تلمیح در .کند   می اشاره ...و دينی و

 ابیررات از را مخاطررب درك و فهررم آنچرر  و دارد بررروز و نمررود آن در داسررتانی رعناصرر

 نظرر  مرورد  داسرتان از  مخاطرب  قبلری  علرم  و ذهنی پیشینة شود،   می موجب چنینی اين

 او زنردگی  و ابرراهیم  حضرت مثال  ب  شناختی گون    هیچ مخاطب اگر ،ديگر بیان ب  .است

 :کرد خواهد لوهج مبهم او برای بیت اين باشد، نداشت 

 جرران کلرریم و خلیررل جانررب آتررش دوان 

  

 نررار نمايررد در او جررز گررل و گلررزار نیسررت 

 (917: 1837موالنا، )                            

 اصرلی  عناصرر  وجرود  کر   چررا  نردارد؛  لزومی موضوعاز  قبلی آگاهی ،بیت داستان در اامّ

 کر   ابیاتی جمل  از .سازد   می قانع را خواننده ذهن آن، خالل در موجز توصیف و داستانی

 :کرد اشاره مورد اين ب  توان   می ،دارند غزلیّات در را بیت   داستان ساختار

 کررررد سررروراخ را صرررندوق موشرررکی

  

 کرررد گسررتاخ را مرروش گربرر  خررواب 

 (318: 1، ج 1837موالنا، )                     

 کنرد؛    مری  بیران  را داسرتان  یمنطقر  و اصرلی  یّرت علّ و رن  پی ،بیت اين دوم مصراع

 موجرب  را بیرت  داسرتان  و تلمریح  برین  تمايز و تفاوت ترين   اساسی آن وجود ک  عنصری

 اگرچر   شروند؛    مری  بیران  بیرت  قالرب  در کم دست ،غزلیّات های   قصّ  ترين   کوتاه .شود   می

 .سرازند    یمر  متبرادر  ذهرن  ب  را داستانی فشردۀ ساختار وجود ک  دارند هم هايی   بیت تک

 :آيد   می شمار ب  دوبیتی های   داستان همینجزو  ،غزلیّات از مشهور بیت ود ،نمون  برای

 شرهر  گررد  گشت همیغ چرا با شیخ دی

 ايررم مررا   نشررود جسررت    مرری يافررت گفتنررد

  

 آرزوسررت انسررانم و ملررولم دد و ديررو کررز 

 آرزوسرت  آنرم  نشود   می يافت ک  آن گفت

 (441: 1 ، ج1837موالنا، )                      

 فضاسازیعنصربرمبتنیهاداستانتقسیم.2

 در روايرت  نروع  و سرازی فضا مبنرای  برر  هرا    واره   داسرتان  ندیب   تقسیم ،يگرد دیبن   تقسیم

 .هستیم مواج  اصلی ةگون چهار با مبنا اين    بر ک  تآنهاس

 ییستسوررئالهایداستان.2. 

 تصويرسرازی  کر  اسرت   هايی   داستان شود،   می ياد آن از یستسوررئال ب  نام داستان آنچ 

 سازی   زمین  با ما ،(واقعی) رئال های   داستان در .است واقعیّت مخالف غالبا  و غريب آنها در
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 هسرت  کر   صرورت  همران  بر   امرر  واقعیّرت  بر   کر   چیزی همان يعنی ،هستیمرو  روب 

 هرای    داسرتان  در ک    درحالی ،کشد   می تصوير ب  دشخو واقعی شکل ب  را آن و پردازد   می

 را واقعیّرت  ،نويسرنده  ةتجربر  و گیررد    مری  را سرازی    زمین  جای سازیفضا یستی،سوررئال

 بیان» ،مبنا اين بر .پردازد   می داستان در تصويرگری ب  یديگر رن  با و کند می دگرگون

 اغلرب  کر   معنری  بردين  ؛دارد یستیالسوررئ هوای و حال ديگری شاعر هر از بیش موالنا

 قرول  بر  ) دورانديش های   خان  نهان و هااژرفن از سیّال جريانی و تکلّف   بی و آزاد بازنمونی

 ايرن  از بسیاری در وی .(125 :1852 شمیسا،) «است ناخودآگاه ضمیر های   هزارتو و (نظامی

 در خرود  روحی حاالت و ها   دريافت و ادراکات و مشاهدات تعريف و شرح ب  ها   واره   داستان

 بر   غیرواقعری  و غريب او جز کسی هر برای ک  است پرداخت  یمشخّصنا و آلود   م  فضای

 اسرت،  نامنسرجم  و پراره    پراره  گوينده، کالم .هستند هم گون    اين اينک  کما رسد،   می نظر

