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Abstract  
Examining the names of characters has a fundamental application in the 

analysis of fiction. Characters often play an important part in the theme 

because of their names and in most cases, readers understand the theme with 

their help. Therefore, names are always influential in determining the 

encounter with the text and its context. In narratology, the question of how 

writers introduce the characters of their stories to the reader is of great 

importance; naming anything is like creating it. Choosing the right name for 

fictional characters is one of the most artistic ways to introduce characters 

and direct the reader’s attention to them. But changing characters’ names is 

one of the most innovative ways of characterization. By adopting such an 

approach to characterization, Rumi seeks to convey information to the 

audience in a way that is consistent with his mystical insight — breaking 

norms and mocking the boundaries of storytelling to achieve meaning. Since 

in the Islamic structure of Mathnawi the opportunity to introduce characters 

is little, the narrator introduces the characters of his stories to the reader in a 

very effective and concise way, which is specific to mystical language. 

Changing the letters is a technique that is chosen by the narrator of 

Mathnawi as a new way of characterization in line with this brevity. The 

research shows such changes are important in terms of semiotics and 

creative characterization. The changes in the names of the characters of the 

tales of Mathnawi can be studied in three areas: linguistic, syntactic, and 

literary. The causes of these changes include conveying feelings, observing 

rhythm, changing the personalities in the course of the story, the narrator’s 

attachment to the fictional characters, the narrator’s humor, some narrators 

who lie, changing the point of view, and making the story interesting and 

appealing to the reader. 
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 های مثنویها در قصهعلل دگرگشت نام شخصیت
 

 سعادتی افسانه
 ، اصفهان، ایران.اصفهان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان پسادکترا پژوهشگر

 9فشارکی محمدی محسن
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 91/9/9399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛8/6/9398: مقاله دریافت تاریخ

 (991 ص تا 89 ص از)
 پژوهشی -علمی

 چکیده
نامشان، نقش خود  ۀها اغلب به واسطدارد. شخصیت هاها، کاربردی بنیادین در تحلیل داستانبررسی نام شخصیت

کنند؛ ارتباط برقرار می مایه درونها با کنند و خوانندگان نیز در بیشتر موارد به مدد آنایفا می مایه درونرا در 
-گذارند. از نظر روایتبا متن و بافتار بیرونی آن تأثیر ۀها، همواره به نحوی در تعیین فضای مواجهراین نامبناب

از  ،هایشان را به مخاطبان نشان خواهند دادهای داستانشناسان، این پرسش که نویسندگان چگونه شخصیت
آن چیز است و گزینش نام مناسب برای آفرینش  ۀگذاری هر چیزی به مثابنام .اهمیت بسیاری برخوردار است

ها به مخاطبان است؛ اما ترین شگردها در پرداخت شخصیت و معرفی آناشخاص داستانی، یکی از هنری
پردازی است. مولوی با اتخاذ چنین رویکردی در ها در شخصیتترین روشدگرگشت نام اشخاص یکی از بدیع

بان در پی دست یافتن به راهی است که با بینش عرفانی او نیز ، ضمن انتقال اطالعات به مخاطپردازی شخصیت
که در  ازآنجامعانی.  ۀگویی برای رسیدن به دانمرزهای داستان گرفتن سخرهسازگار باشد؛ شکستن هنجارها و به 

های خود را های داستانبنابراین راوی، شخصیت ،ها، اندک استساختار اسلیمی مثنوی، فرصت معرفی شخصیت
ها، گذاریکند. تغییرات نامصورت بسیار اثرگذار و با ایجاز که خاص زبان عرفانی است به خوانندگان معرفی میبه 

راوی مثنوی  از سویپردازی تازه شخصیت ۀهمین ایجاز در نهایت به عنوان شیو جهتشگردی است که در 
ها در ساحت ظاهری برخی از دگرگشتدهد که تحلیلی و توصیفی نشان می شیوۀاین پژوهش به  شود.انتخاب می

-علل دگرگشت نامبه طور کلی،  .اندپردازی خالقانه اهمیت یافتهشناسی و شخصیتصورت پذیرفته و از نظر نشانه

عوامل از جمله  و زبانی، نحوی و ادبی قابل بررسی است ۀهای مثنوی در سه حوزهای قصهگذاری شخصیت
تعلق خاطر راوی  ،تغییر شخصیت در روند داستان ،رعایت وزن ،حس عاطفی انتقال به توانمی ،هادگرگشت نام

التفات و تنوع  ،دید ۀتغییر زاوی ،گویی راویان درون داستانیدروغ ،طنازی راوی ،نسبت به اشخاص داستانی
 اشاره کرد. جذاب ساختن داستان و جذب مخاطب  برایبخشیدن 

 

 پردازی.الدین مولوی، شخصیتی معنوی، جاللگذاری، مثنودگرگشت، نام :های کلیدیواژه
 

 . مقدمه9
یکی از شگردهای هنری موالنا در پرداخت شخصیت، گزینش نام مناسب برای افراد قصه 

گیری های مخاطبان مثنوی در ارتباطها، یکی از چالشاست؛ اما دگرگشت نام شخصیت
ای ده به شخصیت، مرحلهبا این متن است. برای بعضی از نویسندگان، اعطای نامی زیبن
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ساز است؛ زیرا نام، بخشی از هویت یک شخص و گاه تصمیمی سرنوشت برانگیزوسواس
ها، های شخصیتی هر فرد باشد. کاربرد نام تواند گویای بخشی از ویژگی می ، وسازدرا می

قصه دارد و از همان آغاز، تصویر و  یها تیشخصتأثیر زیادی در ترسیم و توصیف ویژگی 
نویسندگان کند. صور معینی از حاالت، کردار و گفتار آنان در ذهن مخاطب ایجاد میت

ها، همواره آن از سویگرا هستند و گزینش نام ها بسیار تمثیلگذاریاندرزگو، اغلب در نام
ها، دارای حواشی باید گفت که نام .(89: 9399)الج، پذیرد با مالحظات و تأمالتی صورت می

 ۀاین حواشی در خود واژگان نهفته نیست و متناسب با میزان و نحو ، کهارزشی هستند
 شوند؛یابند و معنادار میاستفاده هنری شاعر اهمیت می

هاست، بلکه این مفهوم غنای ارزشی واژگان نه به دلیل داللت مستقیم و معنای قاموسی آن»
برخورد با اثر ادبی، تداخل در تر برخوردار است. در ضمنی یا رمزی واژه است که از قوتی بیش

معنایی کلمات که  ۀافق معنایی خواننده نیز تنها از این طریق ممکن است. خواننده با ورود در هال
« شود، ممکن است در دنیای اثر قرار گرفته و لذت ببردهای ضمنی واژه محسوب میاز ارزش

 .(979: 9388)آقاحسینی و الگونه، 
وقتی  های بسیار مساعد برای پرداخت شخصیت است.مینهاستفاده از نام، یکی از ز

کند، این نام، اتفاقی نیست؛ بلکه بار ای، نامی را برای شخصیّت خود انتخاب مینویسنده
. (961: 9379)اخوت، خاستگاه فکری نویسنده است  ۀدهند نشانکه  داردعاطفی و اجتماعی 

 ۀبازگوکنندتواند تا حد زیادی می معنایی، تاریخی و حتی نحوی ازلحاظنام یک شخصیّت 
گذاری از همان ابتدا، شخصیّت باشد؛ یک نام آنهای فکری و منشی ها و ویژگیخصلت

نام،  .(199: 9377)اخالقی،کند تصور مشخصی را از شخصیّت در ذهن خواننده ایجاد می
کند تا آن جنبه از شود؛ سرنخی که کمک میسرنخ شالودۀ شخصیت محسوب می

در »نویسنده است، برجسته و نمایان شود. روالن بارت معتقد است که  مدنظرت که شخصی

اش هاست و معانی ضمنیباب هر نام خاص باید دقیقاً تأمل کرد؛ زیرا نام خاص اگر بتوان گفت؛ شاه دال

های خاص در او در به کار گرفتن نام .(33: 9388)قویمی، « غنی و اجتماعی و نمادین هستند
ام که پیروزی های خاص، حساسم ... بارها به این فکر افتادهبه نام»: داشتوسواس زیادی  آثارش،

)احمدی، « ها بستگی داردهای درست برای شخصیتای در رمان به موفقیت او در یافتن نامنویسنده
9379 :9/113).  

