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 چکیده  اطالعات مقاله 
مولوی  در بررسی عناصر داستان، شخصیت بیشترین تأثیر را بر سایر عناصر دارد.   پژوهشی مقاله نوع مقاله: 

های  برد داستان نیز از تاثیر این عنصر بر داستان به خوبی واقف بوده و در پیش

است.   برده  آن  از  را  بهره  بهترین  بعد شخصیتخود  ی  هاانواع شخصیت،  در 

ها  و شخصیت گیردکار میرا به تناسب نوع قصه و پیام آن بهصحابه و مشایخ  

تعاریف   با  مجال  امروزیمطابق  مثنوی  می در  این بندیاحضور  انجام  هدف   .

بهره با  که  حاضر  کتابپژوهش  منابع  از  توصیفیخانه گیری  شیوة  به  و   - ای 

توانایی شناساندن  شده،  انجام  شخصیتتحلیلی  در  مولوی  پردازی  های 

تکنیکداستان  به  توجه  با  صحابه  و  مشایخ  به  مربوط  نوین  های  های 

های  دازی داستان پرنویسی است. مولوی در شخصیتشخصیتپردازی و داستان

بیان جزئیات حکایات چندان به مآخذ وفادار نیست و به  و  مشایخ و صحابه 

  تناسب بافت کالم و تبیین مقاصد ذهنی خود، در روایات زیرمتن تغییراتی داده 

شکل در   پردازی به بهترینهای مثنوی از ابزارهای شخصیتاست. راوی روایت

های عرفا و های شخصیتتاب ویژگیبرای باز وگو، توصیف و کنشقالب گفت

شیوة مستقیم و غیرمستقیم  صحابه استفاده کرده و معموالً در این امر، از هر سه

و تلفیقی بهره برده است البته شیوة غیرمستقیم و به ویژه عنصر گفتار و کنش  

 اعم از عادتی و غیرعادتی کاربرد بیشتری دارد. 
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 . مقدمه 1

به آن نوشتن داستان   ترین عنصر اصلی داستان است تا آنجا که بدون پرداختنشخصیت مهم

داستان صادر   هایدهد از شخصیتمیسر نیست. اعمال و گفتاری که داستان را تشکیل می 

عادی پیرامون   هایی است که نویسنده با کمک آن دنیایپردازی یکی از راهشود. شخصیتمی

می تغییر  را  تازه  دهدخود  دنیای  میو  خلق  به  ای  آگاهانه  مثنوی،  در  مولوی  کند. 

رسند  به نظر می  های او گاه چنان واقعیهای حکایتکند و شخصیتپردازی توجه میشخصیت

-کنیم. شخصیت نمی آنان حضور راوی را حس یابند که در خالل سخنان و رفتارو استقالل می

های مدرن قابل مقایسه  عنصر شخصیت در داستان معیارهای های مثنوی گاه با  ای داستانه

شود که در معرفی و  چند الیه، موجب می است. شناخت مولوی از انسان به عنوان موجودی

شناسی اشاره کند.  شناسی و روانانسان های خود به نکات دقیقهای حکایتتحلیل شخصیت

 دهد. متنوع جلوه می واقعی و های او را پویا،های داستاناین امر شخصیت

را در مختصات داستان   پردازانی است که شخصیتکنان از جمله نظریهشلومیت ریمون    

گیرد. دیدگاه وی با  های اساسی در نظر میپردازی، شاخصکند و برای شخصیتبررسی می

این شاخصه به  از دیدگاهتوجه  و ظاهر  از جمله کنش، گفتار، محیط  برای  ها  نیرومند  های 

های عادتی از غیرعادتی که نشان از توجه  داستانی است. تفکیک کنش هایتحلیل شخصیت

عادات و الگوهای رفتاری افراد دارد؛ از نقاط قوت این دیدگاه محسوب   کنان بهویژة ریمون

ویمی دیدگاه  محدود شود.  یا  و  ادبی  انواع  از  خاصی  نوع  به  به   وابسته  و  نیست  به کنش 

شخصیتظاهری،   هایویژگی بیان  در  گفتاری  حتی  و  دیدگاه  محیطی  این  دارد.  توجه  ها 

دارد و در   ها در متن داستان تأکیددستوری در معرفی شخصیت همچنین به نقش عوامل

 پردازد.وصفی می ها در قالب واژگان و ساختارهایمواردی به معرفی شخصیت
 

   پژوهش . بیان مساله و سواالت 1-1

های زیادی تصرف  مأخذ  هایهای روایات مثنوی در مقایسه با روایتشخصیت مولوی در خلق

-های مثنوی تبدیل به شخصیت خذ در روایتأهای ایستای روایات مشخصیت  و معموالً کرده

.  رسندکنند و به معرفت و آگاهی می اند که همگام با عمل داستانی رشد میشده ای پویاه

باشد تا  مثنوی می عرفا و صحابه در روایات  شخصیت   هدف از این پژوهش بررسی و شناخت
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کوشد  د. پژوهش حاضر میدر کاربرد این عنصر داستانی نشان داده شو  ویوسیله نبوغ مولبدین

های مورد بحث از چه ابزارهای  به این سؤاالت پاسخ دهد که مولوی در خلق قهرمانان روایت

های  ها و شباهتکنان استفاده کرده و تفاوتریمونپردازی با استناد به نظریة  شخصیت نوین

 پردازی روایات مأخذ در چیست؟ پردازی مولوی با شخصیتشخصیت
 

   پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

پردازی به عنوان یکی  مثنوی در ادبیات فارسی و ضرورت تحلیل شخصیت  جایگاه  با توجه به

  ، ویژه در مثنوی معنوی مشایخ در ادب فارسی و بهاز عناصر داستان و اهمیت نقش صحابه و 

بر رویکرد نظری با تأکید  را مورد    مثنویت  روایا  ، کنانپردازی ریمونشخصیت   ةاین تحقیق 

  در باب مشایخ و صحابه دارد  یمولو ی پردازنگاهی کاونده به شخصیت  دهد و بررسی قرار می 

های  روایتکند. همچنین  آشکار می آن  روایات پیش از  در مقابل  را  اهمیت روایات مثنوی   و

به  را  مثنوی روایت در شخصیت  کارگیری  از منظر  نوین  بررسی می پردازابزارهای  و  ی  کند 

-داستان   معرفی شخصیتروایات مثنوی را با روایات زیرمتن آن در این امر مقایسه کرده و به  

 پردازد.می بین اجزاء داستان های مشایخ و صحابه به عنوان عامل پیوند
 

   پژوهش پیشینة. 1-3

(  1390نیا، مریم )هایی صورت گرفته؛ از آن جمله: شریفکنان پژوهشدر باب نظریات ریمون

احمد« به  آل  های کوتاه جاللشناسانة ساختار روایت در داستان نامة »بررسی سبک در پایان

احمد پرداخته است و از  های کوتاه جالل آلشناسانة ساختار روایت در داستانبررسی سبک 

از نظر  توالن استفاده کرده که در آن شخصیتکنان و مایکل جیهای ریموننظریه پردازی 

اشرفی،  زمانه و کنشهای یکتوصیف ظاهری، کنش، کنش بررسی شده است.  های عادتی 

های پیامبران الهی در  پردازی داستان( در مقالة »الگوی شخصیت1397بتول؛ تاکی، گیتی )

ریمون دیدگاه  مبنای  بر  کریم،  ریمونقرآن  الگوی  طبق  بر  و  کنان«  گریماس  پراپ،  کنان، 

های پیامبران در قرآن کریم پرداخته  نونینگ به بررسی وجوهی از گفتمان روایی در داستان

میرزایی )است.  علی  صابری،  آزاده؛  داستان1398تبار،  در  داستان  »عناصر  مقالة  در  های  ( 

کنان« عناصر بیست داستان از وی  محمد صالح در آینة دیدگاه شلومیت ریمونکودک جاسم  

دلیل آنکه  صالح بههای جاسم محمد را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که پیرنگ داستان
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کنان  مجال کافی برای تغییر مسیر داستان وجود ندارد یک پیرفتی است و بر طبق نظر ریمون

شناسی  ( در رسالة دکتری »روایت1396یار کم است. فیضی، هاجر )دید بس فرصت تغییر زاویه

از نظریات   قالب گفتمان روایت و داستان«  تا قرن هفتم هجری در سه  اهم متون صوفیانه 

-فشارکی، محسن؛ خدادادی، فضلکنان در باب روایت شناسی بهره برده است. محمدی ریمون

ای راوی از روایت در ادبیات داستانی با تکیه  های فاصله( در مقالة »چگونگی سازه1396اله )

-کنان استفاده کرده و به مسألة روایتپردازی ریمونکنان« از نظریة روایتبر نظریة ریمون

شناسی و نمود آن پرداخته و به این نتیجه رسیده که در متون  پردازی مابعد در علم روایت

های انجام شده پژوهش  است. بر اساس بررسیپردازی از نوع مابعد  ادبیات داستانی گونة روایت

کنان انجام نشده و لذا این پژوهش  پردازی ریمونمستقلی در مثنوی بر مبنای نظریة شخصیت

شناسی مفید  تواند در تکمیل مطالعات پیرامون آثار مولوی و مبحث شخصیتجدید بوده و می

 باشد.
 