 کر   ای   گونر   ب  ،است آشفتگی دچار داستان منطقی سیر ،است مبهم آن در مکان و زمان

 ظراهری  حرال  و حسّ از بردن لذّت در سعیفق   وکند  می سردرگمی احسا  خواننده

 .دارد داستان و غزل

 نگررررار آن دسررررتم برررر  جرررراروبی داد

 بسررروخت شآتررر ز را جررراروب آن بررراز

  

 غبرررار برانگیرررزان دريرررا کرررز گفرررت 

  بررررآر جررراروبی ترررو آترررش کرررز گفرررت

 (1297: 1 ، ج1837موالنا، )                    

 اسرت  ذهن سیّال جريان ،شود   می ديده مذکور های   داستان در ک  یديگر خصوصیّت

 اش   درونری  های   تداعی و ها   خاطره ها،   واکنش ها،   انديش  کوشد   می شاعر» آن واسطة ب  ک 

 :1837 میرصرادقی، ) «بگرذارد  نمرايش  بر   آثارش در ای   آگاهان  و منطقی ترتیب هیچ بی را

 قررار  تودرتو روايات از هايی   داالن میان در و رازآمیز فضايی در را خواننده ک  نحوی ب  (33

 ايرن  در قصّرگی    بری  .کند   می آشکار را ها   شخصیّت ناخودآگاه » ذهن سیّال جريان .دهد   می

 ارجراعی  یهرا    داللت از و شده بدل غیرروايی ژانرهای ب  ها   داستان اين .يابد   می رواج آثار

 لحرا   بر   آثار اين .است    آورده    رو نمادين بسیار و ضمنی های   داللت ب  ،ساده و مستقیم

 دارای خرود  درونری  سراختار  در گراهی  ولری  ،نمايند   می منح  ظاهر ب  هم مکان و زمان

 .(994 :1838 تسلیمی،) «هستند انسجام

 کر   چرا موالناست، غزلیّات های   شاخص  ترين   اننماي از ،«خودآگاهینا» لفظ و عبارت
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 درست ،هستند شگفتی و راز و رمز از پر ويژگی، اين با هايی   غزل .است یجوشش شعرش

 خال  امری چنین شک   بی .باشد ديده بیداری حالت در را آن گوينده ک  خوابی مانند ب 

 برانگیزترين ثبح از يکی ،غزل اين .دارد تفاوت بسیارعادّی  زندگی جريان با و است واقع

 .دانند   می نمادين را آن (989: 1859) فاطمی حسین چون کسانی البتّ  ک  است وی اشعار

 در مرا  آنچ  .است آن بودن ئالرسور ب  اذعان ،مزبور غزل باب در غالب نظربا وجود اين، 

 هرم  غزلیّرات  هرای    داسرتان  از دسرت   اين در ک  است اين هستیم، آن ساختن روشن پی

 مشرخّص  کر   طرور    همان داستان اين اصلی رن  پی .دارد بارزی و قدرتمند نمود رن  پی

 بر   توجّر   و کامل روح ب  پیوستن و انانیّت از شدن خالی و نفس از کشیدن دست است،

 انسان و کند پیدا تجلّی کانالم شود   می موجب ک  چیزی همان است؛ کامل انسان و پیر

.دشو مطلق روح و نور انعکا     واسطة

 (جادوییرئالیسم)جادوییهایداستان.2.2

 و گونر     يرا رؤ عناصرر  و وهرم  و خیرال  با گرايی   واقع الگوهای جادويی، گرای   واقع آثار در

 وجرود  بر   ترکیبری  ،آمیرزش  ايرن  در .آمیزند   می هم در و کنند   می عوض جا سحرآمیز

 و مسرتقلّ  یخصوصریّت  و نیسرت  شربی   اش   سرازنده  عناصرر  از کدام هیچ ب  ک  آيد   می

 ترين   خیالی ک  خورند   می جوش هم در چنان داستان در واقعیّت و ياؤر و دارد جداگان 

 .پرذيرد    مری  را آن ماجراهرای  خواننرده  و کنرد    مری     پیدا واقعی و طبیعی ای   جلوه وقايع،

 همرین  و نردارد  را آن های   خصوصیّتامّا  شود،   می عنوان وهم و خیال شکل در داستان

 آنهرا  ب  و کند   می    جدا وهم و خیال های   رمان از را جادويی گرای   واقع های   رمان ،ل ئمس

 نروع  ايرن  در .آورد   مری  وجود ب  را داستان از ای   تازه نوع ک  دهد   می بديعی و نو کیفیّت

 جرا   جابر  اسرتادان   ،وقرايع  نیزما روايت و ريزد   می هم ب  زمانی توالی ترتیب ،ها   داستان