رخی سامی عامی که در بهای تکراری یا حتی برعکس، انتخاب ااجتناب از گزینش نام
 ۀاند، وادی دیگری از ذهن نویسنداند که عمالً خاص شدهآثار دراماتیک چنان جا افتاده

های گوناگون در اسکات کارد، انتخاب نام ۀدر حالی که به گفت؛ (36: 9373)امامی، جوست نام
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های او با بیان اینکه یکی از ویژگی .شودیک داستان، موجب سردرگمی خوانندگان می
 ،خانوادگی، کنیه و نام مستعار برای یک شخصیت استوسی، استفاده از نام، نامهای ررمان

ای برای شناسایی اشخاص در داستان، مخاطبان را است که انتخاب چنین شیوه آنبر 
هویت شخصیت در گرو عدم ابهام و این (. 81: 9387)اسکات کارد، سرگردان خواهد کرد 

کنید در یک متن از شخصیتی واحد به طور متوالی حال تصور  .گذاری اوستهمانی در نام
مرد »و بار دیگر « مویمرد سیاه» بار یک، «پیر» بار یک، «ژان» بار یکبه چندین نام یاد شود: 

ای دال بر ارجاع واحد در کار باشد؛ ژان نه به یک بلکه به بدون آنکه هیچ نشانه« آبیچشم
توان گفت که متن نسبت به آنچه شود؛ در این صورت میچهار شخصیت اطالق می

های ها با نامگاهی مبتدی»(. 131: 9388)تودوروف، کند، نامتیقن است بازنمایی می
ترسند که اگر یک نام را بارها و بارها به کار ببرند، کنند؛ چون میها بازی میشخصیت

ها بکی نیستند، آنهای سها، شیوه، معموالً اشکالی ندارد؛ نامهابشود. تکرار نام« تکراری»
گویند چه کنند و به ما میمانند عالئم راهنمایی ما را در طول مسیر داستان هدایت می

کند. در موارد خاص و نادری هم که تکرار نام، واقعاً ناخوشایند باشند، راه کسی، چه می

 . (83: 9387)اسکات کارد،  «حل آن را از پیش داریم: استفاده از ضمیر

-نام از طریقخواهند گیرند که میها را به بازی میگان به این دلیل نامگاهی نویسند

های جایگزین، اطالعاتی را منتقل کنند. مولوی نیز با در پیش گرفتن چنین رویکردی 
پردازی هنری ضمن انتقال اطالعات به مخاطبان در پی دست یافتن به نوعی شخصیت

نش عرفانی او نیز سازگار است؛ شکستن پردازی با بیاست؛ این نوعِ بدیع از شخصیت
 معانی: ۀگویی برای رسیدن به دانهنجارها و به سخره گرفتن مرزهای داستان

 ای اســتای برادر، قــصه چون پیـــمانه
 مـــــعـنی بــــگـــیرد مـــرد عــــقل ۀدان
 

 ای استمعنی اندر وی مثال دانه 
 ـلقــپیـمــانه را گر گـــشت نـــ نــنــگرد

 (3613/1و  3611: الف 9378 )مولوی،   
 گوید: وی در جای دیگری می

 اختالف خلق از نام اوفتاد
 

 در گذر از صورت و از نام خیز
 

 ام اوفتادچون به معنی رفت آر 
 (3687/1 :الف 9378 )مولوی،                

 از لقب وز نام در معنی گریز
 (9183/1همان: )                                 
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بر آنند تا در شش دفتر  ،در این مقاله که حاصل طرح پژوهشی جامعی است نگارندگان
و از این طریق  کنندها را تحلیل های مثنوی، علل دگرگشت نام شخصیتو در کل داستان

 . کندهای مثنوی را بهتر ارزیابی میزانی به دست آورند تا راوی روایت
-ای است که پیشینه ندارد تنها می، موضوع تازه«های مثنویهای قصهعلل دگرگشت نام شخصیت»

از سمیرا بامشکی اشاره  (9399« )های مثنویشناسی داستانروایت»توان در این خصوص به کتاب 
به این  اتیگیری و مرکز آگاهی( اشارسازی، جهتدید)کانونی ۀیکه ذیل عنوان زاو نمود

 وگریخته جسته. عباس خیرآبادی نیز به طور (399-183 :9399)بامشکی، موضوع داشته است 
ها را در این زمینه یادآور برخی نکته (،9381« )ظرف آب زندگی»در بخش پایانی کتاب 

 صورت اندکیهای های داستانی، تاکنون پژوهشگذاری شخصیتنام و نام ۀاما دربار، شده
 ۀشد سپریینی در در روزگار گزنام»های هتوان به مقالاز آن جمله می ، که9رفتهگ

 ۀهای عامیانهای قصهشناسی شخصیتنام» ،( از قهرمان شیری9387« )آبادی دولت
گزینی نام» و دیگران، السادات طاهری قلعه نو( از زهرا9393« )فارسی با تکیه بر فیروز شاه

-انهنش»از مریم حسینی و حمیده قدرتی و  (9399)« های هزار و یکشبزنان در داستان

از سعید اسدی و  (9388)« مرگ فروشنده ۀنامهای نمایشی در نمایششناسی نام شخصیت
 فرید فرهنگ اشاره کرد.

 پردازیگذاری و شخصیت. نام1
ۀ مستقیم و غیر پردازی را به دو دستهای شخصیت، روشاغلبپردازان داستان، نظریه

شخصیت خود به صراحت نظر  ۀاردر روش مستقیم، نویسنده، درب .اندتقسیم کرده مستقیم
. 9»جویند: پردازی غیرمستقیم از عوامل زیر یاری میدهد؛ اما نویسندگان در شخصیتمی

( )ریمون کنان، 911: 9379)اخوت، « . وضعیت ظاهری3 محیط؛ .1نام؛  .3؛ گفتار. 1؛ کنش

ب نام ها، انتخاپردازیترین کارها در این نوع شخصیتیکی از هنری .(86-91: 9387
 ۀگونه که نام نیکو نهادن بر فرزند به گفتمناسب برای افراد داستان است. همان

های معنادار و مناسب بر ها نیز خلق نامدر داستان، از وظایف والدین است 1عنصرالمعالی
شناسی گذاری نویسنده در داستان از موضوعات علم نامهای ناماست. شگرد هنویسند ۀعهد

یابی صوری و ریشه نیزشناسی، علمی است که به تحلیل و ارزیابی و امداستانی است. ن
 ۀترین آن، مطالعشود که مهماصلی تقسیم می ۀبه چند شاخ ، وپردازدها میمعنایی نام

 اسامی افراد است. 
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شناسی است که به طور عمده به علم نام ۀهای تازشناسی داستانی از بخشنام»
کند. ارجاع یا داللت عبارت است از داستان توجه می ۀی نویسندگذاری و ارجاعسیاست نام

جورج لیکاف،  (.969: 9379)اخوت، « نامیدن، معرفی و اشاره به فردی، موضوعی و یا شیئی
. 9شود: آمریکایی معتقد است که ارجاع در داستان به چهار شکل انجام می شناس زبان

؛ بنابراین نام، یک (963)همان: ضمیر  .1 . اسم عام)یا نوع و جنس(3. توصیف 1اسم خاص 
 ،آلمانی شناس اسالمسازد. شیمل، قراردادی است که هویت صاحب نام را آشکار می ۀنشان

-می ،های آن اشاره کردهای از ویژگیبه اهمیت اسم و پاره« های اسالمینام»در کتاب 

« شخص است توان گفت خوداسم، بخشی از شخصیت یک فرد است و حتی می»نویسد: 
معتقد است که اسم یک  ،شناس فرانسویفیلیپ هامون، نشانه .(937: 9989)شیمل، 

 های او را بیان کند:تواند به چهار صورت ویژگیشخصیت می
تواند در اسم شخصیتی میo زند که را مثال می Iو  oارتباط بصری: هامون دو حرف  .9

  برای فرد بلندقد به کار رود. Iکه چاق است و 
آواها اشاره کرد که ارتباط میان دال و مدلول توان به نامارتباط آوایی: در این مورد می .1

ای های داستانی، به گونهواضح است. به طور نمونه، ساختمان اسم و آوای بعضی از نام
 دهد؛ مانند اشکبوس، طیطون. است که صالبت و هیبت خاصی به صاحب نام می

کند که آن را مشکل ن، نامی برای شخصیت مورد نظر انتخاب میداستا ۀ. گاهی نویسند3
به خواننده  غیرمستقیمتوان تلفظ کرد و با این شیوه، خصوصیات شخصیت مورد نظر را می

 کند؛ مانند قسطنطنیه.القا می
 ۀگذاری، اطالعاتی را پیشاپیش دربارنام ۀاسامی نمادین: نویسنده با این شیو کارگیری به. 1

 (.931-931: 9379)اخوت،  دهد: آقای وجدانیمورد نظر به خواننده میشخصیت 
دوستی و با زر استبافتی نمادین دارای برای نمونه در نخستین قصۀ مثنوی، نام زرگر،     

این شخصیت در نهایت به دلیل همین خصلت زرطلبی، جان  .و دنیاطلبی او مطابقت دارد
خود پنهان هوای  ۀالم هندو کی به خداوندزادغ»حکایت در  دهد.خویش را از دست می

کنش این  .راوی با گزینش نام فرج بر پویایی داستان افزوده است ،...«آورده بود 
آسودگی، گشایش در اندوه  ←فرج داللت واژگانی مقابل نام اوست؛ ۀشخصیت، دقیقاً نقط

 و نفاق است. عفتی یبگستاخی،  ←و سختی و از بین رفتن غم؛ اما ابعاد شخصیتی فرج
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 های مثنویهای قصه. معرفی شخصیت3
بنابراین راوی،  ،ها اندک استکه در ساختار اسلیمی مثنوی، فرصت معرفی شخصیت ازآنجا

های خود را به صورت بسیار اثرگذار و با ایجاز )که خاص زبان های داستانشخصیت
ها، گذاریغییرات نامکند. تعرفانی است( و به صورت فشرده به خوانندگان معرفی می

از پردازی شخصیت ۀتاز ۀدر نهایت به عنوان شیو ،همین ایجاز جهتشگردی است که در 
 شود. راوی مثنوی انتخاب می سوی

