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چکیده
غزلیّات موالنا بارها و بارها از جهات مختلف مورد بررسی و تحلیل بزرگان و اديبان مختلف قررار گرفتر
است .با توجّ ب ساختار غزل و ويژگیهای آن ب عنوان يک قالب شعری و سریر تحروّل و تکامرل آن از
ابتدا تا عصر موالنا ،درمیيابیم ک مولوی در غزلیّاتش گويی نوع تازهای از غزل داستانی و روايی را ر کر
پیش از او سنايی و عطّار بدان پرداخت بودند ر ب نمايش مریگرذارد .اينکر موالنرا از چر تمهیردات و
شگردهايی برای بارورسازی غزل ب عنوان بستری داستانی سود جست است و اينک غزلداستانهرای او
چند گون هستند و هر يک چ ويژگیهايی دارند ،از جمل پرسش هايی است ک محور اصلی اين مقالر
میدهد.
را تشکیل 

واژگانکلیدی:غزلیّات شمس ،موالنا ،داستانواره ،طرح ،تلمیح.
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مقدّمه

غزل يکی از برجست ترين قالبهای فارسی در گرذر زمران اسرت کر دسرتخوش فرراز و
نشیبهای فراوانی قرار گرفت است .از جمل تغییراتری کر در طرول زمران در غرزل رخ
داده ،بیان روايت و داستان در آن است .شعر روايی،شرعری اسرت کر شراعر در آن بر
شیوههای گوناگون ،ماجرايی را روايت میکند .ظراهرا نخسرتین رگر هرای غرزل روايری
عاشقان يا قلندران  ،ب شکل تکامليافت و دربردارندۀ گفت وگرو ،در غرزل خاقرانی ديرده
میشود (ايشرانی .)79 :1839 ،ايرن نروع از غرزلهرا رر کر هرم زمران نقرش شراعرانگی و
داستانگويی را ايفا میکنند ر در زمرۀ دشوارترينها هستند؛ زيرا شراعر قصرد دارد سر
مفهوم تغزّل (ک سخن دل است) و روايت و شاعرانگی را در قالبی ک تعداد ابیات آن کرم
و مجال برای داستانگويی اندك است ،با هم ب مخاطرب القرا کنرد .ايرن گونرة غرزل را
میتوان گون ای تازه و در عین حال ديرپا در شعر فارسی دانست؛ تازه است زيرا تا کنون
مورد توجّ جدّی قرار نگرفت و ديرپاست چون در آثار شاعران کهن نیز ديرده مریشرود
(روحانی و منصوری.)129 :1836 ،

مطالع و بررسی غزل موالنا ،يکی از پرچمداران غزل فارسی ،روشن مریسرازد آنچر
کمتر مورد عنايت قرار گرفت  ،عنصری است ک البتّ میتوان با در نظر گرفتن چشرمگیر
بودن آن در مثنوی ،مسکوت ماندنش را توجی کرد .استفادۀ هنرمندانة مولوی از غزل ب
مثابة بستری برای بیان حکايت و خلق داستان ،خصیص ای است ک کمترر کسری آن را
بررسی و تحلیل کرده است .اگرچ سنايی و عطّار پیش از او در شعر خود از ايرن شرگرد
بهره بردهاند ،فضای متفاوت حاکم برر غزلیّرات موالنرا و شرگردهای خرا ّ و ويرژۀ او در
بیسابق و متمرايز
داستانپردازی سبب شده است تا غزلداستانهای ديوان شمس بعضا 
از پیشتازان اين عرص باشد.
پیشینةتحقیق
ساختار داستانی غزلهای موالنا جزو ويژگیهای اشعار غنايی اوست ک بنا ب پررنر ترر
بودن ديگر امتیازات ،کمتر مورد عنايت پژوهشگران قرار گرفت است .در کتابهرايی کر
ب زبان فارسی دربارۀ غزلیّات موالنا و تحلیرل و بررسری آن ترللیف شرده اسرت ،بیشرتر،
خصوصیّات ساختاری و زبانی و موسیقايی اشعار ،مطمح نظر بوده و آثار تللیفی در ديگرر
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زبانها نیز کم و بیش ب همین موارد پرداخت اند .اغلب منابعی ک در اين نوشرت يراور و

راهنمای ما بودند ،از میان همرین آثرار برگزيرده شرده اسرت .بررسری و تحلیرل سربک
شخصی موالنا در غزلیّات شمس اثری است ک نويسنده سعی در بیران امتیرازات خرا ّ
سبکی و بیانی و زبانی موالنا را در غزلهايش دارد .عمدۀ مطالرب ايرن کتراب را تشرريح
سطح فکری و زبانی و نحوی و ادبی ديوان شمس تشکیل میدهد .در فصل چهرارم ايرن
اثر ،با عنوان «سطح ادبی ديوان شمس» ،نمادگرايی ،تشخیص ،گسرتردگی صرور خیرال
عامیان و وج شب های عارفان  ،تصاوير پارادوکسی و کثررت تلمریح در غزلیّرات ،تحلیرل
شده است .اين در حالی است ک جرای خرالی قالرب داسرتانی غرزلهرا در آن احسرا
میشرود ،خصوصریّتی کر نويسرنده فقر در چنرد خر ّ ر آن هرم در شررح و توضریح
نمادگرايان بودن اشعار ر ب آن اشاره میکند.
ديگر منبعی ک ب طور مستقیم ر امّا کوتاه و گذرا ر ب داسرتانی برودن غرزل موالنرا
اشاره کرده ،آفاق غزل فارسی است ک در بحث غزل موالنا ،بدان پرداختر اسرت .کتراب
بوطیقای قصّ در غزلیّات شمس ،کتاب ديگری است ک نويسندهاش با محور قررار دادن
عنصر روايت و زاوية ديد ،اين دو عنصر را در غزلیّات بررسی کرده است .مقاالتی هرم در
روايتگری موالنا در غزلیّات و همچنین غزلداسرتانهرای سرنايی و عطّرار