 .(993 :1855 میرصادقی،) شود   می

 پرردازی    شخصریّت  و داسرتان  طررح  جرادويی،  های   داستان در اينک  گرفتن نظر در با

 انگاشرت   واقعری  چیرز  همر   ،جادويی رئالیسم در .زند   می را آخر حر  فضا ندارد، یّتاهمّ

 و واقعیّرت  کر   اسرت  اين بر باور بلک  ،شود   مین ديده ياؤر و واقعیّت بین مرزی و شود   می

 است اين در یستیسوررئال های   داستان با ها   داستان گون  اين ۀعمد تفاوت .است يکی ياؤر

 عنروان  بر   آنچر   یسرت سوررئال درامّا  ،نیست مشخّص آنها در ياؤر و واقعیّت بین مرز ک 

 آن در فضرا  واسرت   واقعیّرت  و عادت  خال کامال  ،شود   می مطرح گويندهزبان  از واقعیّت
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 و اسرتعاره  سراختاری،  چنین در شاعر دستگیر بهترين .است واقع از دور و يايیؤر فضايی

 در یسرت سوررئال برا  جرادويی  هرای    داسرتان  مشترك وج  .است تشخیص ،خا ّ طور ب 

 .دارد نمود جادويی رئالیسم در یچشمگیر شکل ب  سازیفضا .است سازیفضا

 و داسرتان  طرح بودنن مشخّص ب  توان   می جادويی های   داستان های   اخص ش ديگر از

 شخصری  و برديل    بی های   تجرب  موالنا ک  هايی   غزل اغلب .کرد اشاره ها   شخصیّت پردازش

 .گنجد   می جادويی های   داستان ةحیط در سازد،   می مطرح آنها در را خود عرفانی

 سرربويی او دسررت در رويرری   مرراه سرراقی

 پرررر کررررد جرررام اوّل زان برررادۀ مشرررعّل

 را دلسررتان بهررر از را آن نهرراده کررف بررر

 مرری آن کشررید انرردر وی از نگررار بسررتد

 را بد چشم گفت   میرا  خود حسن ديد   می

    

 میانررر  در بنهررراد درآمرررد ای   گوشررر  از 

 زبانرر  زنررد تشکرر  ديرردی هرریچ آب در

 آسرررتان  بوسرررید سرررجده بکررررد آنگررر 

 دوانر   او روی برر  مری  آن از هرا    شعل  شد

 زمانر   اين در من چون بیايد نی و بود نی

 (9897 :9 ج ،1837 موالنا،)                    

 فضرای  توجّر  م خوانندهکلّی،  صورت در واوّل  نگاه در پیداست، غزل ظاهر از چنانک 

 از و لتلمّر  اندکی باامّا  .شود   نمی است ر  واقعیّت ورؤيا  آمیزش حاصل ک  ر  غزل جادويی

 معشروق  و نگرار  ديدن .ياسترؤ از ای   هال  در نما،   واقع اگرچ  فضا ک  يابد   درمی سوم بیت

 و زمران  هرم  اينکر  ولری   نیسرت،  یواقع خال  امر نوازد،   می بابرَ ک  درحالی خان  اطرا 

 واقعری  رۀدربا را خواننده ای   اندازه تا ،بنوشاند او ب  ای   پیال  و يابد حضور نیز ساقی ناگهان

 ،احتمال ب  ک  دهد   می سوق سو اين ب  را او و کند   می ترديد دچار رويداد و داستان بودن

 دل و ذهرن  دنیرای  در کر   است ای   واقع  کم دست و داده رخ راوی خیالِ عالم در رويداد

 اقعیّرت و ورؤيرا   میران  ترديرد  همین .است افتاده اتّفاق عرفانی های   جذب  هنگام ب  شاعر

 هرا    داسرتان  از دست اين شود   می سبب ر  است شدهبیان  نما   واقع ساختاری در البتّ  ک ر 

 .بنامیم جادويی را

 (واقعی)رئالیستیهایداستان.3.2

 موضروعی  پرداخرت  و بیران  ب  ک  هستند آنهايی ها،   واره   داستان و ها   داستان از دست  اين

فقر    را وقرايع  نويسنده ،ديگر بیان ب  .پردازند   می ر  هست ک   گون   همانر  واقعی و عینی

 و مشرخّص  ،داسرتان  تصرويرهای  و فضرا  و مکران  و زمران  ا وهر    شخصیّت .کند   می روايت
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 سریر  و يابرد  درمری  را مطالرب  تمرام  راحتری  ب  خواننده ک  ای   گون  ب  هستند، شده تعريف

 واقعیّرت  اغلرب  ،هرا    داستان اين فضای .پذيرد   می را آن وکند  می دنبال را داستان منطقی

 ازنروع   ايرن  .دکنر    مری  پیردا  تمثیلری  ةجنبر  کرم    کرم  کر     طروری  ب  ،است زندگی بیرونی