 ها گذاریدگرگشت نام ۀنحو. 9ـ 3

از  ،ها در ساحت ظاهری صورت پذیرفتهبرخی از دگرگشتضمن اشاره به این نکته که 
گذاری تغییر نام ۀاساساً نحو ،پردازی خالقانه اهمیت دارندتشناسی و شخصینظر نشانه
: آوایی؛ هاتخفیف زبانی: .9زیر قابل بررسی است:  ۀها در مثنوی در سه حوزشخصیت

؛ (3139/6)خوارمشه  ←خوارزمشاه ایجازی:؛ (9777/1) چوپان ←شبان (38/9) شه ←شاه
 (3617/3)مهمان  ←قنق (3111/6)نانبا  ←خباز (1998/3) فصاد ←یزن رگ ها:معادل

آن سه »در حکایت ؛ (9133/6)گدا  ←درویش مترادفات:و  (1993/3)بختیی  ←اشترى
 گوید: راوی در بیتی می...« مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوتی یافتند و 

 مؤمن و تـــرسا جهـــود و گـــبر و مـــغ
 

  جمله را رو سوى آن سلطان الغ 
 (1198/6: الف 9378 )مولوی،                 

 جهت ازاین؛ شده خواندهشود؛ مؤمن در عنوان قصه، مسلمان که مالحظه می طور همان
 در بیت بدون مترادف آمده؛ اما گبر، مترادف جهود و مغ، مترادف ترسا قرار گرفته است. 

: 3مناداهاو  (369/6)خواجه  ←معتمد ها:شاخص؛ (1199/9)عمر ←فاروق :القاب: . نحوی1ـ3
-فرمان (3768/6) پدر ←ندیدبی صفت جانشین اسم:؛ (1199/6)]ای[ سلیم گول  ←مسلمان

راوی تنها در  .(116/1)خادمک  ←خادم انواع ک: ؛(1686/3)شیخ محمد سررزی  ←پذیر
خو را از ابتدا پس از آنکه شخصیت غالم نیک« امتحان پادشاه، دو غالم را» ۀیک مورد)قص
دربارۀ خواند( می« غالمک»داستان، او را  ۀکند، ناگهان در میانبت معرفی میبا صفات مث

توضیح داده است ، شوداین پسوند که نوعی دخالت راوی در گزارش داستان محسوب می
کند؛ اما در معرفی می« زبان نیریش»راوی در همین داستان و در ابتدا، آن غالم را  .(863/1)

بحرِ »غالم دیگر،  از سویهمین غالم  .شودمی« جانگنده»ه اواسط داستان، وی تبدیل ب
کند، چنین تعارفی شود؛ با این اوصاف، چنانچه غالم سیاه، تعارف مینامیده می« جان
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باشد.  یلوح سادهگوید و نظر او این است، بنابراین باید آدم اگر راست می .پسندیده نیست
 (399-183: 9399)بامشکی، کند می ریپذ هیتوجی سازبامشکی این موارد را ذیل عنوان کانونی

 ←یکی/ نکره و معرفه )معرفه و نکره(:  (3318/9))عام و خاص( یا )خاص و عام(: ها رابطه
بالل  ←باللوصفی:  ها:ترکیب ؛(138/9) طوطی ←مرغ؛ جنس و نوع: (9389/3) زنسیلى
. 3 (991/9) ایشان: ←یبانطب ضمایر: (9339/9) رسول روم ←رسول اضافی:؛ (931/6) باوفا
اژدها:  ←کافرکشود: : زیرساخت این تغییر مربوط به یکی از صنایع ادبی میادبی

)عندلیب  (9819/9)عندلیب  ← مرغاستعاره از کافر پرخور است(؛  اینجا؛ )اژدها در (183/3)
 ←خر ؛(1899/3) شغال ←بازرگان است( خرگوش ۀمجاز از طوطی به نطق آمد نجایادر 

کرمى )تلمیح  ←)گوساله در اینجا مجاز از خر روستایی است(؛ اژدها/ مار (666/3)اله گوس
های در کنار این مطالب باید به شخصیت. (1113/3-1111)حضرت موسی دارد(  ۀبه معجز

 ترکیبی:ها در نظر گرفته است: ترکیبی هم اشاره کرد که راوی، یک نام مشخص برای آن
 ؛ صوفی+(1797/1)دو پلید  ←؛ هامان+ فرعون(1977/1)شاهان  ←فقیه+ شریف

های گروهی را راوی، شخصیت .(1173/6)؛ گاو+ اشتر= رفاق (9366/6) دو خصم ←قاضی
، 363)/ قوم وفااندیش امت عیسیخلق/ خالیق/  ←آورد: نصاراهای گوناگون مینیز با نام

گذاری، از اشخاص ات نامتغییر ۀالبته ناگفته نماند که گاهی حوز .(697/9، 668، 667، 661
های )انسانی و مافوق طبیعی( داستان فراتر رفته و شامل گیاهان، حیوانات )در داستان

گیاهى  ←خروب(، اشیاء، مکان، معانی، زمان و اعداد هم شده است؛ برای نمونه غیرفابلی
معظم جوهرا  ←؛ مصحف(1366/3)دهن بسته ←خر ؛(9373/1و  9371)سبز و تر/ حشیش 

ضعیف زال ظالم/  ←خاک (9988/9)دام  ←چاه (3913/3)مندیل  ←دستار ؛(9868/3)
حانوت  ←؛ خانه(993/6) تندباد ←عشق؛ (1677/6)  بئس القرین ←؛ باد(9639/3)خاک نژند 

حبر نکو/  ←؛ کوه قاف(3/9919) بغداد ←عراق (861/3)کده  دشمن ←سبزوار (1311/6)
آن عاشق که از »حکایت  در .(3736/1و  3733و 3791)گوى خبیر رازدان/ خلق بسیط سخن

مدت فراق عاشق از معشوق از هفت سال به هشت سال  ،«عسس گریخت در باغی ...
چنین تغییری به اختالل حافظه و فراموشی راوی  ۀشاید ریش .(391/1)تغییر کرده است 

ترین دلیل برای تواند مهمالبداهه بودن مثنوی میبه هر روی طبیعی است که فی .رددبازگ
بروز چنین اشتباهی باشد؛ راوی با تمام بزرگی خود، یک انسان است و انسان نیز مصون از 

نیز باید در نظر داشت؛ مدت به نظم  را مثنوی یک مسئله ۀخطا و لغزش نیست؛ اما دربار
به سال به طول انجامیده و در این مدت، متن بارها و بارها،  93یباً درآمدن این اثر تقر

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh2/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh2/
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رسد این موارد، مولوی ویرایش شده و مورد بازبینی قرار گرفته است؛ اما به نظر می وسیلۀ
کشت از بهر آن پادشاه جهود که نصرانیان را می»تعمداً اصالح نشده است: در داستان 

/ 163/166/167/168)اب شود حکم داده می 98، «دو ده طومار و»حکم  91به جای « تعصب

آن مرغ گرفته  ۀقص»؛ در (169/179/171/173/171/173/176/189/181/183/199/193/193/196
پند اول را وقتی  ،از سه پندی که مرغ برای خالصی خود باید بدهد...« که وصیت کرد و 

 گوید: داد که هنوز در دست صیاد بود و راوی می
 

 ر دست است این است آن سخنآنچه ب
 

 که محالی را ز کس باور مکن 
 (1139/1: الف 9378 )مولوی،                  

 گوید: کند، میاشاره به پندهای خود می ،تر، زمانی که مرغ، رهایی یافتهولی قدری پایین
 بگفتم کز ضالل دوم پندتوان 

 
 هیچ تو باور مکن قول محال 

 (1169/1 الف 9378 ولوی،)م                  
 هاگذاریعلل دگرگشت نام .3 ـ3
 انتقال حس عاطفی .9 ـ3 ـ3

رساندن حس عاطفی)تحبیب یا تنفر و ...( صورت پذیرفته  برایدگرگشت گاهی  دلیل
آواز که در فرستادن بانگ نماز داد و مرد کافری او را حکایت آن مؤذن زشت»است؛ در 
 ب، پدر مورد خطاب قرار گرفته است:دختر به جهت تحبی ،«هدیه داد

 باورش نامد بپرسید از دگر
 

 آن دگر هم گفت آری ای پدر 
 (3381/3 :الف 9378 )مولوی،                    

 رعایت وزن .1ـ3ـ3

در بسیاری از موارد، عامل دگرگشت نام شخصیت، رعایت وزن در ابیات بوده است؛ برای 
)االغ در زبان « اشک»را در بیتی برای آنکه با « خاتون خر و»نمونه راوی، کنیزک داستان 

تر از او با عنوان ؛ در حالی که پیش(9313/3)خواند می« نرگسک» ،کند هیقاف همترکی( 
گذاری در این داستان به این صورت است: دگرگشت نام .(9336/3)یاد کرده بود « عجوز»

زال ستیر/ زن/  ←خوش؛ خاتونکنیز/ عجوز/ نرگسک/ اوستاد/ استا/ استاد  ←کنیزک
 قحبه/ خاتون احمق/ حریص/ زن بدبخت. 