  پردازش تحلیلی موضوع .2

ساختمان کالمی است که »بیرون از محدودة کتاب هیچ موجودیتی ندارد.  هر شخصیتی یک 

شود و اعتبار و ارزش آن  نویس در آن متجلی میمحملی است که حاالت و احساسات رمان

(  455:  1398)آلوت،کند.«  های کالمی نویسنده برقرار می در روابطی است که با دیگر ساختمان

چرخد و عوامل دیگر، عینیت،  قصه بر مدار آن می عامل شخصیت »محوری است که تمامیت 

می کسب  شخصیت  عامل  از  را  خود  وجودی  علت  حتی  و  مفهوم  و  معنا  کنند.«  کمال، 

 های شخصیت در یک اثر نمایشی یا روایی »فردی است دارای ویژگی(  264:  1393)براهنی،

)گفتار(،   گوید آنچه می  دهد )رفتار( وها از طریق آنچه انجام میاخالقی و ذاتی که این ویژگی

نویس کارش این است که به روشنی ببیند  در واقع »رمان(  33:  1387)مستور،یابد.«  نمود می

نویس  سازی در قصه یعنی »قصهشخصیت(  44:  1394فایر،)داتاند.«  و بگوید که مردم چگونه

گردد.  آنها می با تجزیه و تحلیل افراد در محیط خانوادگی و اجتماعی به دنبال هویت واقعی  

نشانشخصیت از  است  عبارت  اشخاصسازی  راستین  هویت  :  1393)براهنی،داستان.«   دادن 

297) 
شخصیت از او فهمیده شود.   یعنی هر آنچه که بتواند با دقت در زندگی پردازیشخصیت

و شغل، وضعیت   مانند »سن و میزان هوش، سبک حرف زدن و ادا و اطوار، میزان تحصیالت
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انسانی،   ها. این مجموعة یگانه و منحصر به فرد از خصائصها و نگرشبی، ارزشروحی و عص

کنان معتقد است شخصیت در درون متن ریمون(  69: 1395کی،)مکپردازی است.«  شخصیت

 دو شاخص دارد: 

پردازی شبیه بوده؛ همچنین صریح و  مفهوم پذیری والف( توصیف مستقیم که به تعمیم 

در یک متن خاص، به طور مستقیم توصیف   است. هنگامی که یک شخصیت،ماورای زمان  

اثر می خواننده،  بر  خاص  متن  یک  در  مستقیم شخصیت  توصیف  برتری  نتیجة  »در  شود؛ 

 (   85: 1387کنان،)ریمونخردمندانه، قدرتمند و پایدار دارد.« 

اشاره کند؛ آن را به   یعنی توصیفی که به جای آنکه به خصلت  ب( توصیف غیر مستقیم  

های توصیف غیر مستقیم را نیز  وی مؤلفه)همان( طرق مختلف نمایش دهد و تشریح کند...« 

 داند.شامل کنش، گفتار، وضعیت ظاهری و محیط می

زمانه یا غیرعادتی که جنبة پویایی شخصیت را آشکار کرده و  های یک کنش: »کنش  - 

یا   های عادتی جنبة پایدارگیرند. برعکس کنشه می غالباً در نقطة عطف روایت نقشی بر عهد

)همان:  گذارند.«  دهند و غالباً تأثیری کنایی یا مضحک برجای می نامتغیر شخصیت را بروز می

86) 
-ای از خصلت در ذهن، نشانه گفتار: »به واسطة محتوا و شکل خود چه در مکالمه و چه  - 

آورد  شخصیتی دیگر بر زبان می دربارة   آید... آنچه یک شخصیتای شخصیت به شمار میه

 ( 90)همان: کند.« پردازی مینه فقط آن شخصیت، که خود گوینده را هم شخصیت 

شخصیت  وضعیت ظاهری: از بدو پیدایش روایت داستانی، وضعیت ظاهری به خصائل  - 

قیافه اشاره می نفوذ الواتر، فیلسوف سوئیسی و نظریة   فقط زیر  اما  اوکرد.  بود که   شناسی 

پرتره به خود گرفت. »الواتر  علمی  و خصائل جنبة شبه  میان وضعیت ظاهری   هایرابطة 

میان   مختلف تاریخی و نیز افراد هم عصر خود را تحلیل کرد تا ارتباط ضروری و مستقیم

 (91)همان: مشخصات چهره و خصائل فردیت را مشخص کند.«  

 هایدهندة طیفی از خصلتنشان  محیط: »محیط فیزیکی و انسانی اطراف شخصیت،  -  

رابطة علیت تکمیل می با  کراراً  رابطة مجاورت  نیز وضعیت ظاهری  اینجا  شود.«  اوست. در 
 ( 93)همان: 

های مشایخ و صحابه با مآخذ  های داستاناز آنجایی که بحث این مقاله تطبیق شخصیت 

ز رویکردهای نوین در دنیای  ای هم به بحث بینامتنیت داریم. بینامتنیت یکی اآن است؛ اشاره
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هنری پس از خود    -های ادبی های اساسی در نظریهاست که موجب دگرگونی ادبیات و هنر

این به کمک  است.  با  شیوه می شده  آنها  ارتباط  و چگونگی  ادبی  متون  نحوة ساخت  توان 

ها  ترین هدف بینامتنیت، کشف نشانهمختلف بررسی کرد. مهم هاییکدیگر را در طول زمان

و آثار مثبت متون دیگر بر یک متن است. بر اساس نظریة بینامتنیت میان دو یا چند متن  

های  شیوه متن مؤثر است. بینامتنیت به معنیو این رابطه در چگونگی درک   رابطه وجود دارد

ها از رهگذر  ناپذیری با سایر متنتفکیک  طورواسطة آنها »به  متعددی است که هر متن ادبی به

های پیش  ی سوری و ملموس از متنهاهای آشکار و پنهان، تلمیحات، جذب مؤلفهقول  قلن

شناسیک  های زبانناپذیر در ذخیرة مشترک سنن و شیوهاز خود و یا به لحاظ مشارکتِ اجتناب

گیری کریستوا، هر متن در حقیقت یک  در نتیجه( 423: 1395)داد، یابند.« و ادبی تداخل می

هایی که در آینده  شمار دیگر، حتی متنهای بینی جایگاهی است از تالقی متنبینامتن یع 

 نوشته خواهند شد.«  

شیوه  مقاله  این  شخصیتدر  روایتهای  در  پردازی  صحابه  و  مشایخ  به  مربوط  های 

گیرد  کنان مورد کنکاش قرار میبیت روایی در شش دفتر مثنوی بر مبنای نظریة ریمون1922

های مثنوی و مآخذ آن استخراج و سپس  کنان از داستانپردازی ریمونهای شخصیتو مؤلفه

می مقایسه  زیرمتن  روایات  با  مولوی  آنها  روایات  در  که  مواردی  است  ذکر  به  الزم  شود. 