 و رنر   پری  ردگیگسرت  ک  درحالی ،دکن   می حکايت و تلمیح درگیر را ذهن ها،   واره   داستان

 .سازد   می جدامزبور  موارد از را آنها ،فضا

 اش   ژال  همچون اشک نآو اش   نال  و شعیب بان 

 ندا سحرگاهش آمد آسمان از حدّ ز شد ونرچ

 آمرزيدمت جرم وز بخشیدمت مجرمی گر

 دعا اين کن رها شخامُ دادمت خواهی فردو 

 عیان خواهم حقّ ديدار آن ن  خواهم اين ن  گفتا

 لقا رربه موَدررَ من ودرش آتش رربح هفت ررگ

(8 :1 ج همان،)

 (نمادین)سمبولیستیهایداستان.1.2

 و جويرد    مری  سود خود الهی و انسانی عالی های   انديش  انعکا  جهت در نماد از موالنا

 هرر  گروش  ب  حال عین در و باشد اش   درونی های   مدلول درخور او های   دالّ اينک  برای

 قائرل  حیراتی  ارزش اساسرا   رمزهرا  برای او .کند   می استفاده رمز از ،نرسد هم نامحرمی

 :دارد شرکل  دو موالنرا  شعر در نمادگرايی .کند   می تر   عمیق را او شعرِ مرزِ ک  چرا است؛

 و کند   می صدق مثنوی در هم مسئل ، اين .شعر یّتکلّ در ديگر و معیّن کلماتی در يکی

 زا کر   عرواطفی  اسرت؛  شراعر  ناخودآگراه  عواطف انعکا  موالنا غزلیّات .او غزل در هم

 ايرن  و بینرد    می را وحدت تجلّی کثرت، در او .گیرند   می سرچشم  او روان و روح اعماق

 از بسریاری  در او زبان دلیل همین ب  .شمارد   می جان صحرای برتر حقايق رمز را جهان

 .(175-177 :1832 خلیلی،) است رمزی هايش   غزل

 چیرزی  همران  ايرن  واند  نمادين اغلب مبنا همین بر غزلیّات های   واره   داستان و ها   داستان

 حکايرات  اشرتباه  بر   را هرا    داستان گون       اين و کشاند   می تمثیل سمت ب  را ذهن ک  است

 صرورت  بر   را نفرس  نمرادين،  تمثیلری  در موالنا ،زير غزل در چنانک  .پندارند   می تمثیلی

 نمراد  «محتسب» همچنین .ندا رنج در او دست از هم  ک است  کرده تصوير ای    روستابچّ

 :انسانی صفاتنماد  «بازار» و است عقل
 



 01/وارگیدرغزلیّاتشمسداستان

 
 

 بررازار درون هسررت ای   بچرر  روسررتايی

 ز او محتسب و مهترر برازار بر  درد   ا ک 

 ويرانری  ايرن  کنری    مری  چرا بگويند چو

 بس کردم من گويد کند عهد صد دو او

 شدم هشیار و عاقل نکنم بد اين از بعد

 کنی بس عیّار   زنی، سخره   دغلی، ال  

 اند از او از فُقَعی تا عطّار در فغان

 دار   دست کوت  کن و دم درکش و شرمی می

 توب  کردم نتراشم ز شما چون نجّار

 ک  مرا زخم رسید از بد و گشتم بیدار

 (936: 1، ج 1837موالنا، )                       

 یحردّ  تا و رن    کم بسیار ،نمادين و یستیسوررئال های   داستان مرز ک  شديادآور  بايد

 فضرای  نروع  دو ايرن  دقیرق  يرف تعر گررفتن     نظرر  در و بررسی با ما آنچ است، امّا  مبهم

، است غالب عنصر فضا ،سوررئال های   داستان در ک  بود اين يافتیم، دست آن ب  داستانی

 .هسرتیم  رو روب  (انماده) سمبولیک مفردات و زمین  با نمادين های   داستان در ک  درحالی

 و نمرادين  ابیرات،  افقری  محرور  در توانرد    می ئالرسور ورؤيا  فضای با داستانی گاه اگرچ 

 با ،بگیريم رنظ در تنهايی ب  را سوررئال غزل کي ابیات اگر ک  معنا ينبد باشد؛ تصويری

 .بود خواهیم مواج  نمادين تصاويری و کلمات وفضا 

 اصرلی  گروه چند باما  بندی، تقسیم اين در:آنهامنبعیمبنابرهاداستانتقسیم.3

 .هستیم مواج 

 تاریخیهایداستان.3. 