 تغییر شخصیت در روند داستان  .3ـ3ـ3

تغییر شخصیت در روند داستان و اقتضائات بافتی داستان، عامل دیگری برای دگرگشت 
  .گذاری استنام
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بتند؛ این گوهره، ها ثاای در آنای هستند که به صورت دورهها، دارای گوهرهمسلماً شخصیت»
ها به صورت دیالکتیکی، صفاتی از دهد و موقعیتهای خاص قرار میشخصیت را در موقعیت

« ها هم پس از انباشت، ممکن است آن گوهره را تغییر دهندکشند که همینشخصیت بیرون می
 (.39: 9383پور، )مندنی

شود: معرفی می ینچن، نصوح ...«نصوح کی  ۀحکایت در بیان توب»برای نمونه در  
یا در حکایت  ،پارسا/ مسکین/ بدنهاد کار/مردی/ مرد شهوانی/ عشیق/ زشت ←نصوح

 ،«کل فی سبعة امعاء...أکه الکافر ی (هللا علیهاصلوات ) در سبب ورود این حدیث مصطفی»
-بو قحط عوج ابن غز/ گبر/ حیله ←ندید یک زفت و بىشود: کافر این گونه معرفی می

/ مبتال/ مهمان/ کافرک )ک: تحقیری(/ اژدها/ جزو مهین/ ظالم/ زشت/ غوی/ ساز/ گمراه
 که ،. راوی در این داستان، کافر را کافرک خواندهفتیتن/ شهید حق/ عرب/ خصم/ پیل

پیامبر در  .حقیر و پست پنداشتن او به سبب قرارگیری در برابر شخصیت پیامبر است
دار سکان افق/ مصطفی/  شاه/ مهمان ←برشود: پیغممعرفی می چنینداستان مذکور 

 جهان/ شه.  ۀرسول/ رحمة للعالمین/ نبی/ یدهللا/ مهتر/ کل زمین/ کل/ قبل
 تعلق خاطر راوی نسبت به یک شخصیت .1ـ3ـ3

به دلیل  کننده اعتراض ،«..السالم. اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه» ۀدر قص
 ←معترضیشود: معرفی می طور نیاقرارگیری در برابر پیامبر )شخصیت محبوب مولوی( 

مخ/ گیج گاج/ لجوج مغز/ گندهعرب/ سرددم/ گنده اعتراض کننده/ ادب/ بو الفضولى/ بى
مالسال علیهشود: رسولمعرفی می چنینپیامبر هم  .صفا/ غبی/ ظاهرنگر/ پسر/ عنودبی

← 
فر/ شه/ النجم/ سلطان عبس/ دانای نهان/ خوب پیغمبر/ مصطفی قندخو/ رسول/ /پیمبر

شاید  .قرار و شیفته و شیدای اوستپیامبر، شخصیتی است که راوی، بینبی/ مصطفی. 
ها )و حتی فراتر از آن در سراسر اسم، عنوان و اوصاف پیامبر در قصه ۀهیچ چیز به انداز

 ،...«به عیادت صحابی علیه السالم رفتن مصطفی»اشد. در داستان مثنوی( تکرار نشده ب
علیه السالمپیغامبر

فریاد رسیدن  ۀقص»در  ،پیمبر/سلطان/ شه/ تو ندید/ مصطفى/ رسول بى ←
)ع(رسول ،«کاروان عرب را...علیه السالم رسول

مغیث هر دو کون/ مصطفی/ فخر البشر  ←
منافقان و مسجد ضرار  ۀقص»در  ،حمد/ بحرخوشاعر/ عزیز/ م روی قندخو/خیرالوری/ ماه

در  ،کیش/ لطیف/ پیمبر/ ظریفپیغمبر/ رسول حق/ رسول مهربان رحم ←نبى ،..«.
/ شاه/ شیر/ رسول صدقآگاه ←پیغامبر ،...«به اسیران  علیه السالمنظرکردن پیغامبر»داستان 
شاهی/ طفل شهنشه/ محتشم ←مصطفی ،«یاری خواستن حلیمه... ۀقص»در  ،سلطان

تفسیر »روایت تلمیحی خردهدر  ،رشید/ دردانه/ کودک/ احمد/ طفل/ فرزند/ در یتیم/ کیمیا

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh77/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh216/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh216/
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 را خدای بود مخلص ۀبند کی هالل» ۀقصدر  ،بوالهرب ←نبی، (9133/1)« المزملیا ایها
کس/ شهنشاه کسان/ مه/ سلطان/ شهنشه/ قطب دوران  ←مصطفی ،«بصیرت... صاحب

 ۀدر آمدن ضریر در خان»در داستان  ، وندید/ آفتابزمان/ احمد/ محترم/ رسول بی
السالم علیهمصطفی ،...« عنها هللا رضیعایشه گریختن و السالم علیهمصطفی

پیغمبر/ نوابخش تنور  ←
ها، همگی حاکی از ارادت ها و توصیفاین تعبیرشود. معرفی می  هر خمیر/ میر آب/ ساقى

 ۀغلببه دلیل همین  یگاه ، کهو اخالص و هیجان راوی نسبت به شخصیت پیامبر است
 کند:شود و آشکارا اعالم میخود میهیجانات روحی از خود بی

 باز دیوانه شدم من ای طبیب
 

 باز سودایی شدم من ای حبیب 
 (9389/1 :الف 9378 )مولوی،               

ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین و گمان آمدن خواجه تاشانس را » ۀقص در
کند: بنده، عشیق، محبوب، شاه معرفی می چنینراوی، ایاز)پروتاگونیست( را « کی ...

سی معتمد یا امیران)آنتاگونیست( را به این صورت  شه و در مقابل ۀساز، بندشاهان، شاه
ساز، امینان، گندکان، تاشان، سرهنگان، نمامان، امیران خسیس قلبآفریند: خواجهمی

ساز خواندن ایاز و نمام خواندن امینان، جانبداری و عدم جانبداری مجرمان. راوی با شاه
وجه دیگر این داستان و در معرفی  سازد. این مسئله درها عیان میخود را از این شخصیت
معرفی  چنینراوی، سلطان)شخصیت محبوب خود( را  .تر خواهد شدسلطان محمود نمایان

 فروز، ماه، استاره. کند: شاه، سلطان، شهریار، شاه قاصد، شه، شاه جهان، شاه مجید، دلمی
 طنازی و طیبت راوی .3ـ 3ـ3

آن »در داستان  .وجو کردو طیبت راوی جستدگرگشت را باید در طنازی  دلیلگاهی نیز 
معرفی  چنینعجوزه  ،...«ساخت عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می

عجوز سالخورد/ قحبه/ خریف/ مستخیف/  کمپیر نود ساله کالن/ ←شود: عجوزهمی
زاده کی  آن پادشاه»حکایت یا در  ،ورود/ عجوز دردبیسقدید بی ۀ/ قحبنگین/ عجوز/ پلید

کمپیرکى شود: معرفی می چنینجادوگر  ۀساحر ،...«پادشاهی حقیقی بوی روی نمود
دیوى/ کابولى زنى/ آن نود ساله عجوز کابلى/ عاشق کمپیر زشت/ سیه ۀعجوز ←جادو

زن/ عجوزه/ زال/ عروس ناامید/ جادوى کمپیر/ پیر/ کمپیر/ کمپیرك/ پیرهگنده.../ گنده
از ساحره با عنوان یار  ،گویی با فرزندشپادشاه)راوی درون داستانی(، در الغ ،یار کهن

 کند.کهن یاد می
 

 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh74/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh74/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh38/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh38/
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  های داستانیلوحی شخصیتگویی و سادهدروغ .6ـ3ـ3
دگرگشت  لدلیها آن از سوسلوحی اشخاص داستانی یا انکار حقیقت گویی و سادهدروغ

 ،«آن صیادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود»گذاری شده است؛ برای نمونه در حکایت نام
تر بتواند مرغ زیرک را به دام بیندازد. در کند تا راحتصیاد خود را تارک دنیا معرفی می

اد خر بعد از اعتم ،...«خر و روباه در بیان آنکه کسی توبه کند و پشیمان شود و باز »حکایت 
القرین رو/ بئسفریب، او را لعین/ ناجوانمرد/ عنود/ عدو/ زشت ۀنخست به روباه و مشاهد

خواهد دروغ و فریب روباه را باور کند؛ از این رو، او را معین خواند؛ اما برای بار دوم نمیمی
 رود. خواند و به همراه او به بیشه یا قتلگاه خود میو مشفق می

 یدد ۀتغییر زاوی .7ـ3ـ3

مرید شیخ حسن »در حکایت . گذاری شده استدید نیز موجب دگرگشت نام ۀتغییر زاوی
 ۀراویان درون داستانی)مرید و همسر شیخ(، حسن خرقانی را به شیو ،«قدس هللا سرهخرقانی

نام/ ذوفنون/ شاه شیرینمثبت: کنند: متمایزی)یکی مثبت و دیگری منفی( معرفی می
راوی:  ←مروزینه و فردا/ مقبول روح/ قطب دیار/ شیخ دینجلیل/ خدیو/ سعید/ شاه ا

راوی: زن  ←خوار/ جبرئیللیس/ طبلکیش/ کاسهالوس/ زراق تهی/ الفس منفی:مرید. 
راویان درون داستانی صورت  از سویها که گذاریدگرگشت نامشیخ حسن خرقانی. 