 های داستانی و کنش آنها بارز هستند در نظر گرفته شده است.  شخصیت

به طور مستقیم یا   اصری وجود دارند کههای مختلف عن کنان در داستانطبق نظر ریمون 

ها چه مستقیم و چه  کنند. توصیف شخصیتهای داستان را معرفی میغیرمستقیم، شخصیت

دقیق چقدر  هر  خلق شخصیتغیرمستقیم  در  باشد؛  برایتر  را  آنها  و  کرده  عمل  بهتر   ها 

 کند. مخاطب باورپذیرتر می

 

 توصیف مستقیم  - 2- 1

های یک شخصیت را با استفاده از اجزای کالم، صفات، اسامی معنا یا  ویژگیهرگاه نویسنده  

در این روش    سایر اقسام اسامی به طور دقیق ذکر کند از شیوة مستقیم استفاده کرده است.

کند و از  نویسنده با توضیح دربارة اشخاص، آنها را صریح و در حجم کمی از متن معرفی می

روشساده مثنوی  است. ردازیپ های شخصیت ترین  به    ، در  و صحابه  مشایخ  بعضی  داستان 

ای از زندگی  سطحی به صحنه طوربهبه ذکر نامی از آنها بسنده شده یا   تفصیل نیامده و صرفاً
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و معموالً با ذکر    اغلب با توصیف مستقیم  افرادهای شخصیتی این  ویژگی  شود.می  اشارهآنان  

 : زیر دقت کنید هایمثال بهاست.  بیان شده  صفت یا آوردن تشبیه 

-در داستان .است ذکر نام شخصیت در بیت آغازین  ،های جالب شروع داستاناز شیوه - 

صفت او   یا  فعل ایی که دارای یک شخصیت محوری است که معنای مورد نظر راوی دره

تمام توجه خواننده را به   با این ترفندو داده راوی نام او را در آغاز داستان قرار  ؛شوددیده می

از ابراهیم    در هر دو داستان .  دنمای برجسته میرا  آن شخصیت معطوف و کنش آن شخصیت  

  : نام ابراهیم ادهم در بیت آغازین آمده است ادهم در مثنوی

 ودـهمچو او ملک خلتا بیابی  وار زود      ملک بر هم زن تو ادهم
 ( 1369/4/727)مولوی،

قبلی ابراهیم ادهم   برای تشریح موقعیتادهم،    به جای اسم ابراهیم  «شاه» آوردن صفت    -

 : باشدمی

 گیر ر و حارسان بربام اندر دا  بانه بر سریرـود آن شه شـفته بـخ
 ( 728)همان: 

ابراهیم   داستان »کرامات ابراهیم ادهم«، عبارت »سلطان جان« اشاره به مقام معنوی  در  - 

 دارد:  ادهم 

 ان  ـهـا ناگـجـد آنـیری آمـک امـی دوخت آن سلطان جان   ق خود میـدل
 (2/3222)همان:

کند  ابیاتی که اشاره به تحول در ابراهیم ادهم دارد؛ به شیوة مستقیم او را توصیف می  -  

ها است که در اینجا برای و آوردن تشبیه نیز از شگردهای بیانی مولوی در توصیف شخصیت

    اشاره به ترک دنیا و ایجاد تحول در ابراهیم ادهم او را به عنقا و پری تشبیه کرده است:  

 د ـی شدناپدیـون پری از آدمـچ س ندید ـ ر او را کـمان بُد دیگود هـخ
 (4/836)همان:

 دـان مشهورشـمچوعنقا درجهـه چون ز چشم خویش و خلقان دورشد 
 ( 838)همان: 

تذکرهفر  فروزان  از  روایتی  را  ادهم«  ابراهیم  هجرت  »سبب  روایت  می مأخذ  داند.  االولیاء 

توصیف مستقیم برای  ( 103: 1379)عطار، در مأخذ روایت دفتر چهارم (  134: 1362فر،)فروزان 

 : ابراهیم ادهم
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شمشیر زرین و گرز زرین در پیش و پس   پادشاه بودن و عالمی زیر فرمان داشتن و چهل  -  

  او بردن

 .آتش در دلش افتاد و تا روز نیارست ؛هیبتی در دل ابراهیم آمد - 

  « تن سیاه»  «، خسته روی»  «، وفا با«، »م درستد  تان »احد احد گفتن بالل«، صفت »یا در داس

مستقیم معرفی    ةاو را به شیو  ،برای بالل «  بال چستپیمای میمونفلک »   «، عبارت دل منیر»و  

 د:کن می

  تـشس  تـاودس ةتوب از ، نیدـاین ش درست یق از بالل دم ون که صدّـچ

 ( 1369/6/957)مولوی،

     اـا وف ــالل بــال آن بــت حــف ــگ طفی       ـدّیق پیش مصـد از آن صـبع
 ( 958)همان: 

  وستـن زمان در عشق واندردام تـای چست کان فلک پیمای میمون بال
 (959)همان:

داند.  الطیر عطار میمنطقرا کتاب    «احد گفتن بالل»خذ روایت  آمیکی از  فر  فروزان  - 

 : تنها دو بیت در اشاره به این ماجرا آمده است آندر که   ( 202: 1362،فرفروزان )

 و دوال   وبــد چـک صـن باریـر تـب     اللـ ایگه روزی بـبر یک ج وردـخ

 دـگفت احاحد می گفتهمچنان می       عدد چوب بیروان شد زو ز خون
 ( 502: 1388)عطار،

و به شیوة مستقیم شخصیت    اشاره به اندام نحیف بالل دارد   « باریک تن»صفت  در این ابیات  

در بیت    « وامی»صفت  کند. در داستان شیخ احمد خضرویه در دفتر دوم  بالل را توصیف می 

 دار بودن شیخ دارد:ر اشاره به وامزی

   رد ـون پایمـچـداد همیـستد میـم     ها این کار کردالـی سـیخ وامـش
 (1369/2/389)مولوی،

  وی کند که مولداند و ذکر میمی اء االولی قشیریه و تذکره  ةخذ این قصه را رسال أفر مفروزان

 (  46: 1362فر، )فروزان ت. اس التوحید به هم آمیختهای در اسراراین حکایت را با قصه

شیخ بوسعید به نشابور    (:128:  1388صفا،  )التوحید  روایت اسراربرای مثال توصیف مستقیم در   

 . بود
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داستان   ا  سُ »در  ما  ابویزیدأش   م عظ  بحانی  گفتن  »(1369/4/2103)مولوی، «نی  فقیر  ، 

 : در بیت زیر اشاره به مقام روحانی بایزید دارد  «محتشم

 بایزید، آمد که: نک یزدان منم    با مریدان آن فقیر محتشم

 )همان(  
شود: یک  با توصیف مستقیم شروع میداستان  ،  (169:  1379  ،)عطاردر مأخذ این روایت    - 

چون با  یا:    کند(خودی بایزید را توصیف میبرفت که... )حالت بی بار در خلوت بود و زفانش

 .خود آمد
 

 

 توصیف غیرمستقیم  - 2-2
به مخاطب این  د و  شومیمحیط و گفتار  ،  کنش،  توصیف غیر مستقیم شامل توصیف ظاهر

می را  تا  امکان  نویسنده بدوندهد  داستان  شخصیت،  تحمیل  خود  را  های  درک  مبنای  بر 

ابعاد مختلف یک شخصیت وجود    ةتصویرکشیدن همه جانب در این روش امکان به.  مجسم کند

داست  .دارد بهرهاندر  شاهد  مستقیم  روش  از  استفاده  بر  عالوه  مثنوی  روش  های  از  گیری 

 : رمستقیم هستیمغی
تواند عادتی باشد یا  میکنش    چیست؟«هر شخصیتی  : به این معنی که »کنش  کنش  - 

.  شودای از زمان و مقطعی انجام میشود یا اینکه در برههانجام می یعنی یا همیشه  .غیرعادتی

 های زیر دقت کنید: به مثال

  شیخ   عادتی  کنش   (،1369/2/379)مولوی،  در داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه    - 

 احمد خضرویه وام گرفتن و خرج کردن آن برای فقیران است:

  هانـیران جـردی بر فق ـرج کـخ      ده هزاران وام کردی از مهان

    ته ـال و خانقه در باخـان و مـج     هم به وام او خانقاهی ساخته
 ( 380)همان: 