 ؛شروند    مری  مربرو   تاريخی رويدادهای ب  ک اند  هايی   داستان ها،   داستان غزل از دست  اين

 پری  انش   درستی ب  ،تاريخ در آنها پیگیری با و هستند مکان و زمان ب  مستند ک  وقايعی

 ممکرن  اينکر   اساسری     ةنکتر  و است بودن واقعی ،آنها ويژگینخستین  ،بنابراين .بريم   می

 .هستند تلمیح از تر   گسترده بسیار ک  درحالی بکشانند، تلمیح سمت ب  را ذهن است

 آهرررو پررری انررردر 9دهرررماَ پسررررِ روزی

 برويش  و تلرذّ  کرز  شرربت  يکری  داديش

 تحیّررر کرروی سررر برر  کررس همرر  گفتنررد
 

 دستیش ب  سر برشد و از اسب درافکنم 

 مسکین پسر ادهم تاج و کمر افکند

 افکند   مانند فلک مرکب شبديز بر

 (462:همان)                                       

                                                      
 (184ترا   114از صفحة ) االولیاتذکراست ک  عطّار شرح حال وی را در اوّل و دوم  ارفان قرنابراهیم بن ادهم، از ع. 9

 .آورده است
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 دینیـتاریخیهایداستان.2.3

 و هرا    شخصیّت و وقايع و بمطال ک است  مواردی شامل غزلیّات های   داستان از دست  اين

 هرای    داسرتان بیشرتر   .اسرت  دينی های باکت و مذاهب و اديان از برگرفت  آنها ةماي   درون

 قررآن  در غالبرا   نیرز  دمروار  همین ک  شود   می پیامبران داستان ب  مربو  غزلیّات مذهبی

 يرک  تنهرا  پیرامبران  داستان ک  نیست اين بر داير مولوی ۀعقید» ک  درحالی ه است،آمد

 ايرن  او نظرر  بر   بلکر   .باشرد  شرده  تمرام  و افتراده  اتّفاق بار يک ک  است یتاريخ ةحادث

.(121 :1864 پورنامداريان،) «گردد   می تکرار انسانی هر وجود در ها   داستان

 گفرررت همررری جررردا مرررنۀ پرررار هرررر

 ناگهرررررانی بديرررررد چرررررو موسررررری

 سرررتمرَ وجررروی جسرررت ز کررر  گفترررا

 کرررن رهرررا سرررفر موسررری ای گفرررت

 کررررررد بررررررون دل ز موسررررری دم آن

 ايررررن دبرررروَ ايررررن نعلیررررک خلررررعإ

 نگنجررررررد او جررررررز دلخانررررررة  در

 یدار چرر  کررف برر  موسرری ای گفررت

 برررریفکن کررررف ز عصررررا کرررر  گفتررررا

 شرررررد اژدهرررررا عصررررراش و افکنرررررد

 

 مرررر خررردا را   کرررای شرررکر و سرررپا  

 از سرررررروی درخررررررت آن ضرررررریا را 

 چرررون يرررافتم ايرررن چنرررین عطرررا را  

 وز دسررررررت برررررریفکن آن عصررررررا را

 همسررررراي  و خرررررويش و آشرررررنا را  

 برررررر وال راکرررررز هرررررر دو جهررررران ب

 دل دانرررررررد رشرررررررک انبیرررررررا را 

 گفترررررا کررررر  عصاسرررررت راه مرررررا را

 بنگرررررر ترررررو عجايرررررب سرررررما را   

 بگريخرررررت چرررررو ديرررررد اژدهرررررا را

 (198: 1،ج1837موالنا،)                          

 حتّری  و قرآنری  سرند  کر   هستند هم ديگری های   داستان ،پیامبران ستاندا بر عالوه

 و داسرتان  ادامرة  کرم  دسرت  يا است آن منشل النامو لتحلی و تلويل تقريبا  و ندارند دينی

 آنهرا  بر   قررآن  جرز  بر   ديگرری  دينری  هرای  باکت است ممکن البتّ  اوست؛ ذهن ساختة

 :مانندباشند؛  پرداخت 

 هررا   عشررق زلیخررا ابترردا بررر يوسررف آمررد سررال 

 اش زد دست در پیراهنش بگريخت او يوسف پی

 گفتش قصرا  پیررهن برردم ز ترو امرروز مرن      

 را طالررب کنررد مغلرروب را غالررب کنرردمطلرروب 
 

 کرد بر يوسف قفا   شد آخر آن عشق خدا می 

 بدريده شد از جذب او برعکس حال ابتدا

 ها کند تقلیب عشق کبريا گفتا بسی زين

 گو را ک  حقّ کرد از کرم قبل  دعا   ای بس دعا

 (95: همان)                                      

  



  6/وارگیدرغزلیّاتشمسداستان

 
 