ظهور چنین اوصافی  .رددگدر نهایت به راوی برون داستانی)کارگردان اصلی( برمی گرفته،
واقعاً یک تیپ از شیوخ به همین صورت در دنیای واقعیِ راوی  یعنیاز زبان همسر شیخ، 

از شیخ،  3و کوالژی 1شخصیت مخلوط ۀاهتمام راوی، با ارائ .اندبرون داستانی وجود داشته
فاکتورهای مشخصی از شناخت و احساسات »از سایر شیوخ شده است.  او تمایزموجب 

 .(79: 9387)ریمون کنان، « گذاردسازی شده تأثیر میساز بر روایت کانونیخصیت کانونش
 چنینرا  ای، شیخ حسن خرقانیراوی برون داستانی موافق با مرید و به صورت جانبدارانه

این راوی،  ./ شیخ نامدار دهنسرایندهشیخ با صدق و نیاز/ شاه/ خوش کند:معرفی می
 اوبه سبب کنش ناسزاگویی  ،نامیدمی« حرم شیخ»از ابتدا در عنوان  کهنیز همسر شیخ را 

ترین تعریف شخصیت بر اساس باید تأکید شود، مهم»نهد. نام می« طعانه»به شیخ، 
عناوین در مثنوی، نقش مهمی در چنین  .(61: 9387)بارت، « هاستکنش ۀمشارکت در دایر

 آید. در این بخش به چشم میها ها دارند و اغلب ناهمگونیپردازیشخصیت
 التفات .8 ـ3 ـ3

، «)بوطیقای روایت در مثنوی( های دریااز اشارت»حمیدرضا توکلی در بخشی از کتاب 
 ،پردازی مولوی را در مثنوی در افق فرازمانی و از نظر تاریخی به بحث گذاشتهشخصیت
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تعینات فضا و موقعیت ها و اعتنایی به هویت تاریخی شخصیتای بیگونه»بر آن است که 
« رسد، آگاهانه توسط راوی انجام گرفتهشود که به نظر میداستان در مثنوی دیده می

 انجامیده است.  زمینههایی در این اعتنایی، به تناقضکه سرانجام این بی (367: 9389)توکلی، 
 ش خواند؟یکوه یحیی را نه سوی خو

 گفت: ای یحیی! بیا در من گریز
 

 ا به زخم سنگ راند؟قاصدانش ر 
 تا پناهت باشم از شمشیر تیز

 (9813/9-9811:  9378 )مولوی،          
یا ، (717تا: )فروزانفر، بیدهد که این داستان مربوط به الیاس نبی باشد فروزانفر احتمال می

مولوی در نسب اسامه اشتباه کرده و  ،...«جوان هذیلی را )ع( امیر کردن رسول»در داستان 
کوب، طرز بیان زرین ۀ. این شیوه به گفت(398: 1: ج9369)استعالمی، و را هذیلی نامیده است ا

در »و در نظرگاه پورنامداریان به نوعی التفات و  (11-13: 9، ج 9368کوب، )زرینمولوی است 
ای که به پندار پورنامداریان ربط دارد؛ شیوه« متکلم و به تبع آن مخاطب ۀقرینتغییر بی

چنین برداشتی،  ۀفلسف .(313-9: 9389)پورنامداریان، است « ساختار بنیانی قرآن»م از مله
توان هایی دیگر از این موارد را میموجه جلوه دادن اشتباهات در مثنوی بوده است. نمونه

پس در  ،اگر معاویه، امیر بوده .سراغ گرفت (1766/1-1763)« ابلیس و معاویه»در داستان 
و اگر داستان در زمان حیات رسول اکرم است،  است مبر در قید حیات نبودهآن دوران، پیا

نظر »پس معاویه هم یکی از صدها مسلمان مدینه است و قصری نداشته است. در داستانِ 
خوانند؛ در حالی که این ، اسیران خود را آلب ارسالن می...«کردن پیامبر به اسیران و 

 .(1181/3)کند آلب ارسالن، صدها سال بعد ظهور می .تشبیه از نظر زمانی نادرست است
  تنوع بخشیدن به داستان .9 ـ3 ـ3

و جذب مخاطب، عامل دیگری برای آن ساختن  دلنشین برایتنوع بخشیدن به داستان 
آمدن آن زن کافر با طفل »هاست: برای نمونه در داستان گذاری شخصیتدگرگشت نام

کودک/ طفل صغیر/ طفل رضیع و  ←طفل شیرخواره ،...«شیرخواره به نزدیک مصطفی
های خبردهی گذاری شبیه به سبکنام ۀشود. این نحوکودک دوماهه خوانده می

 جذاب کردن مطلب است.  برایژورنالیستی 
چه آنهر برای العاده واژگان ذهنی راوی، بسیار غنی بوده و با نبوغ فوق ۀبا آنکه دایر

به گذاری اشخاص کشیده و جهت نامز ذهن وقاد خود بیرون میبدیع ا ۀواژ ،کردهاراده می
 شدهها تکراری ها، انتخاب اسم برای اشخاص قصهولی در برخی قصه ،بسته استکار می

-فلک»در معرفی بایزید و با اندکی تغییر « خیزپیماى چُستِ چُستفلک»است: برای نمونه، 

 ،صدر جهان و در معرفی بالل «خصالخوش»در معرفی بالل یا « بال چستپیماى میمون
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شه » در معرفی حضرت یوسف و حضرت موسی و با اندکی تغییر،« خصالنیکو»
 و هللاادر معرفی پیامبر اکرم و موسی کلیم « خطابخوش» ،در معرفی فرعون« نیکوخصال

و فرعون آمده  )ع(در عهد داوود کسبطالب روزی حالل بیدر معرفی « دلقگدای ژنده»
ها، دو وجه مثبت و منفی برای یک گذاریکه گاهی در بین تغییرات نام گفتنی استاست. 

که صاحب عقل بود با  )ع(مجاوبات موسی» ۀرود؛ برای نمونه در قصشخصیت به کار می
سیه/ شه دل»)آسیه( در خطاب به فرعون، او را  ایسیه ،«فرعون که صاحب وهم بود

موسی نیز پس از آنکه فرعون را  .واندخمی« 6نیکوخصال/ کلک)کچل+ ک تصغیر(
کیش/ لجوج/ عدو/ خوار/ زشت / غدار/ طاغى/ وقیح/ جنب/ کژباز/ تند و خون سهمناك»

اللسانی آسیه و دلیل لین کن.وی را ارجمند خطاب می ،خواندمی« ناپذیر/ زنگى/ شقى
اویان که طرز تلقی خاص ر دادتوان احتمال ها چیست؟ آیا میموسی در برخی خطاب

 درون داستانی تا حدود زیادی تحت تأثیر بینش راوی برون داستانی بوده است؟ 
 پس بد مطلق نباشد در جهان

 
  بد به نسبت باشد این را هم بدان 

 (63/1: الف 9378 )مولوی،                       
ه رسد که هیچ شخصی نشناسان، اساساً به این حکم میروان ۀنگاه خاکستری به گفت

هایی است که در وی، فرعون از آن شخصیتر سفید مطلق است نه سیاه مطلق. به هر
عاطفی و  ۀمتناقض دارد. کریم زمانی بر آن است که این تناقض به روحی ۀمثنوی، دو چهر

گوید: احتمال دارد که فرعون، آن لحظه نزد انقروی هم می .گرددپرنوسان آسیه برمی
برخی  .یا ممکن است آسیه بر سبیل مدارا چنین گفته باشد آسیه اظهار ایمان کرده باشد

دهند که البته در تواریخ نیز ثبت نیز این تناقض را به شخصیت مذبذب فرعون نسبت می
نیکلسن هم بر این عقیده است که نیکوخصال، نوعی مداهنه است برای  .شده است

ای برای تلطف و کلمه حاج امدهللا مکی هم نیکوخصال را .برانگیختن من بهتر فرعون
 (.737: 9373)زمانی، داند دلجویی و نوعی فال نیک زدن می

 . از دگرگشت نام تا لغزانی شخصیت1

سازیم. داستان ای را از نخستین داستان مثنوی مطرح میایضاح بحث، نمونه برای اینجادر 
نقد و  زیادیهایی است که تاکنون از سوی پژوهشگران پادشاه و کنیزک از جمله داستان

نتوانسته ذهن استداللگر مخاطبان را مجاب سازد.  هنوز؛ اما این داستان تحلیل شده است
شود که چه تفاوتی بین عشق پادشاه به شنو در بادی امر متوجه این مسئله نمیروایت

کنیزک و عشق کنیزک به زرگر وجود دارد. چرا عشق پادشاه به کنیزک و عشق کنیزک 
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اصالً چرا باید یک پادشاه، عاشق کنیزکی  دیگر متمایز یا شاید برتر است؟به زرگر، از یک
-ها داشته که توانسته پادشاه را بیدختبشود؟ کنیزک چه امتیازی نسبت به شه راهدر شاه

قرار سازد؟ کنیزک چرا عاشق زرگر است؟ راوی چرا عشق نامتعارفی)عشق یک زن به مرد 
گیری داستان خود ساخته است؟ چرا رفتار پادشاه با وجا ۀمایآن هم در آن زمان( را دست

طبیب الهی عاشقانه است؟ چرا پادشاه باید متابع فرمان طبیب الهی شود؟ چرا پادشاه و 
دارد  7طبیب الهی، کمر به قتل زرگر بستند؟ و در نهایت، چرا راوی نسبت به پادشاه تعصب