 احمد خضرویه:  شیخدر داستان  فروش  کودک حلوا  غیرعادتیکنش  

     نینـو ح  ر آوردـه و گریه بـنال     کودک از غم زد طبق را بر زمین
 ( 405)همان: 
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  کنش   (128:  1388  صفا،)  التوحیددر روایت مأخذ داستان شیخ احمد خضرویه یعنی اسرار  - 

از هر کسی چیزی قرض  آن برای فقرا است:  قرض کردن و خرج کردن    دبؤحسن م  عادتی

 .کرده بود و بر درویشان خرج کرده

 .( داران را به داخل خانقاه برد)وام حسن ایشان را درآورد.:  دبؤحسن م غیرعادتیکنش  

اشخاص  گفتار شخصیت  :گفتار-  میان  است  ممکن  بگیردها  ذهن   یا  صورت  در  اینکه 

-روش   عقاید درونی او و یکی از بهترین از  ایجلوه  ،گفتار یک شخصیت  تحقق یابد.  شخصیت

 های زیر دقت کنید: . به مثالای شناخت اوسته

 :است منین که سبب افکندن شمشیر از دست چه بودهؤدر جواب گفتن امیرالم 

 م ـور تنـمأمه ن، م ـّقـح ةبند         زنممن تیغ از پی حق می: »گفت

 ا   فعل من بر دین من باشد گو                واـیر هـتم شــنیس، مـیر حّقــش
 ( 1369/1/3802)مولوی، 

برهه  :ظاهر  -  به  مربوط  افراد  ظاهری  وضعیت  زمان گاهی  از  گونه  این  .است ای خاص 

در  . برای نمونه  پردازدمحور و گذران یک شخصیت میهای ظاهری به توصیف زمانوضعیت

 پردازد:با توصیف ظاهر پیر چنگی به معرفی او می پیر چنگی  ةقص

 گیر شد باز جانش از عجز پشه   دـش رـ پی و ارـــــد روزگـرآم ـون بـچ

    مدُچون پالابروان بر چشم هم     پشت خم  ت همچونپشت او خم گش
 ( 2085)همان: 

... صرفاً از  وبینی  ة  انداز  ،رنگ چشم،  غیرقابل کنترل مثل قد مشخصات   کناناز نظر ریمون

فضایی در شخصیت علّ   اندیلپردازی دخراه مجاورت  به روابط  قابل کنترل  ی  اما مشخصات 

اندازة مشخصات    (92:  1387کنان،ریمون)  د.انمتکی به  قابل کنترل  این رو مشخصات غیر  از 

های مربوط ها در داستانذکر ظاهر شخصیت  وابسته به علت در شناخت شخصیت مؤثر نیست. 

های مختلف  به مشایخ و صحابه در مثنوی اغلب به صورت نمایش حاالت افراد در موقعیت

است. به عنوان نمونه توصیف وضعیت ظاهر برای کودک حلوا فروش در داستان شیخ احمد  

 خضرویه: 

 نـنی ـر آورد و حـه بـریـه و گـالـن     بر زمین زد طبق را  کودک از غم
      (1369/2/405)مولوی،

 کای مرا بشکسته بودی هر دوپای   گریست از غبن کودک های هایمی
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 ( 406)همان: 
انسانی اطراف شخصیت نشان  :محیط  -  فیزیکی و   هایطیفی از خصلتة  دهندمحیط 

ها یا شرایط  فضای پیرامون شخصیت عنوان داستان به محیط (  93:  1387،کنانریمون).  اوست

   .را نشان دهد هاتواند ویژگی شخصیتمی  ،زمان و مکان داستانحاکم بر 

روزن   ،تخت  م،با ر،سری  ،ملک خلود ک، مل در داستان سبب ترک ملک ابراهیم ادهم واژگان   

نشان می ر، شب،  قص را  بیانمحیط قصر  که  ابراهیم مقام   ة کننددهد  دنیایی  ادهم   سلطنت 

بعد از ترک مقام پادشاهی  دهد که ابراهیممیسلطنت معنوی را نشان    «ملک خلود»باشد و  می

 . یابددنیایی به آن دست می

  اهداف اجتماعی برگزیده و در راستای   مختلف  قشرهایاز    اش رامولوی اشخاص داستانی 

هایی که در روایات مشایخ و صحابه  شخصیتاست.    کرده  معرفی  هایشانبه همراه ویژگیخود  

بوده  . هستندای  اشخاص شناخته شدهاند اغلب  در مثنوی راه یافته مانند  اگر هم گمنام  اند 

آنها    ةکه مولوی دربارزمانی  پس.  اندشکل گرفته ایبر مبنای شخصیت شناخته شده  اضی بّع

آنها نیست هدفش تنها ؛ برخالف روایات مأخذ،کندمی  صحبت وقتی یک    .بیان شرح حال 

کند که با آنچه که  پیدا می خاصتی  شخصی ود  شهای مثنوی میوارد روایت مشهورشخصیت  

  آنها مولوی برای بیان مفاهیم ذهنی و تعلیمی خود    و  متفاوت است یاد شده  زیرمتندر متون  

ی  های شخصیت ، های مشایخهای صحابه اشخاصی تاریخی و شخصیتشخصیتگزیند.  برمیرا 

یاد شده است احترام  با  آنها  از  های صحابه  تشخصی  تعریفدر   مولوی  . عرفانی هستند که 

توان به اوضاع  می از این رو .است آمیختهرا ترسیم کرده و با عرفان  هایی از زندگی آنهاگوشه

داستان خدو انداختن   مثالً در  .آگاه شد   ها برد و به روحیات آناجتماعی عهد صحابه تاحدی پی

پی برد. مولوی در این داستان    )ع(علیدوره و شخصیت  اوضاع اجتماعی آن  به  توانمی، خصم

 قدرت  مسألة کند و  ترسیم میشخصیتی خالص و به دور از موانع نفسانی    را   )ع(شخصیت علی

 : کندتبیین میو عنصر عدالت را که شاخصة شخصیت اوست،   )ع(را از نگاه علی

 م ـور تنـامـم نه مـده حّقـبن  زنم از پی حق می من تیغ :گفت

 فعل من بر دین من باشد گوا  واــیر هـش مـ تـم نیسـیرحّقـش

 آفتاب  من چو تیغم وان زننده  ام در حراب«یت اذ ر م  ما ر م یت »

 م  تـغیر حق را من عدم انگاش  ت خود را من ز ره برداشتم ـرخ
   (3802 -5 /1369/1)مولوی، 
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ها  اشخاص داستان  ،شناسی شگردهای بالغی و زیبایی  تسلط بر  و  خود   خالق  ذهن   ی بامولو

با توصیف و مقام همراه  اقتضای حال  به  آنهاروان را  رفتار ظاهری  و  مقابل چشم    شناختی 

  به توصیف  های مستقیم و غیرمستقیم و تلفیقیبا استفاده از شیوه  . اوکندمخاطب ترسیم می

  مستقیم به خصوصیات   ةپردازی به شیودر شخصیت.  پردازدهای مشایخ و صحابه میشخصیت

اشخاص صفات  و  است ظاهری  داشته  نوین   .توجه  ابزارهای  از  مولوی  شیوه  این  در 

  ، های اخالقیویژگی  ، های جسمانیویژگی  ،زادگاه و ملیت  ،مثل نام و عنوان پردازیشخصیت

نام و عنوان در    .کندبه طبقات اجتماعی استفاده می القاب و صفات و اشاره از  در استفاده 

 :  کندمی اشاره های تاریخی و عرفانی اشخاصایخ به نامو مش های صحابهداستان

 شست   ـکو ز راهی بر لب دریا ن   ست ادهم آمده  م ز ابراهیمـه
 (2/3221)همان: 

 : اشاره دارد پیرچنگی نوازی به چنگ  توانمیدر اشاره به شغل 

 رّ؟    ـرّ و ف ـی مطربی با کـبود چنگ نیدستی که در عهد عمر      ـآن ش
 ( 1/1923)همان:/

ویژگی  به کارگیری  داستان شیخهای جسمانی میدر  راتوان  با یک   اقطع  مثال زد که 

  « خدو انداختن خصم» توان به داستانهای اخالقی میویژگی  اشاره به در  .بافتمی  دست زنبیل