باب روايت و
نوشت شده است ک ما را در نگارش اين پژوهش ياری رساندهاند.
تعریفمسئله
مسئلة اصلی مقالة حاضر ،بررسی ساختار داستانی غزلهای موالنا بر پاية تحلیرل عناصرر
اصلی سازندۀ داستان ب معنای علمی و امرروزی آن اسرت .در بررسری حاضرر ،در صردد
پاسخگويی ب پرسشهای زير هستیم:
ر موالنا چگون و چرا از شگرد داستانپردازی در غزلیّات بهره برده است؟
ر ساختار غزلداستانهای موالنا تا چ اندازه منطبق با سراختار داسرتان ،بر معنرای
يک گونة ادبی است؟
ر عناصر داستانی تا چ اندازه و چگون در غزل موالنا نمودار شدهاند؟
ر غزلداستانهای موالنا بر چ پاي و ب چند دست تقسیم میشوند؟
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غزلموالناوساختارآن
ب جرئت میتوان موالنا را شاعری داستانپرداز نامید .جريان سیّال ذهن وی از طرفری و
نیم رة ابترردايی زنرردگی و موقعیّررت اجتمرراعی وی و خررانوادهاش از طررر ديگررر ،جررزو
اساسیترين داليل و توجیهاتی است ک وی را چنرین در پرردازش داسرتان ،قدرتمنرد و
شاخص ساخت است .داستانگويی و روايت ،از اساسیترين دارايیهای يک معلّرم فقر و
منبرنشین مسجد و مدرس است؛ چرا ک چنین شخصیّتی همرواره مخاطبرانی عرامّ دارد
ک برای انتقال مطالب و تفهیم مسائل شرعی و فقهی و دينری ناچرار اسرت بر گونر ای
سازد ک جايی برای ابهام و پرسش باقی نگرذارد .بنرابراين

سخن را قابل فهم و محسو

میتوان گفت ک وضع اجتماعی و مشغلة ابتدايی موالنا ،جلسات تمرينی بررای بر فعرل
رسیدن قوّۀ داستانسرايی او بوده است.
دلیل ديگر وجود ساختار داستانی در غزلیّرات ،تصرويری سراختن ايرن اشرعار اسرت.
تصويرسازی از شگردهای اساسی روايت است .همانگون ک قدرت موسیقی در غرزلهرا
آنچنان چشمگیر و پررن

است ک خواننده را ب وجد و سَماع وامیدارد و تلثیر شعر را

افزايش میدهد ،صورتبخشی ب ابیات ب واسطة طرح داسرتانی آنهرا نیرز ايرن ترلثیر را
دهچندان میکند .چیزی ک امروزه آن را غزلنقّاشری مری گرويیم .موالنرا بررای عینیّرت
بخشیدن ب اشعار و محسو تر کردن حاالت و درون خويش در غزلیّرات بر داسرتان و
روايت دست يازيده و از آن ب بهترين شکل بهرهمند گشت است.
داستاندرغزلیّاتموالنا

آنچ با در نظر گرفتن تعريف گون های مختلف داستانی و بررسی و جسرتجو در غزلیّرات
ب آن دست پیدا کرديم ،گذشت از داشتن تمام اجزای اين گون هرای داسرتانی ،خرود از
تنوّع و گوناگونی خاصّی برخوردار است ک ما را بر آن داشت تا ب تفکیک و تقسیمبندی
يافت ها بنا ب اعتبارات مختلف بپردازيم و سپس غزل داستانهای يافت شده را برا در نظرر
گرفتن الگوهای ادبیّات داستانی و عناصر سازنده اش ،تحلیل و بررسی کنیم؛ البتّ نظر ب
محدوديّت فضای مقال  ،فق

موارد مهمّ و اصلی را ب همراه شواهد شعری آنها برازنموده

و ب اشارهای در باب موارد جزئی و زيرمجموع ها بسنده کردهايم.
گونههایداستانی
داستانهایغزلیّاتبرمبنای 

.

داستانوارگیدرغزلیّاتشمس0 /


طرحهایداستانی
وارههاو 
داستان 

. .
ب هر قطع ای ک ب توصیف شخصیّتی ،صحن ای يا حادث ای واحد میپرردازد ،طررح يرا
داستانواره میگويند .طررح ،خصوصریّت و خصرلتی خرا ّ خرود دارد و بر علّرت آنکر
پیرن

آن گسترش نیافت  ،نمیتوان آن را داستان ب حساب آورد .از اين جهت ،از آن ب

عنوان داستانواره ياد میکنند .اختال اصلی طرح با داستان اين است ک طرح از اوضاع
و احوال حر میزند و داسرتان از وقرايع و وضرعیّت و موقعیّرتهرا ،طررح تلکیردش برر
چگونگی چیزی و مکانی و شخصی است و واقع  ،صحن يا شخصیّت واحردی را توصریف
میکند؛ داستان بر آنچ وقوع يافت يا وقوع خواهد يافت تلکید میورزد .از اين رو ،طررح
ب طور مشخّصی جنبة توصیفی دارد ،درحالیک داستان ،رشت حوادثی را دنبال میکند.
طرح غالبا گرد محور صحنة مجرّد يا شخصیّت منفردی میگردد و خصوصیّتهای آنها را
ترسیم و توصیف میکند؛ صحن و شخصیّتی ک خصوصیّتهای ممتراز و جالرب تروجّهی
دارند .داستان ،روايت عمل است ک اغلب از ويژگی پويرايی برخروردار اسرت ،امّرا طررح،
توصیف چگونگی است و ويژگی ايستايی دارد (میرصادقی.)119 :1855 ،

بنابراين داستانواره ب عنوان يک گونة ادبی و داستانیِ شناخت شده و ب اثباترسیده،
مانند ديگر گون های ادبیّات داستانی ،اجزا و عناصر خا ّ خود را دارد؛ عناصری همچون
پیرن  ،زاوية ديد ،روايت ،حالت ،فضا ،شخصیّتپردازی.
با بررسی غزلهای داستانی غزلیّات ،ب اين نتیجر دسرت يرافتیم کر اغلرب غرزلهرای
داستانی ،در اين دست قرار میگیرند؛ زيرا بیشتر اين نمون ها جنبة توصریفی دارنرد و طبرق
همان تعريفی ک از داستانواره و طرح شد ،علیّت و چرايی در آنها خیلی گسترده نیست.
من بیخود و تو بیخود ما را ک برد خان

من چند تو را گفتم کم خور دو س پیمان

از خان برون رفتم مستیم ب پیش آمد

در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشان

چون کشتی بیلنگر کژ میشد و مژ میشد

وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزان

گفتم ز کجايی تو تسخر زد وگفت ای جان

نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغان

نیمیم ز آب و گل ،نیمیم ز جان و دل

نیمیم لب دريا نیمی هم

دردان

گفتم ک رفیقی کن با من ک منم خويشت

گفتا ک بنشناسم من خويش ز بیگان

من بی دل و دستارم در خانة خمّارم

يک سین سخن دارم هین شرح دهم يا ن
(موالنا ،1837 ،ج )9829 :9
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داستانهایکوتاه