ها و کیم غیبی دارد؟ این تناقضاو و ح از سویو سعی در موجه نشان دادن قتل زرگر 
های اصلی قصه به ویژه، شخصیت ۀشود تا چهرهای علت و معلولی موجب میپرسش

 پادشاه و طبیب الهی دگرگون شود. 
آن هم در  ،)حکیم غیبی( به شخصیت زمینی چگونگی تبدیل یک شخصیت الهی

اندازد تا در مقام ، راوی را به صرافت می«پادشاه و کنیزک»هیئت یک قاتل در داستان 
را به طور کامل اقناع و صورت داستان را  8شنوتوانسته است روایتواقعاً پاسخ برآید؛ اما 

شود و قدیس متی میکل آنژ، ناتمام رها می ۀترمیم کند؟ یا این داستان مانند مجسم
 رساند. شنونده را به مقصد نمی

داستانی، این امکان را برای ساخت و روساخت هر روایت هم تنیدگی دو سطح ژرف در
سازد تا بخشی از روایت را به تمهیدات روساختی واگذار کند و تناقضات راوی فراهم می

شنو ، روایت«پادشاه و کنیزک»ساختی به تناقضات روساختی کشانده شود. در داستان ژرف
این ت؛ یکی از ـهایی مواجهه اسها و پرسشوبیش با ابهامدر سطح روساختی نیز کم

شناختی و به دیدگاه روان کههای داستان است گذاری شخصیتها در بخش نامابهام
« دخالت آگاهی و شناخت راوی در حوادث داستان» ؛نزدیک استبسیار مفهومی سیمپسون 

چرا راوی در یک جا از حکیم غیبی با عنوان طبیب و در جای دیگر  .(8: 9399)خادمی، 
ها، حکیمان خوانده بیبان مدعی نیز چنین است؛ در جایی، آنط ۀ؟ دربار9کندحکیم یاد می

به ویژه متون عرفانی و حکمی بین دو نام  ،در حالی که در متون ادب فارسی ؛شوندمی
اند و غالباً این دو نام در این منابع با یکدیگر تقابل شدهطبیب و حکیم تفاوت قائل می

 دارند. 
 رســـیدیمحکیمیـــم، طبیـــبیم، ز بغـــداد 

 
   بسی علتیان را ز غم باز خریدیم 

 (3، ج9171غ : ب 9378 )مولوی،           
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با در تقابل  ،که صرفاً به جسم انسان و مسائل مربوط به آن اشتغال دارد« طبیب»
شود که در غالب موارد کند، نهاده میکه ورای جسم، به جان و روان نیز توجه می« حکیم»

گوید راوی می (.333: 9371)موالئی، ز در حق طبیب جسمانی خالی نیست از طنز و تمسخر نی
به درمان  ،باید در عالج این حکیم، سحر مطلق را دید؛ یعنی بدون آنکه قاروره بگیرد

 شنو:بپردازد و بیماری را درست تشخیص دهد؛ اما برخالف انتظار روایت
 رنگ رو و نبــــــض و قاروره بـــــدید

 
 ش هم اسبابش شنیدهم عالمات 

 (993/9: الف 9378 )مولوی،                   
پردازد. جالب جسمانی کنیزک می ۀحکیم غیبی نیز ابتدا مانند طبیبان مدعی به معاین

 خوانیم: است که در غزلیات شمس، در بیتی در این باره چنین می
 حکیــــمان خبــــیریم که قـاروره نگیریـــم

 

 نجور چو اندیشه دویدیمکه ما در تن ر 
 (111: ب 9378 )مولوی،                            

گاهی طبیب  ،بنابراین شاید به این دلیل که حکیم غیبی در درمان کنیزک، قاروره گرفته
 : ؟!این طبیب چنین گفته بود ۀخوانده شده است؛ اما مگر نه این است که راوی دربار

 را بــبین در عالجــــش ســـحر مــطلــق
 

 در مزاجش قدرت حق را ببین 
 (63/9: الف 9378 )مولوی،                     

ها نیز در بخش دیگری از آن ؟!تواند صادق باشدطبیبان نمی ۀپس چرا این حکم، دربار
در حالی که از درمان کردن عاجز آمدند و پی به حال  ؛اندروایت داستان، حکیم خوانده شده

 نبردند:درون کنیزک 
 شـــه چو عــــجز آن حـــکیمان را بـدیــد

 

 پابرهنه جانب مسجد دوید 
 (33/9: الف 9378 )مولوی،                     

مدعی و اهل غرور هستند و  چونپس طبیبان اگر حکیم هم بشوند، از درمان عاجزند؛ 
« ولی»تا جانبدارانه با  اند. راوی درصدد استراوی)دخالتگر( به خداوند تکیه نکرده ۀبه گفت

ها و ای توجیه کند. دگرگشتخواندن حکیم غیبی، عمل قتل زرگر را به نحو شایسته
عمر/ صیاد؛  سلطان مه/ ←گذاری در این داستان به این صورت است: شاهلغزانی نام

غریبی/  ←حکیمان/ ایشان؛ ولی ←روی/ دختر؛ طبیبانمه بیمار/ رنجور/ او/ ←کنیزک
ای/ آفتابی/ مهمان/ مهمان غیب/ امین/ صادق/ فاضلی/ شخصی/ پرمایه حکیم حاذق/

طبیب الهی/ مجتبی/ مرتضی/ طبیب/ حکیم خارچین/ حکیم/  معشوق/ مصطفی/ مولی/
-استاد کاملمرد زرگر/ زرگر شنگ فضول/ لطیف مرد/ سمرقندی زرگر/ ←پدر؛ زرگر



 993/ 9399،  پاییز 3، شمارۀ 9سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 
 

اذقان/ کافیان؛ حکیم رسوالن/ ح ←معرفت/ مرد غریب/ آهو/ روباه/ پیل؛ دو رسول
 جوی.هر دو صحبت ←کنیزک هر دو بحری آشناآموخته؛ زرگر+ ←غیبی+ پادشاه

شنو در روساخت راوی در روایت دخیل شده و روایت شناخت و برداشت بینیم کهمی
گذاری دچار ابهام شده است. حکیم و ولی خواندن طبیب الهی لغزانی نام دلیلداستان به 

 زیرا از نظر ماهوی بین طبیب، حکیم و ولی، فرق، بسیار است. ؛تلغزانی اس ۀاز مقول
 های مثنویها در دیگر قصه. ردیابی دگرگشت3

های گذارند که شخصیتهایی از مثنوی را به بحث مینگارندگان در این بخش، داستان
دگرگشت و در مواردی لغزانی و  دالیل، دارای بیشترین نوسان هستند یا آنکه هاآن

شنو به اند( برای روایتتر نشان داده شدهگونی شخصیت )این موارد به صورت درشتناهم
شنو را هایی از این دست روایتپردازیطور کامل مشخص نشده است. راوی با شخصیت

 نامطمئن در فضای مبهم روایت رها کرده است. البته  و مشتاق
 لغزانییا  دگرگشت ←شخصیت /نام دفترام قصهن

داستان آن پادشاه جهود 
 9/ کی...

/ کافروزیر/ وزیرک /جوحکیم رخنه ←وزیر؛ / امرامریدان/دوستان ←امیران
 مقبل /آن مرد پیشوا/

ر کی در پادشاه جهود دیگ 
 9/...هالک 

شه/  یهودی/ شیطان/ ناکس/ شاه/ سگ/ جهود/ جهود سگ/ شه/ ←پادشاه
 شمن دیو/

توکل و ترک جهد  بیان 
 9/شیر گفتن نخچیران به

 ←خچیرانننما؛ ستم / امیر/ خداوند/ شاهنشه/ عوان/ احکیم باخبر ←شیر

 ←خرگوشوحوش؛  هجملعدو/ ابلهان/  خسان/ جبریان/ نخجیر/  طایفه قوم/
 شیرگیر  عنود/  ناخلف/

اعرابی درویش و  ۀقص 
 9/...ماجرای زن

/ عربمرد عرب/ اعرابی/ غریب/  ←اعرابی درویش ؛/ دلبرجفت /ستیره ←زن
 /شه / شاه شنگ کردگار/ ۀنایب رحمان خلیف ←خلیفه ؛/ شوهر/ گداشوی

 .شه وهاب/ دریاى جود /خبرشاهنشاه/ سلطان/ شاه خوب با امیرالمؤمنین/

کبودی زدن قزوینی بر 
 9/...گاه  شانه

 اوستاد /99حکیم سنى/ ←دالکىپهلوان؛  ←ىقزوین

خدو انداختن خصم در 
کرم منین علیؤروی امیرالم

 9/...و   وجهههللا

باز  ←علی؛ / غالمکافر جوان/ گبر/ نومسلمان/ مبارز/ /پهلوانى ←خصم
/ ترازوى احدخو/ تبار و اصل و خویش/ اشکنسپاه /باز عنقاگیر شاه پرافروخته/

 چراغ چشم جو/ دریای نور فروغ شمع کیش/

لتماس کردن همراه ا 
 1/...علیه السالمعیسی

 همراه آن نام سنى ←ابله/ بیمار؛ عیسى ←همراه عیسی

اندرز کردن صوفی خادم  
 1/را ...