 :اشاره کرد

 ل  ـشیر حق را دان مطهر از دغ  لـالص عمـاخ وزـی آمـلــاز ع
 (  3735)همان: 

 های صحابه و مشایخ ازالب داستانغ در  که  توان گفت  القاب و صفات می در استفاده از 

برده است بهره  ابزار  بالل  .این  احد گفتن  داستان  در  مثال  لقب صدّ  ،برای  با  را   یقابوبکر 

 : کندخواند یا در داستان عمر و پیرچنگی از لقب فاروق برای توصیف عمر استفاده می می

     دـجان پیر از اندرون بیدار ش        که فاروق آینه اسرار شد  ونـچ
 ( 2219)همان: 

ترک ملک ابراهیم ادهم   ت سببتوان به روایدر اشاره به طبقات اجتماعی و مسند می 

 : اشاره داشت

 حارسان بر بام اندر دار و گیر   خفته بود آن شه شبانه بر سریر      
 (  728/ 4)همان: 
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و گاهی    ها به عنوان راوی و گاهی از زبان یکی دیگر از شخصیت گاهی از زبان خود  مولوی 

داستان پیر چنگی مولوی   . درپردازداشخاص می  مستقیم   به توصیف  از زبان خودِ شخصیت

 :نواختهکند که در گذشته به زیبایی چنگ میپیر چنگی را مطربی معرفی می  ،عنوان راوی به

 ؟رّ ـرّ و ف ـی مطربی با کـبود چنگ    که در عهد عمر  تیـآن شنیدس

 یک طرب زآواز خوبش صد شدی    دیـود شـخیـاو ب بلبل از آواز

 ... تیـاســت خـوای او قیامــوز ن     دمش آراستی مجلس و مجمع
 (25/ 1)همان:

 : کندابلیس را وصف می ،معاویه زباناز  مولوی ابلیس و معاویه، در داستان  

 دیـه آمـنـزیـدر خ ،ردیـکرهـف ـح ن تو ره زدی ـو مـچ د هزاران راـص
 ( 2663/ 2)همان، 

  

 ؟ نیست ارهـپ ش جامه تو دست  کیست کز      تـوزم چاره نیسـنس ی از توـآتش

 تـنیس ارهـیزی چــو چـی تـوزانـا نسـت      سوزانیدنیست چو طبعت ای آتش
 ( 2665)همان: 

 کند: را معرفی می ذوالنون  ،از زبان اشخاص دیگر در بیمارستان«ذوالنون  » در داستان  

 ا! وـــق ـتّاِ؟ دـیانیــی کــه :رزدـــگ بـبان ر نزدیک اوـون رسیدند آن نف ـچ

 انـــه جـا ب ــدیم اینجـرسش آمــر پـبه تانـا از دوسـم :تندـف ـا ادب گـب

 ونـنـت بر عقلت جـتان اسـن چه بهـای  ؟ذوفنون  عقلِ  ونی ای دریایــچ

سته از ــقا شکـود عنــون شـچ ؟رسد درآفتاب یـن کـخـدود گل

  رابـــغ
 ( 1452)همان، 

او را معرفی میها مولوی  در بعضی داستان زبان خودِ شخص  خدو  »در داستان  کند.  از 

، خود  خوداز زبان  )ع(علی؛ پرسدعلت انداختن شمشیر را می خصمزمانی که  «انداختن خصم

 : کندگونه توصیف میبخشش خود را این  )ع( علی  «، رکابدار علی» یا در داستان   .کندوصف میرا  

 شـنی رـد در قهـف من نشـطـنوش ل      خویش که برخونی من چنان مردم
 ( 3859/ 1)همان: 

  ، محیط روایت  ، اشخاص را با توجه به اعمال و کنش مولوی گاهی به روش غیرمستقیم 

پردازی نوین قابل  که از منظر داستان  کندظاهری آنها معرفی می ا توصیف وضعیتی گفتار و  
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است. داستان  توجه  تمام  در  شیواو  بر  عالوه  صحابه  و  مشایخ  روش    ، مستقیم  ةهای  از 

شخصیت برای  استغیرمستقیم  کرده  استفاده  م پردازی  میان  در  توصیف  لفهؤکه  های 

شخصیت    « دار علیرکاب»داستان در  . کید داردأگو و کنش توغیرمستقیم بیشتر بر عنصر گفت

صورت غیرمستقیم   به،  رفتن نزد علی و سخن گفتن با اواو یعنی   دار با توجه به کنشرکاب

گفتن با   رفتن و سخن  گو و هم کنشِوگفت  ة لف ؤشود که در این روش هم از متوصیف می

 : استفاده کرده است )ع(علی

 شرُـت تُــتا نبینم آن دم و وق      علی زودم بکش د کایـباز آم

   من آن رستخیز تا نبیند چشم       خونم بریز کنممیمن حاللت 
   (3953)همان: 

وی  از    همچنین  غیرمستقیم  اغلب  و  مستقیم  روش  شخصیتتلفیق  پردازش  ها  برای 

مولوی در ابتدا از زبان خود    « انداختن خصم خدو»  برای مثال در داستان   .است  کرده استفاده 

 کند: میرا توصیف  )ع( به عنوان راوی علی

 حق را دان مطهر از دغل شیر   لـ مـالص عــاخ وزــی آمـلـاز ع
 ( 3735)همان: 

را وصف کرده    )ع(جوانمردی علی  ، از طریق کنش غیرعادتی غیرمستقیم   روشو بعد به   

 :است

 لی ـاش کاه زاـدر غـرد او انـک یر آن علی ـشمش تـان انداخـدر زم

 ( 3739)همان: 
 : را توصیف کرده است )ع(ت علیشجاعت و مروّ ،و از زبان خصم مستقیم ةبا شیوسپس  

 یستی ــد کـود که دانـت خروّــدر م انیستی ربّ یرـت شـجاعـــدر ش

 بیهـش  یـبد از وی خوان و نان ـکآم موسی ای به تیه  ت ابرروّـدر م
 ( 3746)همان: 

شیو  به  گفتامروزی شخصیت نویسی داستان  ةمولوی  و  به کنش  را  وو ها  و  می  اگو  دارد 

  .کندکشف می  آنها موضوع رفتارها و گفتارها را کند که مخاطب از خاللتصاویری خلق می

نوین شخصیت ابزارهای  بر سر قصه  ،پردازیاز دیگر  نام هر داستان  با    . مولویستا  آوردن 

خواننده را از    و  کند به طور مختصر آن را بازگو می  ،ماجرا  از روایتِ  قبل ،عنوان داستان آوردن

  وی با عنوان خودِ  .آن گرداند  ة مایدرون  او را متوجه ةکند تا اندیشیمحتوای داستان آگاه م 
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عالوه بر تمام    کند.شخصیت اصلی و اشخاص داستان را معرفی میطور غیرمستقیم  داستان به

بیانی شگردهای  از  او  موارد  آرایه این  استعارهو  قبیل  از  ادبی    ،تلمیح  ،کنایه  ،تشبیه  ، های 

تشبیه    درکالم او  .پردازی استفاده کرده استشخصیت قاب درصفات و ال   ،تشخیص و تمثیل

های ظاهری  کند که ویژگیای تشبیه میها را به گونهیتشخص  ، در داستان  .کاربرد زیادی دارد

عنوان نمونه به .کندگیرد و توصیفی از او در ذهن خواننده ایجاد میو باطنی فرد را در برمی

 :دهدرا جان می  کند که مردگانبه بانگ اسرافیل تشبیه می در داستان پیرچنگی آواز او را 

  دنـآرد در ب رردگان را جان دـم     آوازش به فنـرافیل کـاس وـچـمـه
 ( 1926)همان: 

ابلیس و معاویه  بخت شدن  شدن گلیم در معنای تیره سیاه  ة از کنای  معاویه  ، در داستان 

 :بیندخوردن و بدبختی خود میموجب فریب ابلیس را سخنان چرا که   کنداستفاده می

 یاهـمم شد سـ گلی ار نه ،یرـگ تـدس اله  همچون دود است ای  شاین حدیث

 (   2717/ 2)همان:  
از تشخیص استفاده    تشمولوی در توصیف آ  ، ام عمردر حکایت آتش افتادن به شهر در ایّ 