آن  بر   موالنرا  نگررش  کر   شرويم يادآور  دارد جا (زلیخا و يوسف) یراخ داستان رۀدربا

 دارد مجعرول  هرچند ای    نظريّ در ريش  و نبود سابق    بی، يوسفب   زلیخا عشق و داستان

 در ک  است هايی   نمون  بهترين از خود، داستانی قوی ساختار با اخیر غزل .(1858 ،ستّاری)

 .دانست خرواراز  مشتی را آن وانت   می النا،مو های   غزل میان

زاویةدیدمبنایبرهاداستانتقسیم.1

 بر بندی تقسیم و بررسی يم،بنگر غزلیّات های   داستان ب  آن از توانیم   می ک  ديگری       روزنة

 های   واره   داستان و ها   داستان مبنا، همین بر .است داستان در موجود زاوية ديد نوع مبنای

 .شوند   می تقسیم اصلی دستة س  ب  یّاتغزل

 شخصاوّلزاویةدیدباداستان.1. 

    ايرن  در .شود   می روايت ،شخصاوّل  صورت ب  داستان ک  است زمانی ،زاوية ديد نوع اين

.کند   می روايت را داستان حوادث ،«من» نگاه از ک  است یشخصیّت راوی، ،صورت

 خرايی  سرخن  مرا پرسید آن سلطان ب  نرمری و 

 برررای آنکرر  واگويررد نمررودم گرروش کرانرر     

 نظر کردم دگربارش ک  اندر کش ب  گفتارش...

 دانری    مرا چشمک زد آن دربان ک  تو او را نمی

 مکن حیلت ک  آن حلوا گهی در حلق ترو آيرد  

 

 عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگ  آيی 

 گوشم سخن را بازفرمايی ک  يعنی من گران

 يی چو او عیّارسیمايیک  شاگرد درِ او

 گر ب  پیش او نبیند غیر رسوايی ک  حیلت

 ک  جوشی بر سر آتش مثال دي  حلوايی

 (9712: 9همان، ج )                             

 شخصدومزاویةدیدباداستان.2.1

 برا  داسرتان  کر   معنرا  ينبد است؛ شخص دوم داستانی، اشعار از دست  اين در زاوية ديد

 در ديرد  زاويرة  نروع  ايرن  .شرود    مری  روايت داستان درون از یشخصیّت دادن قرار مخاطب

 يرک  دل در هرم  موجود مورد دو يا يک و ندارد نمودی آن های   داستان و شمس غزلیّات

 و اسرت  شرخص  سوم يا شخصاوّل  ،اصلی زاوية ديد يعنی قرار گرفت  است؛ بلند داستان

 .شود می استفاده (التفات صنعت قالب در) وية ديدزا تغییر مواقع در شخص دوم زاوية ديد

 سرت پرا   آن خواج  را در کوی ما در گل فررو رفتر   

 رفررت او   کشرران مرری  جبّرراروار و زفررت او، دامررن  

 جررداهررا فرررد و    بررس مرررغ پرررّان بررر هرروا از دام  

 ای خواج  سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

 با تو بگويم حال او برخوان اذا جاء القضا 

 کنان بر عاشقان، بازيچ  ديده عشق را   تسخر

 آيد از قبض  قضا، بر پرّ او تیر بال   می

 مست خداوندی خود کُشتی گرفتی با خدا
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 خبررر   هرا برررده سرر وز سرنبشرت او بری       برر آسرمان  
 

 همیان او پر سم و زرّ، گوشش پر از طال بقا

 

 از بعد و شود   می نقل شخص سوم زاوية ديد با داستان ويکم بیست بیت تا بیت اين از

 .کند   می پیدا تغییر شخص دوم ب  شخص سوم از ديدزاوية  دوباره 99 بیت در و آن

  ست از قضا ای خواجة با دست و پا پايت شکست 
 

                           ها شکستی تو بسی بر پای تو آمد جزا   دل 
 

 بیرت  در و اسرت  شرخص  ومسر  ،ديرد زاويرة   ،ودوم سری  بیرت  ترا  وسوم بیست بیت از

 دوم بر   ديرد زاويرة   ،(خواجر  ) داسرتان  اصرلی  شخصریّت  دادن قرار مخاطب با وسوم سی

 .گردد   برمی شخص

 قدم گر رفرتم اينرک آمردم    ای خواجة صاحب

 

 تا من در اين آخرزمان حال تو گويم بر مال 

 (95: 1 ، جهمان)                                 

(کلّدانای)شخّصمسوةدیدزاویباداستان.3.1

 از يکری  يرا  و بیررون  از کسری  ديرد  منظرر  از داستان ک  است آن شخص سوم ديدزاوية 

 ديگرر،  بندی   تقسیم در ،ديدزاوية  نوع اين .شود روايت طرفان    بی و داستان های   شخصیّت