 / برادرخادمک رسول اهل/ ←خادم/ شیخ؛ پدر /گزارحکمت ←صوفیى

اعتماد کردن بر تملق و 
 1/وفای خرس

 ←؛ یکىمغرور آن/ / شخص/ جوان/ خفتهشیرمردى/ مرد/ بردبار/ برادر ←ابله

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh12/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh12/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh36/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh36/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh42/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh42/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh111/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh111/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh4/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh4/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh5/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh5/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh40/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh40/


 مثنوی هایهقص در هاشخصیت نام دگرگشت علل /996

 

 آن مرد ناصح/ عاقل/ مسلمان/ دوست صاحب دل/ عاقلىبوالفضوال/ یار/ 

تنها کردن باغبان صوفی و 
 1/...فقیه و علوی

/ رفیقان ←فقیه+ شریفزاده؛ شریف نامدار/ سلطان/ شه /سید ←شریف
 باغبان بو الفضول؛ مرد ملتجى؛ ظالم ←شاهان/ یاران؛ باغبان

کردن ابلیس معاویه بیدار  
 1/را 

ستاد جمله دزدان/ عدو/ وابلیس شقی/ مدبر/ دزد/ فرشته/ آتش/ ا ←مردى
سگ/ داعی/ غماز/ دایه/ راهزن/ کافر/ حسود/ بلیس/ فتنه/ عنکبوت/ مختصم/ 

؛ هر شریف و هر خسیس ۀفتن // شیطان/ عزازیلجو فتنهسوز بلیس خلق
 باز اسپید / میر/ میرداد/غریب/ تاجرامیر/  ←معاویه

اعرابی و ریگ در  ۀقص
 1/...جوال کردن 

؛ سخن/ حکیم خوشمرد کین/ حکیم/ حکیم اهل و حر /اندازحدیث ←فیلسوف
 وجه العرب/ عرب/ عرابی←اعرابی

فریفتن روستایی شهری را 
.../3 

خواجه سلیم/ نیکان/  / کریم/ خواجه حازم/خواجه/ پهلوان ←شهرى
سلطان؛  ←شاه مغروران؛  ←+ فرزندان؛ شهری/ همره ده سالهناجوانمردا
 گوساله ←سر؛ خرخیره ابله/ طرار/ وستا/انا ←روستایی

 فرعون دیدن خواب ۀقص 
 3/موسی... آمدن

دلق/ پادشاه/ امیر/ شهنشه/ قباد/ گدای ژنده ←فرعون ؛ خلق ←فسوسیانا
 ←اسرائیلیان؛  پادشا/ / حریفشه/ شاه/ خدیو/ شاه مکین/ دغا/ فرعون عنود

 ←؛ عمران/ زن عمران/ مادر موسیعروس/ جفت ←؛ زناسیران/ خاینان
/ طفلکودکی/  ←موسی/ زنان نوزاده ←کودکان؛ زنان ←؛ طفلکانمسکین

/ بابا ←/ پدرجادوان ←ساحران؛ / خاص الخاص درگاه اله/ حکیممجتبی/ پسر
دو/ دو ساحر  آندو درویش/ فرزندان/ دو مرد/  ←دو ساحر؛ ساحر مرده/ باب

 سابقان/ صفدر و پهلوان /دو یار/ ساحرانبچه/ 

روایت نوح و خرده
 (3/9398)کنعان

 رمهین/ جوان/ عنیف/ ادبی ←/ پدر/ اوستاد؛ کنعانبابا ←نوح

حکایت آن شخص کی در 
 3/عهد داود...

/ فقیر/ ابله طرار/ ظالم گیج ریش/ مدبر/ گداسست /یکىاین/  ←آن شخص
دلق/ دعاها/ کور/ عمو/ بوالکرم/ گدای ژنده ۀغبی/ دغا/ لوند/ مهین/ فروشند

؛ آن پرست-کش ظالم/ عامه مظلوممردم ←؛ خلقوگا ۀمدعی علیه/ کشند
مسلمان/ دغا/  ←/ دو خصم؛ صاحب گاوخصمان ←شخص+ صاحب گاو

غالمی/ لعین/ عنود/ سگ/ گاو/ قلتبان/ جوان/  خصم/ مدعی/ خواهان گاو/
هللا/ داوود/ شه/ داوود پیمبر/ نبی انبی  ←بخت کور/ دادخواه/ خونی؛ داوود نبی

 مجتبی

 ...مثال رنجور شدن آدمی  
 3/و حکایت معلم

 ←؛ یکی زیرکتر99/ استاد ماخواجه/ مرد/ کریم اوستاد/ اوستا/ استا/ ←معلم

 قوم پسند ←کودکان؛ عجوزه ←ذکی/ یار مصر؛ زن

هللا ادقوقی رحمة  ۀقص
 3/...علیه و 

/ مشفقی/ شفیعی/ امام از مرد و زن منفرداز خلق/  منقطع خواجه/ ←دقوقی
/ در صال روشندوست/ یگانه/ امام چشمپاکبا فروز/ خلق/ صدر مهین/ عزیز/ 

هفت ارسالن/ قوم/ گروه مجتبی/  ←هفت مردمقتدای نامدار/ پهلوان/ فضول؛ 
؛ نوایان/ خالیقمنکران/ بی ←خلق؛ / رمهشاهان/ جماعت/ اهل کرم

 کشتىاهل  ←بدسگاالن

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh50/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh50/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh62/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh62/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh92/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh92/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh26/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh26/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh54/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh54/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh58/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh58/


 997/ 9399،  پاییز 3، شمارۀ 9سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 
 

استدعاء آن مرد از موسی 
 3/زبان 

 

مرد جوان/ مرد/ مرد سلیم/ حریص/ صاحب خانه/ مغرور خام/ مرد  ←آن مرد
/ جواد ←بدبخت خام؛ موسیآن شخص/ خواجه/ استا/ خبیث/ برادر/ پسر/ 

امیر کاذبان/ خروس ژاژخا/  ←یکوخصال؛ خروسهللا/ کلیم/ ناموسی کلیم
 مؤذن/ پاسبان آفتاب/ رقیب آفتاب

پیدا شدن روح القدس به 
 3/صورت آدمی بر مریم 

 

/  نقاب/ امین حضرت/ شاه/ صاحب علم خوبى بى /نیاالم روح ←القدسروح
 ستى زاده،عمران ←مریم؛ رسول حق

 عزم کردن آن وکیل از
  3/عشق

 /شهمطاع/ / مخدوم/ نیاالم روح/ خشمگین قمر/ میر/ یار/ شه ←صدر جهان
خبر/ عاشق صدر جهان/ بی ۀبند ←؛ وکیل/ دوستمعشوق/ عنقای حق

 بخاری/ احمق مسکین/صدر جهان/ معتمد/ مهندس/ استاد/  ۀریز/ شحنخونابه
 ←یاران؛ مزعفرروى/ هاندتشنه // خسته جگر/ عاشق/ گدا/ آوارهلختیک

 دوستان

کرم گفتن آن جهود علی را 

 1/ هللا وجهه
عنود/ گیج گول/  ←منین/ امیر/ مرتضی؛ جهودؤ/ امیرالمهوشمند ←علی

 خو/ عنکبوتیقین/ زشتفضول/ بی

بحانی ما اعظم س ۀقص
 1/...شانی 

دو عالم  رد/ پیر/ صاحب قران/مآزاد فقیر محتشم/ بایزید/ ذوفنون/ ←ابویزید
 ملحدان ←درج در یک پیرهن؛ مریدان

مجاوبات موسی  ۀقص
 1/...السالم کی  علیه

؛ هللاا/ کلیم/ بازاستاجادویی/ کریم زاده /الجالل/ بندهرسول ذو ←موسى
-خوار/ زشت جنب/ کژباز/ تند و خونوقیح/ طاغى/  / غدار/ سهمناك ←فرعون

/  / شه نیکوخصال سیه/ دل ارجمند/ زنگى/ شقىعدو/ ناپذیر/ کیش/ لجوج/ 
 ←ستیر؛ هامان ←ایسیه ؛کیقباد/ شاه چین/ خسروا/ روستیزهشاه /  / کلک

؛ هامان صاحب // گمراه/  لعین/ پشت ملک / قطب مقدرتوزیر/ کور کمپیری
 لیددو پ ←+ فرعون

خشم کردن پادشاه بر ندیم 
 ...و شفاعت کردن شفیع

/1 

/ کریم/ شفیع/ مخلص/ دلدار/ ندیم ←شه/ شاهنشاه؛ عمادالملک ←پادشاهى
 / مرد/ مجنون/ ابراهیممجرممغضوب/  ←ندیم؛ ناصح/ یار حمید/ جبرئیل

مرد غماز و  صفت کردن
نمودن صورت کنیزک 
مصور در کاغذ و عاشق 

 3/مصر ۀشدن خلیف

رو/ لقای ماهکنیزک/ ماه/ مه/ زن/ بت شیرین ←مظلومان؛ حوری ←مؤمنان
قباد/ کی ←مصر ۀروی؛ خلیفخوب خورشیدرو/ کنیز/ خاتون/ پلید/ مهرافزای/

پرست/ شیر امیر/ زن ←شاه نر؛ پهلوان ←؛ شاه موصلگول/ خلیفه/ شاه ۀخلیف
 مست نر/ سرلشکر/ رستم صد زال/ امین/ الال/ امیر/ عزیز