 :کندمی

 جر ــحورد اوخیـک مـچوب خش وـچهم مّ ـد عــهـدر ع اد ـتـی اف ـشـآت
 (3721/ 1)همان:   

پیرچنگی    داستان  تلمیح  در  ایوب  از  حضرت  داستان  شخصیت    و   کندمیاستفاده  به 

  ة صبر است؛ که نمون پیامبر با ایوب بنوازد به خاطر خدا چنگ  تا  کندمیتوبه  که  را پیرچنگی

 :کندمیبرابر 

 لـتســغـراب و مــی شـوبایّ نــیـع   لـای عس ـدری رقـرغ آبی غـم     

  شرق ون نورـا چـهجـد از رنـپاک ش   رقـ از پا تا به ف  وبـه بدو ایـک      
 ( 2107)همان: 

بر موضوع توصیف  ،شخصیت کند تا عالوه بر توصیفاز اغراق و مبالغه استفاده می گاهی 

صدای    تأثیراغراق در توصیف   ، خود شدن بلبل از آواز اودر داستان پیرچنگی بی  .کید کندأت

 : پیرچنگی است

  ییک طرب زآواز خوبش صد شد    دی ـخود شیـاو ب بل از آوازـبل 
 (1924)همان:
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وفادار نیست و به تناسب بافت کالم و   زیرمتن  چندان به  ،مولوی در بیان جزئیات حکایت 

شیو فراخور  داستان ة به  در  می  ، پردازیخود  مأخذ  روایت  در  وی  دهدتغییراتی  افزودن  .  با 

گوهای  وآوردن گفت  و  گوهاوو بسط گفت گوهاوافزودن گفت،  کنشر  ها یا حذف یا تغییکنش

روایت    هایکردن اشخاصی به جای شخصیت  گزینجای ا،گوهدرونی و گاهی تلخیص گفت

نکرهخذأم برخی شخصیت  پررنگ،  شخصیتکردن  ،    ، های جدیدصیتافزودن شخ  ، هاکردن 

در    دخلگروهی به جای شخصیت فردی و برعکس و گاهی   هایکردن شخصیتگزینجای

گوها و توصیف روانی اشخاص و  و ایجاد تعلیق با استفاده از گفت  ،مکان داستان زمان و  ةحوز

تصرف  دخل و   ذ خأخیر انداختن بیان علت حوادث در روایات مأ یا به ت  ایهای درونهآوردن قصه

این    داشته از  یادرون  راه،و  است  ایهم وندر مایه  افزوده  روایت  به  جدیدی  موجب    کههای 

 اشخاص داستانی خود شود ومی ی آن  روابط علّ   تحکیم  و نمایی روایت و استواری پیرنگ واقع

با  .  کندمعرفی می را به درستی متناسب با بستر روایت  رای ب  های جدید کنش  خلق مولوی 

 . کندغیرمستقیم معرفی میبه طور  را    زیرمتن، آنهانسبت به روایات    اشهای داستانیشخصیت

ناراحتی  برای  مولوی  ،حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه  در حکایت   مثالً  کودک   توصیف 

. در روایت شیخ اقطع  کنداضافه می بق از جانب کودک را زدن ط  بر زمین کنش  ،حلوا فروش

غمّ با را    ،از شحنهافزودن کنش  ابهام  از  این  شده، رفع  آگاه   دزدان   محلکه شحنه چگونه 

  ، ترک ملک ابراهیم ادهم مثالً در روایت سبب  .کنددر مواردی نیز کنشی را حذف می   کند.می

دهند نشان  که  می  ةکنشی  است حذف  ابراهیم  عنوان تشویش  به  ابراهیم  تاشخصیت  شود 

به درستی توصیف    ، را دارد ولی الهیتبدیل شدن به    ةتحول است و زمین  ةفردی که پذیرند

اختیار افتادن سوزن  کنش بی  (127  : 1379،عطار)   خذ ابراهیم ادهم بر لب دریاأم در روایت   .شود

اختیاری کنش  به  تبدیل  دریا  شده به  دریا  به  سوزن  افزودنگاهی  او    است.  افکندن   با 

  برای افزودن   اقطع برای نمونه در روایت شیخ  کند.میف  در روایت زیرمتن تصر  ها، گووگفت

الهی گفت  مایةدرون بین شیخورحمت  پربسامدترین  دهد.  می  ترتیبخدا   و  اقطع  گویی  از 

با افزودن توصیف   او  .گوهای میان اشخاص استو گفت بسط،  خذ أفات مولوی در روایات متصرّ

 هاییمایهدرونو طرح مباحث جدید و افزودن   های اشخاص مستقیم شخصیت و ذکر کنش

اکبر در  ،اضیبّمثالًدر روایت ع .دهدگوها را توسعه میو گفت ،در خالل گفتار  ارزش جهاد 

 های نفسانی است؛که وسوسه  (348همان:)  خذ أروایت م  ةمایبه درون  مقابل جهاد اصغر را

را    عارفانهشور   ةمایگوها درونو گفتبا بسط   ، ون در بیمارستاندر حکایت ذوالنّ .کنداضافه می
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  ،هایشداستان  گو برای اشخاص وبا بسط یا افزودن گفت مولوی  . افزایدصبر می ةمایدرونبه  

می پررنگ  را  آنها  در   .کندحضور  م مثال  ذوالنّأروایت  داستان  بیمارستان   نوخذ  در 

این گفتار   اما مولوی بابکر«ایم یا  »دوستان تودوستان کوتاه است:   پاسخ  (565:  1388،)قشیری

ت. یا داستان آمدن رسول  تر کرده اسرا پررنگ  را را بسط داده و بدین ترتیب حضور دوستان 

تنها در چند سطر آمده است.  (  322:  1388،صفا)روم به نزد عمر، در مأخذ خود اسرارالتوحید  

 وگو آن را به تفصیل نقل کرده است. مولوی با افزودن گفت

کند؛  را حفظ می  خذأگوی روایت مو گفت محتوای  اینکهضمن   ،گوهاوگفت  سط بمولوی در   

افزاید  بر آن می  های جدید مایهمایة قبلی یا افزودن درونرا یا برای تأکید درون  معانی بسیاری

گوی مرید و  و گفت مثال  .کندطریق از زبان آنها بیان می این    و مباحث مورد نظر خود را از  

مولوی با    .بسیار کوتاه است(  645:  1379)عطار،  مرید خرقانیمأخذ  خرقانی در روایت    همسر

مطرح   راو هم مباحث عرفانی    کردهشخصیت مرید را معرفی    و  شخصیت زن  آن هم  ةتوسع

بسط  را  (  639)همان:    خذ أگوی کوتاه روایت مو گفت  ، یا در حکایت مژده دادن بایزید  .کندمی

 دهد. می

ها ضمن پردازش شخصیت آنها چندین بار پیام حکایت  داستان زبان اشخاصاز   گاهی نیز

 شود. گاهی هم برای توصیفگوها می و ین امر موجب بسط گفتو هم   کند کید میأرا تکرار و ت

کند تا اطالعاتی غیرمستقیم در مورد  گوی درونی استفاده میو اشخاص از گفت  درونیاحوال  

خرقانی    همسرمرید بعد از رفتار    ،ر روایت مرید خرقانید  .شخص به خواننده ارائه دهد آن

.  گوی درونی در زیرمتن وجود نداردواین گفت .گویدشود و با خود سخن میدچار تشویش می

مایه  از آن را که درون کند و تنها بخشی خذ را تلخیص میأگوهای روایت مودر مواردی نیز گفت

  )همان: را  خذ أم گوی روایت او گفت ، اضیبّمثال در حکایت ع  .کند می ذکرت؛ در آن مضمر اس

 ت.اس تلخیص کرده (348

مولوی در شخصیت  تصرفات  و مشایخدیگر  شخصیت    کردننکره  بحث،  پردازی صحابه 

باید این    .کندحکایت مأخذ را تبدیل به شخصیت نکره می  ةشد  او شخصیت شناخته   .است

  محملیوقایع نیست و روایت برای او    ء به جز  ء ذکر جز  مولوی نکته را در نظر داشت که هدف 