.2.
[داستان کوتاه] داستان يگان ای است ک در نهايت ب تلثیری يگان منجر میشود و برر
محور عملی داستانی و پیرنگی واحد استوار است .در داستان کوتاه ،شخصیّت معمروال
پیش از آغاز داستان تکوين يافت است؛ داستان فق آنها را در برهة خاصّی از زندگی و
تجربیّات عاطفی قرار میدهد و بازگوکنندۀ اين بره است (داد.)916 :1837 ،

اين نمون از داستان در مقايس با ساير موارد ،آمار کمتری را ب خود اختصرا

داده

است .بیشتر داستانها و داستانگون های غزلیّات ،طرح و داسرتانواره انرد و آنهرايی کر
ساختار کاملی از داستان کوتاه را دارند ،در چند نمونة اندك خالص مریشروند .برا ايرن
حال ،قدرت داستانپردازی موالنا در اين دست از داستانها نسبت ب ساير موارد ،بیشرتر
و چشمگیرتر است.
در کوی خرابرات مررا عشرق کشران کررد

آن دلبررر عیّررار مرررا ديررد نشرران کرررد

مرررن در پررری آن دلبرررر عیّرررار بررررفتم

او روی خود آن لحظ ز من باز نهران کررد

مررن در عجررب افتررادم از آن قطررب يگان ر

کز يک نظرش جمل وجودم هم جان کرد

عیران شرد

کز تابش حسنش م و خورشید فغان کررد

ناگاه يک آهو ب دو صد رنر

آن آهوی خوشنا ب تبريرز روان گشرت

بغرداد جهرران را بر بصرریرت همرردان کرررد
(موالنا ،1837 ،ج )959 :1

مینیمالیستی

داستانهای

داستانکهایا

.3.
«داستانک ،نوعی داستان است ک ضمن حفظ خصوصیّات عمدۀ داستان کوتاه ،از آن
موجزتر و مختصرتر اسرت .عناصرر داسرتانی در آن بر اختصرار توصریف مریشروند،
ب طوریک از  722تا  1722کلم را شامل میشود» (داد.)917 :1837 ،
اين دست از نمون های داستانی در مقايس با داستانهای کوتاه و داستانبیتهرا،
شمار بیشتری دارند .البتّ مرز میان اين گروه با داستانوارهها و طرحهرای داسرتانی،
بسیار کم و در برخی موارد هم نامعلوم جلوه میکند.
ای لولیان ای لولیان يک لولیی ديوان شد
تشتش فتاد از بام ما نک سوی مجنونخان شد
میگشت گرد حوض او چون تشنگان در جستوجو
چون خشکنان ناگهان درحوض ما ترنان شد
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ای مرد دانشمند تو دو گوش از اين بربند تو
مشنو تو اين افسون ک او ز افسون ما افسان شد
(موالنا ،1837 ،ج )796 :1

بیتها
داستان 

.1.
اين گونة داستانی بیش از ساير موارد ب تلمیح شباهت دارد و حدّ فاصرل و نروع خاصّری
در میان تلمیح و داستانواره اسرت؛ زيررا از نظرر تعرداد ،کرامال شربی تلمریح و از نظرر
ساختمان و عناصر سازنده ،مشاب داسرتانواره اسرت .در داسرتان بیرت برا بیتری روبر رو
هستیم ک عناصر اصلی و پاي های داستانی ب شکل کامال موجّهی در آن وجود دارند.
در دو نمونة زير ،عناصر اصلی و بنیادی داستانساز ر مانند شخصیّت ،زمان ،مکران ،و
از هم مهمّتر پیرن

ر مشهود است.

شخصی هم شب بر سر بیمرار گريسرت

چررون روز آمررد بمرررد و بیمررار بزيسررت

گرردايی کرر از پادشرر خواسررت دخررت

قضا خورد و سودای بیهوده پخت

در بیت نخست (شخصی )...توالی و ابتدا و انتهای زمانی داستان ب بهترين شکل نشان
داده شده است .همة داستان در يک شب تا صبح اتّفاق میافتد؛ البتّ واقعة زمین سراز
از مدّتها پیش آغاز شده است .پیشتر کسی بیمار شده و در آستانة مرگ است ،امّا در
شبی ک داستان اتّفاق میافتد ،يکی از نزديکان بیمار تا صبح بر سر بیمار گري میکند
و در نهايت بیمار زنده میماند و او میمیرد .با مرگ شخصیّت داسرتانی ،پریرنر

بر

پايان منطقی خود میرسد (عبداللّهیان.)191 :1836 ،

بیت دوم و مثالهای فراوان ديگرر در شرعر فارسری ،هرر يرک عناصرر يادشرده را در
طیفهای گوناگون ب نمايش میگذارند .امّرا آنچر در شرباهت برا ايرن گونرة شرعری و
داستانی و در گسترهای پهناور با آن روب رو هستیم ،تلمیح است ،ک تفاوت عمرده اش برا
داستانبیت در پیريزی و اصول داستانساز مشخّص میشود؛ برای مثال ابیاتی چون:
ديرررو بگريخرررت هرررم بررر دوزخ آز

يافررررت انگشررررتری سررررلیمان برررراز
(سنايی)156 :1838 ،

سررر

اصرررحاب کهرررف روزی چنرررد

پررری نیکررران گرفرررت و مرررردم شرررد
(سعدی)96 :1853 ،

و موارد بیشمار و فراوانی از اين دست ،ک همگی ب نوع اشخا

و رويدادهای تراريخی
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و دينی و ...اشاره میکند .در تلمیح با داستان روب رو هستیم ،امّا فق و حدّاکثر يکری از
عناص رر داسررتانی در آن نمررود و بررروز دارد و آنچ ر فهررم و درك مخاطررب را از ابیررات
اينچنینی موجب میشود ،پیشینة ذهنی و علرم قبلری مخاطرب از داسرتان مرورد نظرر
است .ب بیان ديگر ،اگر مخاطب هیچگون شناختی ب مثال حضرت ابرراهیم و زنردگی او
نداشت باشد ،اين بیت برای او مبهم جلوه خواهد کرد:
جرران کلرریم و خلیررل جانررب آتررش دوان

نررار نمايررد در او جررز گررل و گلررزار نیسررت
(موالنا)917 :1837 ،

امّا در داستانبیت ،آگاهی قبلی از موضوع لزومی نردارد؛ چررا کر وجرود عناصرر اصرلی
داستانی و توصیف موجز در خالل آن ،ذهن خواننده را قانع میسازد .از جمل ابیاتی کر
ساختار داستانبیت را در غزلیّات دارند ،میتوان ب اين مورد اشاره کرد:
موشرررکی صرررندوق را سررروراخ کررررد