 هرای    نداسرتا  از زيرادی  شرمار  بنرابراين  .شرود  می شناخت  «بیرونی ديد زاوية» عنوانبا 

 نروع  ب  نسبت زاوية ديد نوع اين از موالنا ودارند  (شخص سوم) بیرونی زاوية ديد ،غزلیّات

 .است برده بیشتری بهرۀ آن دوم

 شررد مهتررری مهمرران ره از غريبرری آمررد

 نررادر هررای   سنبوسرر  فرراخر هررای   بريانرر 

 روزی ز بر   روز هرر مهمران   کررد  ماهیش

 ولیکن اين نیکوستگفتی  غريب شب هر

 باشد چ  عجب ای گفتتحیّر  از مهتر نآ

 گلولر   دلرش  در شرد  کول  حاج گفت زين

 

 مهمانیی بکردش با کار و با کیايی 

 شمع و شراب و شاهد بس خلعت عطايی

 فزايی چون حسن دلبر ما در دلبری

 ات نمايم چون شهر ما بیايی مهمانی

 "بهتر از اين تنعّم وين خلعت بهايی

 یی سمايیزيرا نديده بود او مهمان

 (9944: 9 ج ،همان)                             

 شرخص  سوم و درونی و شخصاوّل  زاوية ديد از را بهره بیشترين موالنا ،یکلّ طور ب 

 و ماير     درون .دارد او یهرا    داستان در را نمود ترينکم ،شخص دوم ديداست و زاوية  برده

 همرین  و دارند مستقیم رابطة او بیان شیوۀ با ،اموالنروحیّات  و غزلیّات در اشعار محتوای

 زاويرة ديرد   و گرايانر     درون بیان شیوۀ از موالنا فراوان استفادۀ برای دلیل ترين   روشن امر



 63/وارگیدرغزلیّاتشمسداستان

 
 

 درونری،  ديرد زاويرة   در آمرد،  ک  گون    همان .است زاوية ديد ديگر انواع ب  نسبت درونی،

 غالبرا   شرخص اوّل  ايرن  کر   شرود    مری  ترواير  شرخص اوّل  منظرر  و انداز   چشم از داستان

 طرور  بر   و ترر    دقیق نگاه در و غزلیّات اتّفاق ب  قريب شمار .است داستان اصلی شخصیّت

 موالنرا  بررای  کر   است ای   عارفان  و عاشقان  وقايع و رويدادها ذکر ،آن های   داستان ،خا ّ

 شراعر  تنهرا  نر   کر   هسرتیم  رو روبر   شراعری  «منِ» با او شعر در بنابراين است؛ داده رخ

 .ستها   داستان شخصیّت حال عین در و راوی و گوينده «منِ» بلک  ،شعرهايش

هنتیج

 آن هرای    گونر   و داسرتان  علمری  سراختار  با ک  شکلی ب  غزل، در پردازی   داستان ويژگی

 شرمار  ب  ،هفتم قرن عار موالنا،  های گريزیهنجار و ها هنروری از باشد، داشت  مطابقت

 ای   شریوه  ب  داستانی سازندۀ اجزای ترين   اصلی، وی داستانی های   غزل در ک  چرا رود؛   می

 بعردی  يرک  غالبرا   ،غزلیّرات  های   داستان های   شخصیّت .اند   کرده پیدا نمود بارز و مشخّص

 .دنکشران    مری  تمثیرل  سرمت  ب  را انندهخو ذهن و دهستن موالنا ذهن ةساخت و (تمثیلی)

 تمرام  در تقريبرا   کر   ای   گون  ب  ر  ها   داستان در ديدزاوية  انواع از موالنا گیری   بهره در تنوّع

 همچنرین  و است شده استفاده ديدزاوية  نوع دو از کم دست ،غزلیّات داستانی های   نمون 

 بارز نمودهایر جزو  داستانی های   شخصیّت ب  بخشی   جان و پردازی   شخصیّت در او شیوۀ

 ،داستانی عناصر ترين   اصلی از يکی عنوان ب نیز  رن  پی .است غزلیّات در داستانی اصرعن

 و اشعار از را داستانی پسوند آن،نبود  چنانک  است، مشترك غزلیّات های   داستان تمام در

 عناصرر  عنروان  بر   زمران،  در حروادث  تروالی  همچنین و چرايی و یّتعلّ .گیرد   می ها   غزل

 هرای    داسرتان  در کر   دارد را خرود  خا ّ صورت ،موالنا داستانی های   غزل در ازس   داستان

 .است نمايان خود ويژۀ تعريف با و خوبی ب جادويی او،  و رئالرسو

موالنرا در   ممتراز  شریوۀ  و زمران  عنصرر  ،غزلیّات در داستانی عناصر نمودهای ديگر از