حکایت غالم هندو کی به 
خود پنهان  ۀخداوندزاد

 6/...هوای آورده بود 

-غالم خرد/ غالمک/ غالم/ هندوی مادرغری/ گراتک/ خوش ←هندوبنده

 ریس/ خسته/ ننگ مهینخو/ باریکمشتری/ فرج/ هندو/ هندوک/ خاین ابلیس

-تان آن مرد که وظیفهداس

ای داشت از محتسب 
 6/...تبریز 

محتسب متوفی/ بدرالدین عمر/ محتسب/ کریم/ حبیب/  ←محتسب تبریز
السبیل/ بحر/ آفتاب/ نعمت/ مرتجی/ غوث ابناءشگفت/ ولیخواجه/ کریم بس

عنقای غیب/ میکائیل راد/ پشت و پناه هر نبیل/ مستطاب/ محترم/ همایون 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh155/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh155/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh179/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh179/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh181/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh181/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh113/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh113/


 مثنوی هایهقص در هاشخصیت نام دگرگشت علل /998

 

مرد/ درویش/  ←شخص وام کردهمعطی المنی؛  ۀیدار/ خواجب ۀخواجه/ خواج
 غریب/ غریب ممتحن/ مهمان جدید/ ضیف

مفتون شدن قاضی بر زن 
جوحی و در صندوق ماندن 

.../6 

نگار/ سرو  ←نمد/ ستار؛ زنخرد/ کوتهشوی/ شو/ خصم/ مرد/ بی ←جوحی
 قاضی زیرک/ فتی ←زن؛ قاضیسهی/ کنیزک/ صنم/ شکرلب/ حریف/ چست

 . نتیجه6
یکی از شگردهای هنری موالنا در پرداخت شخصیت، گزینش نام مناسب برای افراد قصه 

گیری های مخاطبان مثنوی در ارتباطیکی از چالشبه  هااست؛ اما دگرگشت نام شخصیت
ها، اندک در ساختار اسلیمی مثنوی، فرصت معرفی شخصیت ت.درآمده اسبا این متن 

های خود را به صورت بسیار اثرگذار و با ایجاز های داستانخصیتاست؛ بنابراین راوی، ش
کند. دگرگشت )که خاص زبان عرفانی است( و به صورت فشرده به خوانندگان معرفی می

پردازی هنری همین ایجاز و در قالب شخصیت جهتگذاری، شگردی است که در نام
که علل  دهدمیهش نشان شود. نتایج این پژوط راوی مثنوی برگزیده میاز سویتوس

زبانی، نحوی  ۀهای مثنوی اساساً در سه حوزهای قصههای شخصیتگذاریدگرگشت نام
رعایت  ،ها نیز شامل انتقال حس عاطفیو ادبی قابل بررسی است. عوامل دگرگشت نام

گری و تعلق خاطر راوی نسبت به هیجان، دخالت ،تغییر شخصیت در روند داستان ،وزن
التفات و  ،دید ۀتغییر زاوی ،گویی راویان درون داستانیدروغ ،طنازی راوی ،تاناشخاص داس

  ساختن داستان و جذب مخاطب بوده است. دلنشین برایتنوع بخشیدن 
 نوشتپی

 األسماء»( و حدیث 39:1« )عَلَّمَ آدَمَ اأسماءَ کُلّها...»ۀ در فرهنگ اسالمی توجه به نام و بررسی آن با عنایت به آی .9

 ای دیرینه دارد. پیشینه« تُنَزّل مِن السّماء
های پدران بر فرزندان، یکی آن است که او را نام حق ۀاول چیزی باید که نام خوش بر او نهی که از جمل»...  .1

 .(917: 9381)عنصرالمعالی، « خوش نهد
 گیرد.طاب قرار میواقعی مورد خ ۀالتفات به جای قهرمان قصه، خوانند ۀدر مناداها گاه به شیو .3
کند بسیار هنری بیان می ۀبه شیو ،پردازی مخلوط، نویسنده، اطالعات قبلی را که در ذهن دارددر شخصیت .1

 .(66: 9383پور، )مندنی

، از اصطالحات نقاشی است و به معنای چسباندن عناصر گوناگون جدا از هم به یکدیگر و (collage)کوالژ .»3
 .(311: 9373)برودل، « قاشی واحد استن ۀپدید آوردن یک پرد

)یارمحمدی، « مدار استای گفتمانانتخاب یکی از دو نام با بار مثبت و در مقابل نام دیگر با بار منفی، مؤلفه» .6
9383 :967). 

ه و هایی چون شیر، خلیفه، شادهد؛ مانند نامها و القاب، واکنش خاصی از خود نشان میراوی در برابر برخی نام .7
ترین چیزها، مثل پیر، مراد، روح و هایی برای گرامیبهها و مشبه... از آنجا که به طور معمول این اسامی، تمثیل
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ها را کامالً راوی از اینکه آن ،بنابراین اگر این اشخاص در داستان، نقش منفی هم داشته باشند ،خداوند هستند
هایی از این دست، توجیه و نمونه .ها را مورد شماتت قرار دهدد آنورزد در نهایت شایاجتناب می ،منفی نشان دهد

 ۀبارگی امیر در قص( یا می3939/3...« )مصر و  ۀعاشق شدن خلیف» ۀران در قصکمرنگ کردن عمل شاه شهوت
ش آور دیگر، پادشاه جهود که با آتو مورد اعجاب( 3111/3...« )حکایت آن امیر که غالم را گفت که می بیار »

 کند. را نیز به ذهن متبادر می« اصحاب اخدود»گوید که البته این روایت، تا حدود زیادی سخن می
گنجاندن روایت تلمیحی، قرآنی و معتبر موسی و خضر در بطن این داستان و قیاس تلویحی عملکرد حکیم  .8

-رخار راوی در جهت اقناع روایتخا .مانندی حوادث داستان استحقیقت برایغیبی با خضر نشان از اهتمام راوی 

خود را « طوطی و بقال»ای حکیم غیبی با خود( برای بار دیگر در داستان درونه ۀها )مقایسجای آنشنو و قیاس نابه
از  ،اندمانندی داستان داشتهشنو که انتقادی بر حقیقتهای راوی در سراسر مثنوی از روایتدهد. شکوائیهنشان می

راوی پس از  ،«سجده کردن یحیی در شکم مادر مسیح را»در داستان  .(1131/3) .شودحرز میبرخی از قرائن م
گوید: ای زبون )خطاب به خواند و میرا ابله می اوشنو وارد آمده، روایت از سویطرح ایراداتی که بر ساحت داستان 

 .(3696/1و  3693ب )شنو( به دنبال معنی این حکایت باش و همچو شین به صورت افسانه نچسروایت

رسد راوی، نظام قراردادی کلمات را به بازی گرفته و مخاطب و فهم او را از معنای واژه یکسره از یاد به نظر می .9
ها برای کودک خردسال پایدار معنای واژه»آورد؛ یاد میپیاژه را فرا ۀاین گونه رفتار کودکانه با زبان، گفت .برده است

ها برای چنین کودکانی معنایی کامالً شخصی دارد تا معنایی که مورد قبول عموم باشد. در این نیست. در واقع، واژه
 .(937: 9379)جینز برگ و سیلویا اوپر، « ذهنی هستند -ایانگر نمادهای خصوصیها، نمراستا، واژه

یم خوانده شده فروبردن سوزن)دقه زدن( )جراحی کوچک( در پوست قزوینی در اینجا، حک ۀدالک به واسط .99
 است.

هایش ترین شکلگذارانهدر بدعت کند، کهمیشنو را در فضای فراداستان وارد اضافه شدن استاد به ما، روایت .99
 .(197: 9389، و وات الج) به حقیقت در ادبیات داستانی باشد امکان نیل ۀممکن است متضمن تردید دربار

 منابع
: 963 ۀشمار ،ادبی جستارهای ،«واژگان ارزشی ۀهال» ،(9388) قانی،جون آلگونه مسعود و حسین آقاحسینی،

 .989-969 صص
  فردا.: اصفهان اول، چاپ  ،عطار الطیر منطق ساختاری تحلیل ،(9377) اکبر، اخالقی،

 .فردا: اصفهان اول، چاپ ،داستان زبان دستور ،(9379) احمد، اخوت،
 .وارز: تهران ،مثنوی شرح ،(9369) محمد، استعالمی،

 ابعاد و تجلی ساختار، بررسی سینما؛ در پردازیشخصیت مبانی بر ایمقدمه ،(9373) مجید، امامی،
  برگ.: تهران ،دراماتیک شخصیت

 .صبا فرهنگ: تهران راغب، محمد ۀترجم ،هاروایت ساختاری تحلیل بر درآمدی ،(9387) روالن، بارت،
  هرمس.: تهران ،مثنوی ایهداستان شناسیروایت ،(9399) سمیرا، بامشکی،

 بنیاد: تهران طباطبایی، الدینعالء ۀترجم دوم، ج ،داستانی فیلم در روایت ،(9373) دیوید، دل،وبر
  فارابی. سینمایی
  سخن.: تهران ،آفتاب سایه در ،(9389) تقی، پورنامداریان،

  مروارید.: تهران ،دریا هایاشارت از ،(9389) حمیدرضا، توکلی،
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