خررواب گربرر مرروش را گسررتاخ کرررد
(موالنا ،1837 ،ج )318 :1

مصراع دوم اين بیت ،پیرن

و علّیّرت اصرلی و منطقری داسرتان را بیران مریکنرد؛

عنصری ک وجود آن اساسیترين تفاوت و تمايز برین تلمریح و داسرتانبیرت را موجرب
میشود .کوتاهترين قصّ های غزلیّات ،دستکم در قالرب بیرت بیران مریشروند؛ اگرچر
تکبیتهايی هم دارند ک وجود ساختار فشردۀ داستانی را ب ذهرن متبرادر مریسرازند.
برای نمون  ،دو بیت مشهور از غزلیّات ،جزو همین داستانهای دوبیتی ب شمار میآيد:
دی شیخ با چراغ همی گشت گررد شرهر

کررز ديررو و دد ملررولم و انسررانم آرزوسررت

گفتنررد يافررت مررینشررود جسررت ايررم مررا

گفت آنک يافت مینشود آنرم آرزوسرت
(موالنا ،1837 ،ج )441 :1

داستانهامبتنیبرعنصرفضاسازی

.2تقسیم
تقسیمبندی ديگر ،تقسیمبندی داسرتانوارههرا برر مبنرای فضاسرازی و نروع روايرت در
آنهاست ک بر اين مبنا با چهار گونة اصلی مواج هستیم.
داستانهایسوررئالیستی

. .2
آنچ ب نام داستان سوررئالیست از آن ياد میشود ،داستانهايی اسرت کر تصويرسرازی
در آنها غريب و غالبا مخالف واقعیّت است .در داستانهای رئال (واقعی) ،ما با زمین سازی
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روب رو هستیم ،يعنی همان چیزی کر بر واقعیّرت امرر بر همران صرورت کر هسرت
میپردازد و آن را ب شکل واقعی خودش ب تصوير میکشد ،درحالی ک در داسرتانهرای
سوررئالیستی ،فضاسازی جای زمین سرازی را مریگیررد و تجربرة نويسرنده ،واقعیّرت را
دگرگون می کند و با رن

ديگری ب تصويرگری در داستان میپردازد .بر اين مبنا« ،بیان

موالنا بیش از هر شاعر ديگری حال و هوای سوررئالیستی دارد؛ بردين معنری کر اغلرب
بازنمونی آزاد و بیتکلّف و جريانی سیّال از ژرفناها و نهانخان های دورانديش (بر قرول

نظامی) و هزارتوهای ضمیر ناخودآگاه است» (شمیسا .)125 :1852 ،وی در بسیاری از ايرن
داستانوارهها ب شرح و تعريف مشاهدات و ادراکات و دريافتها و حاالت روحی خرود در
فضای م آلود و نامشخّصی پرداخت است ک برای هر کسی جز او غريب و غیرواقعری بر
نظر میرسد ،کما اينک اينگون هم هستند .کالم گوينده ،پرارهپراره و نامنسرجم اسرت،
زمان و مکان در آن مبهم است ،سیر منطقی داستان دچار آشفتگی است ،ب گونر ایکر
خواننده احسا

سردرگمی میکند و فق

سعی در لذّت بردن از حسّ و حرال ظراهری

غزل و داستان دارد.
داد جرررراروبی برر ر دسررررتم آن نگررررار

گفرررت کرررز دريرررا برانگیرررزان غبرررار

بررراز آن جررراروب را ز آتر رش بسررروخت

گفرررت کرررز آترررش ترررو جررراروبی بررررآر
(موالنا ،1837 ،ج )1297 :1

خصوصیّت ديگری ک در داستانهای مذکور ديده میشود ،جريان سیّال ذهن اسرت
ک ب واسطة آن «شاعر میکوشد انديش ها ،واکنشها ،خاطرهها و تداعیهای درونریاش
را بی هیچ ترتیب منطقی و آگاهان ای در آثارش بر نمرايش بگرذارد» (میرصرادقی:1837 ،

 )33ب نحویک خواننده را در فضايی رازآمیز و در میان داالنهايی از روايات تودرتو قررار
میدهد .جريان سیّال ذهن «ناخودآگاه شخصیّتها را آشکار میکند .بریقصّرگی در ايرن
آثار رواج میيابد .اين داستانها ب ژانرهای غیرروايی بدل شده و از داللتهرای ارجراعی
مستقیم و ساده ،ب داللتهای ضمنی و بسیار نمادين رو آورده است .اين آثار بر لحرا
زمان و مکان هم ب ظاهر منح مینمايند ،ولری گراهی در سراختار درونری خرود دارای
انسجام هستند» (تسلیمی.)994 :1838 ،
عبارت و لفظ «ناخودآگاهی» ،از نمايانترين شاخص های غزلیّات موالناست ،چرا کر
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شعرش جوششی است .غزلهايی با اين ويژگی ،پر از رمز و راز و شگفتی هستند ،درست
ب مانند خوابی ک گوينده آن را در حالت بیداری ديده باشد .بیشک چنین امری خال
واقع است و با جريان زندگی عادّی بسیار تفاوت دارد .اين غزل ،يکی از بحثبرانگیزترين
اشعار وی است ک البتّ کسانی چون حسین فاطمی ( )989 :1859آن را نمادين میدانند.
با وجود اين ،نظر غالب در باب غزل مزبور ،اذعان ب سوررئال بودن آن است .آنچ مرا در
پی روشن ساختن آن هستیم ،اين است ک در اين دسرت از داسرتانهرای غزلیّرات هرم
پیرن

نمود قدرتمند و بارزی دارد .پیرن

اصلی اين داستان همانطرور کر مشرخّص

است ،دست کشیدن از نفس و خالی شدن از انانیّت و پیوستن ب روح کامل و توجّر بر
پیر و انسان کامل است؛ همان چیزی ک موجب میشود المکان تجلّی پیدا کند و انسان
واسطة انعکا

نور و روح مطلق شود.