 سرروده  يرايی رؤ و عرفرانی  فضرايی  در  ک غزلیّات های   داستانبیشتر  .است آن از استفاده

 اشرعار  در داسرتانی  تودرترويی  و تداعی شیوۀ و هستند مند   بهره سیّال جريانی از اند،   شده

 برارز  هرای    ويژگری جرزو   است ر  داستان در ذهن سیّال جريان شگرد نمايانگر ک ر  موالنا

 .درو   یم شمار ب ر  مثنوی در چ  و غزلیّات در چ ر  شاعر اين شعری سبک

 هرای    بنردی    تقسیم آوردن از ،مقال  محدود فضای تعلّ ب  ک شد  يادآور بايد پايان در
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 ايرن  بر  رر   ظاهری شکلنیز  و روايت عنصر مبنای بر ها   داستان غزل تقسیم چون ديگری

 و معنايی های   پیوستگی چ  مبنا اين بر و آمده غزل کجای در داستان ساختمان ک  معنا

 .کرديم موکول یديگر زمان ب  را آنبیان  و پوشیديم چشم دارد ر غزل کلّ اب ساختاری

 نابعم

 .خوارزمی دانشگاه دکتری، رسالة ،«فارسی غزل در انسجام» ،(1839) طاهره ايشانی،

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران،داستان پیامبران در کلّیّات شمس ،(1864) پورنامداريان، تقی

 .علمی و فرهنگی تهران، ،، چاپ چهارمهای رمزی   رمز و داستان، (1857)ررررررررررر 

 .سخن تهران، ،آفتاب ةساي در ،(1832) ررررررررررر

 .اختران تهران، ،(داستان) معاصر ادبیّات بر هايی   گزاره، (1838) علی تسلیمی،

چراپ   ،غنری  قاسرم  و غنری  دمحمّر  ةنسخ از ،اشعار ديوان ،(1858) الدّين ، خواج  شمسشیرازی حافظ

 .ايران خوشنويسان انجمن تهران، ،هشتم

 .سمت تهران، ،شمس غزلیّات در موالنا شخصی سبک تحلیل و بررسی ،(1837) علی چافی، پور   حسین

 .سخن تهران، ،جان باغ سیب ،(1832) مريم تیغ،   جهان خلیلی

 .مرواريد ،تهران ،چاپ سوم ،ادبی اصطالحات فرهن   ،(1837) سیما داد،

 و زبان پژوهش «فارسی شعر در آن خاستگاه و روايی غزل» ،(1836) احمدرضا منصوری رضا و روحانی،

 .ششم شمارۀ ،فارسی ادب

 .تو  تهران، ،زلیخا عشق درد ،(1858) جالل ،ستّاری

 .دعلی فروغی، تهران، امیرکبیر، تصحیح محمّگلستان، (1853)ين الدّ ، شیخ مصلحسعدی

انتشرارات     رضروی، تهرران،  د تقی مردرّ تصحیح  سیّ، الحقیق حد ،(1838)، سنايی، مجدود بن آدم

 .دانشگاه تهران

 فصرلنامة  ،«نیشابوری عطّار و غزنوی سنايی غزلیّات در داستان سبکی سیر» ،(1899) مريم نسب، شريف

 .لاوّ شمارۀ ششم، سال ،ادب بهار

 .فردو   تهران،  ،چاپ سوم ،فارسی شعر در غزل سیر  ،(1852) سیرو   شمیسا،

 .پیمان تهران، قزوينی، ةمقدّم با ،االولیاتذکر ،(1831) فريدالدين ،عطّار

 ۀشرمار  ،ادبری  هرای    پرژوهش  ةفصرلنام  ،«داستانی قالب يک بیت، داستان»، (1836) حمید هیان،عبداللّ

 .پانزدهم

 .کبیرامیر تهران، ،چاپ دوم ،شمس غزلیّات در تصويرگری ،(1859) حسین فاطمی،

 .معین تهران، ،شمس غزلیّات در قصّ  بوطیقای ،(1833) علی گراوند،

 .مهناز ،تهران ،نويسی داستان هنر ةنام واژه ،(1855)صادقی    میر میمنت و جمال صادقی،   میر
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 .مهناز تهران، چاپ سوم، ،شاعری هنر ةنام واژه ،(1837) میمنت صادقی،   میر

 .فردا امید تهران، ،شمس فراق رد موالنا ،(1859) کريم لو،   میرزا

 حکیمیران،  ابروالفتح  کوشش ب  فروزانفر، مانالزّ بديع تصحیح ،شمس کلّیّات ،(1837) ينالدّ جالل موالنا،

 .شپژوه تهران، جلدی، دو دورۀ