مایه و جلب  کردن درون او برای برجسته  احتماالً  د.خود را بیان کن  نی مورد نظرااست تا مع 

مثال در   .دهدمی این کار را انجام  ،از صورت به محتوا  و  مایهتوجه مخاطب از شخص به درون

روایت مأخذ   بوعلی سینا  شخصیت  (645)همان:    خرقانیمرید    مأخذ  روایت به    در  تبدیل  را 
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کند و به صورت  عنوان نمی وی نام شیخ را  ، در آغاز روایت شیخ اقطع  . کندناشناس می  مریدی

می نام  )درویشی(  می  .بردنکره  امر  این  شنیدن   مخاطب  برانگیختنتواند  علت  برای  باشد 

حکایتی را که منسوب   است که  خذ اینأدیگر تصرف او در روایات م  .داستان شیخی ناشناس

  ، ون در بیمارستانمثال در روایت ذوالنّ .دهدبه شیخ دیگر باشد به شخص دیگری نسبت می

یا در    .است شده(  565:  1388،)قشیری  خذ أگزین شبلی در روایات مون جایشخصیت ذوالنّ

ع او جای  ، اضیبّحکایت  احمد خضرویهشخصیت  روایت مأخذ    گزین شیخ    ( 348همان:  )در 

مثال شخصیت دوم حکایت ابراهیم    .چندان واضح نیست شده است. گاهی هم تغییر شخصیت

امیری    ، ناشناس است اما در مثنوی رهگذری  (127  )همان:   خذأادهم در لب دریا در روایات م

ابراهیم  . با آوردن شخصیت امیر، موقعیت قبلی  است که قبال در خدمت ابراهیم ادهم بوده

 کند.ادهم و موقعیت فعلی امیر را تشریح می 

در روایت    رد؛ یک گفتار یا کنش دا تنها  خذ أشخصیتی فرعی که در حکایت محضور  گاهی  

برای    .گردددشوار می شود که تشخیص شخصیت اصلی از فرعیای پررنگ میبه اندازه  مولوی

تنها یک پرسش کوتاه از   رهگذری که)همان(   خذ حکایت ابراهیم ادهم بر لب دریا أمثال در م

دارد مولوی کنش  ؛ ابراهیم  روایت  دارد در  هم  و  هایی  روایت  پایان  میمتحوّ در  در  .  شودل 

ها و گفتارها  کنش خلقو    زیرمتنهای روایت  مواردی مولوی با افزودن اشخاص به شخصیت

مولوی    ،کایت مرید خرقانیدر ح مثالً  .کندرا جبران می  أخذاو ضعف ساختاری روایت م  رایب

در   بخشد.تحکیم میی روایت را  به او سیر علّ   با افزودن شخصیت رهگذر و انتساب کنشی

رفته استمرید چگونه می  ( 645)همان:    خذأم  روایت به کوه  با    ؟!فهمد شیخ    آوردنمولوی 

 یخت شدر حکای  .کنداین خأل را جبران می  گویدشیخ را می  جایکه به مرید    فردی شخصیت

دزدان    جایاز    چطور افزوده و کنش او این ضعف را که شحنه   شحنه را  ازِ اقطع شخصیت غمّ 

خذ به شخصیت  أنیز کنش و گفتاری را که در روایت م در مواردیکند.  رفع می ؛ مطلع شده

نسبت فردی  شخصیت  به  بوده  منسوب  مژده   .دهدمی گروهی  حکایت   ، بایزید  دادن  در 

شده و    مرید شخصیت فردیِ    تبدیل به  (639)همان:    در روایت مأخذشخصیت گروهی مریدان  

استوگفت طوالنی  او  برعکس  . گوی  هم  به   زیرمتن  روایتِ  فردیِ  شخصیتِ   ، گاهی  تبدیل 

 شخصی که بر بام،  مثال در روایت سبب ترک ملک ابراهیم ادهم  . شودشخصیت گروهی می

در روایت مولوی تبدیل به قومی بوالعجب و شخصیت گروهی    (103)همان:    گردددنبال شتر می

 .شودمی
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  های مشایخ و صحابه دارد.در داستان  زمان و مکان   ةحوزتصرفاتی اندک هم در    مولوی

در داستان ابراهیم   مولوی بیمارستان را به زندان و یا  ،ونمثال در ماجرای بیمارستان ذوالنّ

. در داستان پیرچنگی، مولوی به کلی زمان  را به دریا تغییر داده است  رود   ، ادهم در لب دریا

و مکان و اشخاص را دگرگون کرده است. زمان قصه به روزگار خلیفة دوم و مکان قصه به  

 گورستان یثرب تغییر کرده است.

ای که  ای دارد به گونهتوجه ویژه گو در روایات صحابه و مشایخومولوی به عنصر گفت 

  ة در حوز  نیز  یافته و شاهد تغییراتی گو اختصاصو بیش از نیمی از حجم روایت به گفت  غالبا

هستیمشخصیت واقع  پردازی  در  حیط  ةعمد.  در  مولوی  گفت  ةتصرفات  عنصر  و  و دو  گو 

  .پردازی استشخصیت

روایات میان شخصیتگفت زیرمتن،  در  طوالنی  درونی  گوهای  احوال  توصیف  و    آنهاها 

برای  گو  واز عنصر گفت  .خود به حکایات افزوده استاو  است که   ینها مواردیا  .وجود ندارد

 گوها بخشی ازاین گفت  همچنین،  و عرفانی بهره برده است.ها و مفاهیم تعلیمی  اندیشه بیان

اجتماعی یا   ةطبق ،  مکان زندگی  ، تواند اصالتگفتار می  شیوة  .دهد ساختار داستان را شکل می

بنابراین  آشکار شخصیت را    ةحرف  ابزار،  کند.  این  با    های ویژگیخصوصیات روحی و    مولوی 

قوت  ها ضعف  ، هاروانی شخصیت دیدگاه  هاو  تصویر   مورددر  را    آنها  هایو  زندگی  و  جهان 

ها، خصوصیات روانی و شخصیتی  . در داستان خدو انداختن خصم، از طریق توصیفکندمی

 ترسیم شده است. )ع(علی

ها و توصیف وضعیت  نشک   اغلب توصیف مستقیم و غیرمستقیم شامل   گوهادر خالل گفت

می ذکر  داستان  .شودظاهری  بعضی  نمیدر  صورت  ظاهری  وضعیت  از  توصیفی  و  گیردها 

،  داستان ابوعبداهلل مغربیدهد. در انتقال میآن را به مخاطب   ،مولوی با استفاده از ابزار گفتار

یت عبداهلل مغربی با توصیف مستقیم و غیرمستقیم معرفی  در خالل دو گفتار در نه بیت شخص

 شده است.  

تمایزات روایات مثنوی    بارزتریناز   ،گوی میان اشخاص داستانوگفتروایات مورد بحث    در

است آن  مآخذ  گفت  .با  چنان»وظیفة  را  داستان  که شخصیت  است  این  به  وگو  هست  که 

کند.«   ارائه  راستای   گویوگفت(  355:  1399)یونسی،خواننده  در  مشایخ  و  اشخاص صحابه 

و  پیش است  داستان  طرح  و  نویسنده  اهداف  بربرد  فضای  شخصیت  عالوه  القای  و  پردازی 

خواننده ذهن  به  نمایانداستان  مخاطب،  در  تعلیق  حس  ایجاد  باعث  درون،  و کردن  مایه 
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بدون واسطه مفاهیم را    و  کند اشخاص را معرفی می  وگو،گفت  شود.ها نیز میبرد کنشپیش

گو  وها وارد گفتوقتی شخصیت.  کند و دیگر نیازی به توضیح و تفسیر راوی نیستالقا می

 .برندشود و این اشخاص هستند که داستان را جلو میپنهان می راوی در داستان ؛شوندمی

کالم را به    ة رشتد و  شوگوها میوفتوارد گ  مدام د،معهود خوة  شیو عالوه بر این مولوی به

شود که اغلب به سهولت قابل  خلط می  گفتارش با گفتار شخصیت  ،گیرد و با ظرافتدست می

می سخن  که  است  این شخصیت  که  نیست  او    گویدتشخیص  مولوی.  گفتیا  از  ودر  گوها 