داستانهایجادویی(رئالیسمجادویی)

.2.2
در آثار واقعگرای جادويی ،الگوهای واقعگرايی با خیرال و وهرم و عناصرر رؤيراگونر و
سحرآمیز جا عوض میکنند و در هم میآمیزند .در ايرن آمیرزش ،ترکیبری بر وجرود
میآيد ک ب هیچ کدام از عناصرر سرازندهاش شربی نیسرت و خصوصریّتی مسرتقلّ و
جداگان دارد و رؤيا و واقعیّت در داستان چنان در هم جوش میخورند ک خیالیترين
وقايع ،جلوهای طبیعی و واقعی پیدا مریکنرد و خواننرده ماجراهرای آن را مریپرذيرد.
داستان در شکل خیال و وهم عنوان میشود ،امّا خصوصیّتهای آن را نردارد و همرین
مسئل  ،رمانهای واقعگرای جادويی را از رمانهای خیال و وهم جدا میکند و ب آنهرا
کیفیّت نو و بديعی میدهد ک نوع تازهای از داستان را ب وجود مریآورد .در ايرن نروع
داستانها ،ترتیب توالی زمانی ب هم میريزد و روايت زمانی وقرايع ،اسرتادان جابر جرا
میشود (میرصادقی.)993 :1855 ،

با در نظر گرفتن اينک در داستانهای جرادويی ،طررح داسرتان و شخصریّتپرردازی
اهمّیّت ندارد ،فضا حر آخر را میزند .در رئالیسم جادويی ،همر چیرز واقعری انگاشرت
میشود و مرزی بین واقعیّت و رؤيا ديده نمیشود ،بلک باور بر اين اسرت کر واقعیّرت و
رؤيا يکی است .تفاوت عمدۀ اينگون داستانها با داستانهای سوررئالیستی در اين است
ک مرز بین واقعیّت و رؤيا در آنها مشخّص نیست ،امّا در سوررئالیسرت آنچر بر عنروان
واقعیّت از زبان گوينده مطرح میشود ،کامال خال عادت و واقعیّرت اسرت و فضرا در آن
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فضايی رؤيايی و دور از واقع است .بهترين دستگیر شاعر در چنین سراختاری ،اسرتعاره و
ب طور خا ّ ،تشخیص است .وج مشترك داسرتانهرای جرادويی برا سوررئالیسرت در
فضاسازی است .فضاسازی ب شکل چشمگیری در رئالیسم جادويی نمود دارد.
از ديگر شاخص های داستانهای جادويی میتوان ب مشخّص نبودن طرح داسرتان و
پردازش شخصیّتها اشاره کرد .اغلب غزلهايی ک موالنا تجرب های بیبرديل و شخصری
عرفانی خود را در آنها مطرح میسازد ،در حیطة داستانهای جادويی میگنجد.
سرراقی مرراهرويرری در دسررت او سرربويی

از گوشررر ای درآمرررد بنهررراد در میانررر

پرررر کررررد جرررام اوّل زان برررادۀ مشررعّل

در آب هرریچ ديرردی کرر تش زنررد زبانرر

بررر کررف نهرراده آن را از بهررر دلسررتان را

آنگر ر بکررررد سرررجده بوسرررید آسرررتان

بسررتد نگررار از وی انرردر کشررید آن مرری

شد شعل هرا از آن مری برر روی او دوانر

میديد حسن خود را میگفت چشم بد را

نی بود و نی بیايد چون من در اين زمانر
(موالنا ،1837 ،ج )9897 :9

چنانک از ظاهر غزل پیداست ،در نگاه اوّل و در صورت کلّی ،خواننده متوجّر فضرای
جادويی غزل ر ک حاصل آمیزش رؤيا و واقعیّت است ر نمیشود .امّا با اندکی تلمّرل و از
بیت سوم درمیيابد ک فضا اگرچ واقعنما ،در هال ای از رؤياست .ديدن نگرار و معشروق
اطرا خان درحالیک رَباب مینوازد ،امر خال واقعی نیسرت ،ولری اينکر هرمزمران و
ناگهان ساقی نیز حضور يابد و پیال ای ب او بنوشاند ،تا اندازهای خواننده را دربارۀ واقعری
بودن داستان و رويداد دچار ترديد میکند و او را ب اينسو سوق میدهد ک ب احتمال،
رويداد در عالم خیالِ راوی رخ داده و دستکم واقع ای است کر در دنیرای ذهرن و دل
شاعر ب هنگام جذب های عرفانی اتّفاق افتاده است .همین ترديرد میران رؤيرا و واقعیّرت
ر ک البتّ در ساختاری واقعنما بیان شده است ر سبب میشود اين دست از داسرتانهرا
را جادويی بنامیم.
داستانهایرئالیستی(واقعی)

.3.2

اين دست از داستانها و داستانوارهها ،آنهايی هستند ک ب بیران و پرداخرت موضروعی
عینی و واقعی ر همانگون ک هست ر میپردازند .ب بیان ديگر ،نويسنده وقرايع را فقر
روايت میکند .شخصیّتهرا و زمران و مکران و فضرا و تصرويرهای داسرتان ،مشرخّص و
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تعريفشده هستند ،ب گون ایک خواننده ب راحتری تمرام مطالرب را درمریيابرد و سریر
منطقی داستان را دنبال میکند و آن را میپذيرد .فضای اين داستانهرا ،اغلرب واقعیّرت
بیرونی زندگی است ،ب طروریکر کرمکرم جنبرة تمثیلری پیردا مریکنرد .ايرن نروع از
داستانوارهها ،ذهن را درگیر تلمیح و حکايت میکند ،درحالیک گسرتردگی پریرنر

و

فضا ،آنها را از موارد مزبور جدا میسازد.
بان

شعیب و نال اش وآن اشک همچون ژال اش
چرون شد ز حدّ از آسمان آمد سحرگاهش ندا

گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزيدمت
فردو

خواهی دادمت خامُش رها کن اين دعا

گفتا ن اين خواهم ن آن ديدار حقّ خواهم عیان
گرر هفت بحرر آتش شرود من دررَوَم بهرر لقا
(همان ،ج )8 :1

داستانهایسمبولیستی(نمادین)

.1.2
موالنا از نماد در جهت انعکا

انديش های عالی انسانی و الهی خود سود مریجويرد و

برای اينک دالّهای او درخور مدلولهای درونیاش باشد و در عین حال ب گروش هرر
نامحرمی هم نرسد ،از رمز استفاده میکند .او برای رمزهرا اساسرا ارزش حیراتی قائرل
است؛ چرا ک مرزِ شعرِ او را عمیقتر میکند .نمادگرايی در شعر موالنرا دو شرکل دارد:
يکی در کلماتی معیّن و ديگر در کلّیّت شعر .اين مسئل  ،هم در مثنوی صدق میکند و
هم در غزل او .غزلیّات موالنا انعکا

عواطف ناخودآگراه شراعر اسرت؛ عرواطفی کر از

اعماق روح و روان او سرچشم میگیرند .او در کثرت ،تجلّی وحدت را میبینرد و ايرن
جهان را رمز حقايق برتر صحرای جان میشمارد .ب همین دلیل زبان او در بسریاری از
غزلهايش رمزی است (خلیلی.)175-177 :1832 ،

داستانها و داستانوارههای غزلیّات بر همین مبنا اغلب نماديناند و ايرن همران چیرزی
است ک ذهن را ب سمت تمثیل میکشاند و اينگون داستانهرا را بر اشرتباه حکايرات
تمثیلی میپندارند .چنانک در غزل زير ،موالنا در تمثیلری نمرادين ،نفرس را بر صرورت
روستابچّ ای تصوير کرده است ک هم از دست او در رنجاند .همچنین «محتسب» نمراد
عقل است و «بازار» نماد صفات انسانی:
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روسررتايیبچرر ای هسررت درون بررازار

دغلی ،ال زنی ،سخرهکنی بس عیّار

ک از او محتسب و مهترر برازار بر درد

در فغاناند از او از فُقَعی تا عطّار

چو بگويند چرا مریکنری ايرن ويرانری

دست کوت کن و دم درکش و شرمی میدار

او دو صد عهد کند گويد من بس کردم

توب

کردم نتراشم ز شما چون نجّار

بعد از اين بد نکنم عاقل و هشیار شدم

ک مرا زخم رسید از بد و گشتم بیدار
(موالنا ،1837 ،ج )936 :1

بايد يادآور شد ک مرز داستانهای سوررئالیستی و نمادين ،بسیار کمرن

و تا حردّی

مبهم است ،امّا آنچ ما با بررسی و در نظرر گررفتن تعريرف دقیرق ايرن دو نروع فضرای
داستانی ب آن دست يافتیم ،اين بود ک در داستانهای سوررئال ،فضا عنصر غالب است،
درحالیک در داستانهای نمادين با زمین و مفردات سمبولیک (نمادها) روب رو هسرتیم.
اگرچ گاه داستانی با فضای رؤيا و سوررئال میتوانرد در محرور افقری ابیرات ،نمرادين و
تصويری باشد؛ بدين معنا ک اگر ابیات يک غزل سوررئال را ب تنهايی در نظر بگیريم ،با
فضا و کلمات و تصاويری نمادين مواج خواهیم بود.
داستانهابرمبنایمنبعآنها:در اين تقسیمبندی ،ما با چند گروه اصرلی

.3تقسیم
مواج هستیم.

تاریخی
داستانهای

. .3
اين دست از غزلداستانها ،داستانهايیاند ک ب رويدادهای تاريخی مربرو مریشروند؛
وقايعی ک مستند ب زمان و مکان هستند و با پیگیری آنها در تاريخ ،ب درستیشان پری
میبريم .بنابراين ،نخستین ويژگی آنها ،واقعی بودن است و نکترة اساسری اينکر ممکرن
است ذهن را ب سمت تلمیح بکشانند ،درحالیک بسیار گستردهتر از تلمیح هستند.
روزی پسررررِ اَدهرررم 9انررردر پررری آهرررو

مستیش ب سر برشد و از اسب درافکند

داديش يکری شرربت کرز لرذّت و برويش

مسکین پسر ادهم تاج و کمر افکند

گفتنررد همر کررس بر سررر کرروی تحیّررر

مانند فلک مرکب شبديز برافکند
(همان)462:

9

 .ابراهیم بن ادهم ،از عارفان قرن اوّل و دوم است ک عطّار شرح حال وی را در تذکر االولیا (از صفحة  114ترا )184

آورده است.
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داستانهایتاریخیـدینی

.2.3

اين دست از داستانهای غزلیّات شامل مواردی است ک مطالب و وقايع و شخصیّتهرا و
درونماية آنها برگرفت از اديان و مذاهب و کتاب های دينی اسرت .بیشرتر داسرتانهرای
مذهبی غزلیّات مربو ب داستان پیامبران میشود ک همین مروارد نیرز غالبرا در قررآن
آمده است ،درحالیک «عقیدۀ مولوی داير بر اين نیست ک داستان پیرامبران تنهرا يرک
حادثة تاريخی است ک يک بار اتّفاق افتراده و تمرام شرده باشرد .بلکر بر نظرر او ايرن
داستانها در وجود هر انسانی تکرار میگردد» (پورنامداريان.)121 :1864 ،
مرررر خررردا را

هرررر پرررارۀ مرررن جررردا همررری گفرررت

کرررای شرررکر و سرررپا

موسررررری چرررررو بديرررررد ناگهرررررانی

از سرررررروی درخررررررت آن ضرررررریا را

گفترررا کررر ز جسرررتوجررروی رَسرررتم

چرررون يرررافتم ايرررن چنرررین عطرررا را

گفرررت ای موسررری سرررفر رهرررا کرررن

وز دسررررررت برررررریفکن آن عصررررررا را

آن دم موسررررری ز دل بررررررون کررررررد

همسررررراي و خرررررويش و آشرررررنا را

إخلررررع نعلیررررک ايررررن برررروَد ايررررن

کرررررز هرررررر دو جهررررران ببرررررر وال را

در خانررررررة دل جررررررز او نگنجررررررد

دل دانرررررررد رشرررررررک انبیرررررررا را

گفررت ای موسرری برر کررف چرر داری

گفترررررا کرررر عصاسرررررت راه مرررررا را

گفتررررا کرر ر عصررررا ز کررررف برررریفکن

بنگرررررر ترررررو عجايرررررب سرررررما را

افکنرررررد و عصررررراش اژدهرررررا شرررررد

بگريخرررررت چرررررو ديرررررد اژدهرررررا را
(موالنا،1837،ج)198 :1

عالوه بر داستان پیامبران ،داستانهای ديگری هم هستند کر سرند قرآنری و حتّری
دينی ندارند و تقريبا تلويل و تحلیل موالنا منشل آن است يا دسرتکرم ادامرة داسرتان و
ساختة ذهن اوست؛ البتّ ممکن است کتابهرای دينری ديگرری بر جرز قررآن بر آنهرا
پرداخت باشند؛ مانند:
عشررق زلیخررا ابترردا بررر يوسررف آمررد سررالهررا