در باب    .تبهره برد اس  گمونولو  ،گو در ذهن شخصیتوو گفت دیالوگ  ،گوی میان افرادوگفت

که هاتف    فردیوقتی عمر به دنبال آن    .پیرچنگی داشت  توان اشاره به داستانمونولوگ می

 : گویدبا خود چنین می بیندرا میپیرچنگی و  رودبه گورستان می غیبی به او گفته

 ایست هدصافی و شایسته و فرخن  تایس ما را بنده حق فرموده :گفت

 ذاــَّبـ هان حـرّ پنــذا ای سـبَّـح  داـاص خـبود خ ی کیـچنگ پیر

 (1369/1/2180)مولوی، 

 برایاوست؛    یکی از ابعاد شخصیتیداوری زودهنگام عمر که    ،گویی درونیهمین تکبا  

می آشکار  تکنیک .  شودمخاطب  کارگرفتن  به  با  داستانمولوی  بخش  های  در  پردازانه 

هفت پردازیشخصیت قرن  یک  ة  نمون ،در  بهداستاناعالی  می نویس  با   .آیدشمار  وی 

 گوهای کوتاه و بلند و توصیف احوال درونی اشخاصو از طریق برقراری گفت پردازی شخصیت

. »دقت و توجه مولوی به کندت و شگفتی میمخاطب را دچار لذّ   ،به مقتضای مقام و موقعیت

مروانشناسی شخصیت و  مقام  اقتضای  به  آنان  درونی  احوال  توصیف  و  به  ها  و  آنان  وقعیت 

است.«   آنان  گفتن  سخن  شیوة  بر  مختلف  احوال  و  وموقعیت  مقام  این  تأثیر  خصوص 
   ( 34: 1399)پورنامداریان،

تلفیقی  به روش  به روش مستقیم و غیرمستقیم و گاهی  موجب شده تا طرح  ،  توصیف 

 وی  همچنین   .علت و معلولی شکل بگیرد های مولوی گسترده شود و حوادث و روابط داستان

شخصیت ایستا شخصیتی است که از اول  است. »  های ایستا و پویا استفاده کردهاز شخصیت

رفتارش در  تحولی  آخر داستان  ابتدای  یعنی همان  .روی نمی دهد تا  در  ماند که  طور می 

 ا مانند شخصیت ابوعبداهلل مغربی یا ابراهیم ادهم بر لب دری  (55:  1390،پرین).«  داستان بود

دست نیز  اشخاص  بعضی  میاما  تغییر  خصم  .شوندخوش  انداختن  خدو  داستان  در    ، مثال 

شخصیت  د. یا  شوبه تدریج و به آرامی دچار تحول می،  )ع(خصم به خاطر رفتار علی شخصیت
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آنی  پیرچنگی   صورت  میبه  تحول  دربه.  شوددچار  صحابه    طورکلی  و  مشایخ  حکایات 

  به این دلیل ای پویا فراوانی بیشتری دارند و شاید  هایستا نسبت به شخصیت هایشخصیت

نقل شده و    ، آنها بعد از تحول نمایش دادن احوال باشخاص عرفا و صحابه اغل که در معرفی

های عرفانی و تعلیمی و  اندیشه مولوی بیشتر تکیه بر آموزش نظام فکری خود دارد و به بیان

   .اندهای او خلق شدهویا هم در روایتهای پشخصیت ولی به هر حال .پردازداخالقی می

و  مقام  و  حال  تناسب  به  اشخاص  توصیف  با  موقعیت    تناسب  مولوی  با  آنها  گفتار 

 اشخاص از طریق نمایش اعمال آنها و ترجیح کنش و گفتار بر توصیف شان و ترسیماجتماعی

پردازی  خصیتپردازی در بخش ش های داستان خود را در به کارگرفتن تکنیک   مهارت   ، مستقیم

م  .کندمی نمایان مانند  نیز  مولوی  روایتؤگرچه  ملفان  اندیشه  خذأ های  تبیین  پی  های  در 

 .  پردازی نیز توجه داردداستان  و های زیبایی کالم اما به جنبه عرفانی است

گوهای کوتاه یا مفصل میان  گفت  ، ظاهری اشخاص پردازی و توصیف دقیق وضعیتشخصیت 

را در   بیان احساسات درونی و روحی آنها مولوی ا وآگاهی به احوال روانی آنه  ،هاشخصیت

 . سازدمتمایز می  گذشتگان بین

 
 

انواع  

پردازی شخصیت  

توصیف  

 مستقیم 

 توصیف غیر مستقیم

      

      

 گفتار 

 کنش

 

توصیف  

وضعیت  

 ظاهر 

 محیط

 غیرعادتی  عادتی

 45 124 132 111 1280 230 بسامد 

96/11 درصد   60/66  77/5  87/6  45/6  35/2  

 1692 230 مجموع بسامد 

96/11 مجموع درصد   04/88  

 
پردازی ریمون  های شخصیتهای مشایخ و صحابه در مثنوی بر اساس مؤلفهپردازی در داستانجدول: نحوة شخصیت

های مشایخ و صحابه بیت روایی از داستان  1922کنان در مجموع   
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کنان به کار گرفته شده در روایات مشایخ و صحابه پردازی ریمونهای شخصیت: بسامد مؤلفه1نمودار   

 
 

 

 
 

 2نمودار
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   یریگجه ینت .3
کنان، برخالف  توان گفت دیدگاه ریمونبا توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش می

پردازی، وابسته به نوع خاصی از انواع ادبی و  پردازان در باب شخصیتنظریه های دیگردیدگاه

دهد و  ها را نیز مدنظر قرار میکنش نیست. بلکه عواملی فراتر از کنش شخصیت یا محدود به

ها توجه دارد. این دیدگاه  ظاهری، محیطی و حتی گفتاری در معرفی شخصیت هایبه ویژگی

دارد و در مواردی به معرفی  ها تأکید  دستوری در معرفی شخصیت همچنین به نقش عوامل

کنان توجه  پردازد. اما در دیدگاه ریموندر قالب واژگان و ساختارهای وصفی می هاشخصیت

این   واقع شده است که برای کارایی بیشتر ها مورد غفلتبه عامل انگیزة افراد در انجام کنش

های  شاخص قیم بیشتر ازهای غیرمستالگو باید به آن افزوده شود. در مثنوی استفاده از شاخص

طورکلی شیوة تلفیقی در توصیف اشخاص کاربرد بیشتری دارد. در میان  مستقیم است اما به

های گوناگون توصیفِ غیر مستقیمِ، به ترتیب گفتار و کنش اعم از عادتی و غیرعادتی  روش

ن به کار  ها مورد استفاده قرارگرفته است. توصیف مستقیم بیشتر در متسایر روش بیشتر از

محور، در شاخص گفتار، توصیف   وگوهای گفتها. در داستانتا درگفتار شخصیت  رفته است

صحابه  های  کنان در داستاناست. بنابراین کارایی دیدگاه ریمون ها ذکر شدهمستقیم و کنش

از شیوة مستقیم و و استفاده  و میزان  پردازی  غیر مستقیم در شخصیتمشایخ مثبت است 

 های صحابه و مشایخ یکسان نیست.داستان
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Research Article 
In examining the elements of the story, the character has the greatest 

influence on the other elements. Rumi  was also well aware of the 

effect of this element on the story and has made the best use of it in 

the development of his stories. He uses different types of characters 

of Companions and Elders according to the type of story and its 

message, which are present in Masnavi  according to today's 

definitions. The purpose of this research, which has been done by 

descriptive-analytical method and using library resources, is to 

identify the abilities of Rumi in characterizing the stories related to 

the Sheikhs and Companions with regard to the new techniques of 

characterizing and story writing. Rumi  is not very faithful to the 

sources in characterizing the stories of the Elders and Companions 

and telling the details of the stories, and he has made changes in the 

subtext narrations to suit his words and explain his mental 

intentions. The narrator of Masnavi narrations used the tools of 

characterization in the best way in the form of dialogue, description 

and action to reflect the characteristics of mystics and Companions, 

and usually, in this regard, he used all three direct, indirect and 

combined styles. Of course, indirect style and especially the 

element of speech and action, both habitual and non-habitual, are 

more useful. 
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