شد آخر آن عشق خدا میکرد بر يوسف قفا

بگريخت او يوسف پیاش زد دست در پیراهنش

بدريده شد از جذب او برعکس حال ابتدا

پیررهن برردم ز ترو امرروز مرن

گفتا بسی زينها کند تقلیب عشق کبريا

مطلرروب را طالررب کنررد مغلرروب را غالررب کنررد

ای بس دعاگو را ک حقّ کرد از کرم قبل دعا

گفتش قصرا

(همان)95 :
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دربارۀ داستان اخیر (يوسف و زلیخا) جا دارد يادآور شرويم کر نگررش موالنرا بر آن
داستان و عشق زلیخا ب يوسف ،بیسابق نبود و ريش در نظريّ ای هرچند مجعرول دارد
(ستّاری .)1858 ،غزل اخیر با ساختار قوی داستانی خود ،از بهترين نمون هايی است ک در
میان غزلهای موالنا ،میتوان آن را مشتی از خروار دانست.
داستانهابرمبنایزاویةدید

.1تقسیم
روزنة ديگری ک میتوانیم از آن ب داستانهای غزلیّات بنگريم ،بررسی و تقسیمبندی بر
مبنای نوع زاوية ديد موجود در داستان است .بر همین مبنا ،داستانها و داستانوارههای
غزلیّات ب س دستة اصلی تقسیم میشوند.
. .1داستانبازاویةدیداوّلشخص
اين نوع زاوية ديد ،زمانی است ک داستان ب صورت اوّل شخص ،روايت میشود .در ايرن
صورت ،راوی ،شخصیّتی است ک از نگاه «من» ،حوادث داستان را روايت میکند.
مرا پرسید آن سلطان ب نرمری و سرخنخرايی

عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگ آيی

برررای آنکرر واگويررد نمررودم گرروش کرانرر

ک يعنی من گرانگوشم سخن را بازفرمايی
شاگرد درِ اويی چو او عیّارسیمايی

...نظر کردم دگربارش ک اندر کش ب گفتارش

ک

مرا چشمک زد آن دربان ک تو او را نمیدانری

ک حیلتگر ب پیش او نبیند غیر رسوايی

مکن حیلت ک آن حلوا گهی در حلق ترو آيرد

حلوايی

ک جوشی بر سر آتش مثال دي

(همان ،ج )9712 :9

.2.1داستانبازاویةدیددومشخص
زاوية ديد در اين دست از اشعار داستانی ،دوم شخص است؛ بدين معنرا کر داسرتان برا
مخاطب قرار دادن شخصیّتی از درون داستان روايت مریشرود .ايرن نروع زاويرة ديرد در
غزلیّات شمس و داستانهای آن نمودی ندارد و يک يا دو مورد موجود هرم در دل يرک
داستان بلند قرار گرفت است؛ يعنی زاوية ديد اصلی ،اوّل شخص يا سوم شرخص اسرت و
زاوية ديد دوم شخص در مواقع تغییر زاوية ديد (در قالب صنعت التفات) استفاده میشود.
آن خواج را در کوی ما در گل فررو رفتر سرت پرا

با تو بگويم حال او برخوان اذا جاء القضا

جبّرراروار و زفررت او ،دامررنکشرران مرریرفررت او

تسخرکنان بر عاشقان ،بازيچ ديده عشق را

بررس مرررغ پرررّان بررر هرروا از دامهررا فرررد و جرردا

میآيد از قبض قضا ،بر پرّ او تیر بال

ای خواج سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی

مست خداوندی خود کُشتی گرفتی با خدا
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برر آسرمانهرا برررده سرر وز سرنبشرت او بریخبررر

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

از اين بیت تا بیت بیستويکم داستان با زاوية ديد سوم شخص نقل میشود و بعد از
آن و در بیت  99دوباره زاوية ديد از سوم شخص ب دوم شخص تغییر پیدا میکند.
ای خواجة با دست و پا پايت شکست ست از قضا

دلها شکستی تو بسی بر پای تو آمد جزا

از بیت بیستوسوم ترا بیرت سریودوم ،زاويرة ديرد ،سروم شرخص اسرت و در بیرت
سیوسوم با مخاطب قرار دادن شخصریّت اصرلی داسرتان (خواجر ) ،زاويرة ديرد بر دوم
شخص برمیگردد.
ای خواجة صاحبقدم گر رفرتم اينرک آمردم

تا من در اين آخرزمان حال تو گويم بر مال
(همان ،ج )95 :1

.3.1داستانبازاویةدیدسومشخّص(دانایکلّ)

زاوية ديد سوم شخص آن است ک داستان از منظرر ديرد کسری از بیررون و يرا يکری از
شخصیّتهای داستان و بیطرفان روايت شود .اين نوع زاوية ديد ،در تقسیمبندی ديگرر،
با عنوان «زاوية ديد بیرونی» شناخت میشرود .بنرابراين شرمار زيرادی از داسرتانهرای
غزلیّات ،زاوية ديد بیرونی (سوم شخص) دارند و موالنا از اين نوع زاوية ديد نسبت ب نروع
دوم آن بهرۀ بیشتری برده است.
آمررد غريبرری از ره مهمرران مهتررری شررد

مهمانیی بکردش با کار و با کیايی

بريانرر هررای فرراخر سنبوسرر هررای نررادر

شمع و شراب و شاهد بس خلعت عطايی

ماهیش کررد مهمران هرر روز بر ز روزی

چون حسن دلبر ما در دلبریفزايی

هر شب غريب گفتی نیکوست اين ولیکن

مهمانیات نمايم چون شهر ما بیايی

آن مهتر از تحیّر گفت ای عجب چ باشد

بهتر از اين تنعّم وين خلعت بهايی"

زين گفت حاج کول شرد در دلرش گلولر

زيرا نديده بود او مهمانیی سمايی
(همان ،ج )9944 :9

ب طور کلّی ،موالنا بیشترين بهره را از زاوية ديد اوّل شخص و درونی و سوم شرخص
برده است و زاوية ديد دوم شخص ،کمترين نمود را در داستانهرای او دارد .درونماير و
محتوای اشعار در غزلیّات و روحیّات موالنا ،با شیوۀ بیان او رابطة مستقیم دارند و همرین
امر روشنترين دلیل برای استفادۀ فراوان موالنا از شیوۀ بیان درونگرايانر و زاويرة ديرد
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درونی ،نسبت ب انواع ديگر زاوية ديد است .همانگون ک آمرد ،در زاويرة ديرد درونری،
داستان از چشمانداز و منظرر اوّل شرخص روايرت مریشرود کر ايرن اوّل شرخص غالبرا
شخصیّت اصلی داستان است .شمار قريب ب اتّفاق غزلیّات و در نگاه دقیقترر و بر طرور
خا ّ ،داستانهای آن ،ذکر رويدادها و وقايع عاشقان و عارفان ای است کر بررای موالنرا
رخ داده است؛ بنابراين در شعر او با «منِ» شراعری روبر رو هسرتیم کر نر تنهرا شراعر
شعرهايش ،بلک «منِ» گوينده و راوی و در عین حال شخصیّت داستانهاست.
نتیجه
ويژگی داستانپردازی در غزل ،ب شکلی ک با سراختار علمری داسرتان و گونر هرای آن
مطابقت داشت باشد ،از هنروریها و هنجارگريزیهای موالنا ،عار قرن هفتم ،ب شرمار
میرود؛ چرا ک در غزلهای داستانی وی ،اصلیترين اجزای سازندۀ داستانی ب شریوهای
مشخّص و بارز نمود پیدا کردهاند .شخصیّتهای داستانهای غزلیّرات ،غالبرا يرکبعردی
(تمثیلی) و ساختة ذهن موالنا هستند و ذهن خواننده را ب سرمت تمثیرل مریکشرانند.
تنوّع در بهرهگیری موالنا از انواع زاوية ديد در داستانها ر ب گون ایکر تقريبرا در تمرام
نمون های داستانی غزلیّات ،دستکم از دو نوع زاوية ديد استفاده شده است و همچنرین
شیوۀ او در شخصیّتپردازی و جانبخشی ب شخصیّتهای داستانی ر جزو نمودهای بارز
عناصر داستانی در غزلیّات است .پیرن

نیز ب عنوان يکی از اصلیترين عناصر داستانی،

در تمام داستانهای غزلیّات مشترك است ،چنانک نبود آن ،پسوند داستانی را از اشعار و
غزلها میگیرد .علّیّت و چرايی و همچنین تروالی حروادث در زمران ،بر عنروان عناصرر
داستانساز در غزلهای داستانی موالنا ،صورت خا ّ خرود را دارد کر در داسرتانهرای
سوررئال و جادويی او ،ب خوبی و با تعريف ويژۀ خود نمايان است.
از ديگر نمودهای عناصر داستانی در غزلیّات ،عنصرر زمران و شریوۀ ممتراز موالنرا در
استفاده از آن است .بیشتر داستانهای غزلیّات ک در فضرايی عرفرانی و رؤيرايی سرروده
شدهاند ،از جريانی سیّال بهرهمند هستند و شیوۀ تداعی و تودرترويی داسرتانی در اشرعار
موالنا ر ک نمايانگر شگرد جريان سیّال ذهن در داستان است ر جرزو ويژگریهرای برارز
سبک شعری اين شاعر ر چ در غزلیّات و چ در مثنوی ر ب شمار میرود.
در پايان بايد يادآور شد ک ب علّت فضای محدود مقال  ،از آوردن تقسیمبنردیهرای
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ديگری چون تقسیم غزلداستانها بر مبنای عنصر روايت و نیز شکل ظاهری رر بر ايرن
معنا ک ساختمان داستان در کجای غزل آمده و بر اين مبنا چ پیوستگیهای معنايی و
ساختاری با کلّ غزل دارد ر چشم پوشیديم و بیان آن را ب زمان ديگری موکول کرديم.
منابع
ايشانی ،طاهره (« ،)1839انسجام در غزل فارسی» ،رسالة دکتری ،دانشگاه خوارزمی.
پورنامداريان ،تقی ( ،)1864داستان پیامبران در کلّیّات شمس ،تهران ،مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ررررررررررر ( ،)1857رمز و داستانهای رمزی ،چاپ چهارم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
ررررررررررر ( ،)1832در ساية آفتاب ،تهران ،سخن.
تسلیمی ،علی ( ،)1838گزارههايی بر ادبیّات معاصر (داستان) ،تهران ،اختران.
حافظ شیرازی ،خواج شمس الدّين ( ،)1858ديوان اشعار ،از نسخة محمّرد غنری و قاسرم غنری ،چراپ
هشتم ،تهران ،انجمن خوشنويسان ايران.
حسینپور چافی ،علی ( ،)1837بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیّات شمس ،تهران ،سمت.
خلیلی جهانتیغ ،مريم ( ،)1832سیب باغ جان ،تهران ،سخن.

داد ،سیما ( ،)1837فرهن

اصطالحات ادبی ،چاپ سوم ،تهران ،مرواريد.

روحانی ،رضا و احمدرضا منصوری (« ،)1836غزل روايی و خاستگاه آن در شعر فارسی» پژوهش زبان و
ادب فارسی ،شمارۀ ششم.
ستّاری ،جالل ( ،)1858درد عشق زلیخا ،تهران ،تو .
سعدی ،شیخ مصلحالدّين ( ،)1853گلستان ،تصحیح محمّدعلی فروغی ،تهران ،امیرکبیر.
سنايی ،مجدود بن آدم ،)1838( ،حد الحقیق  ،تصحیح سیّد تقی مردرّ

رضروی ،تهرران ،انتشرارات

دانشگاه تهران.

شريفنسب ،مريم (« ،)1899سیر سبکی داستان در غزلیّات سنايی غزنوی و عطّار نیشابوری» ،فصرلنامة
بهار ادب ،سال ششم ،شمارۀ اوّل.
شمیسا ،سیرو

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

عطّار ،فريدالدين ( ،)1831تذکر االولیا ،با مقدّمة قزوينی ،تهران ،پیمان.
عبداللّهیان ،حمید (« ،)1836داستان بیت ،يک قالب داستانی» ،فصرلنامة پرژوهشهرای ادبری ،شرمارۀ
پانزدهم.
فاطمی ،حسین ( ،)1859تصويرگری در غزلیّات شمس ،چاپ دوم ،تهران ،امیرکبیر.
گراوند ،علی ( ،)1833بوطیقای قصّ در غزلیّات شمس ،تهران ،معین.
میرصادقی ،جمال و میمنت میرصادقی ( ،)1855واژهنامة هنر داستاننويسی ،تهران ،مهناز.
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میرصادقی ،میمنت ( ،)1837واژهنامة هنر شاعری ،چاپ سوم ،تهران ،مهناز.
میرزالو ،کريم ( ،)1859موالنا در فراق شمس ،تهران ،امید فردا.
موالنا ،جاللالدّين ( ،)1837کلّیّات شمس ،تصحیح بديعالزّمان فروزانفر ،ب کوشش ابروالفتح حکیمیران،
دورۀ دو جلدی ،تهران ،پژوهش.

