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های بلند و پیچیدۀ مثنوی است کهه سهااتاری دو ه هه داردی ا هس داسهتان  داستان شیر و نخچیران از جمله داستان

ی دارد که برای تحلیل آن به الگوهای سااتارشناسی نیاز استی در ا هس پههوه  سااتژرفتمثیلی، روساات و 

است، به روش پراپ بررسی شده و به ا هس نتیههه رسهیده  کلیله و دمنهکه همان حکا ت کوتاه  روساات داستان

هاست که داستان شیر و نخچیران از  هسهت کهه از ن هر سهااتاری بها اای های عامیانههقصهّ ههای پر هان پهراپ قصهّ
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 د گر ا س داستان نیا شنااته شودی هایظرفیّتو  هاسااتار  ک حکا ت در دو اثر متفاوت، و هگی
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 :مهمقدّ

ها و افکار او   اباارهای گوناگونی را بهه اهدمت ادب فارسی برای بیان اند شهشاعران و نو  ندگان 

او   را به سهادگی و روشهنی بتوانند افکار  تا کنندمیاستفاده  متفاوتی یهاآورند و از شیوهاود درمی

 کهه در آثهاری ن یهر هاستهای کوتاه و بلند  کی از ا س راهاز داستان گیریبهره یبه د گران انتقال دهند

ب هیاری از  یاز آن استفاده شهده اسهت گل تانو  بوستان، مثنوی، دمنه کلیله و، الطّیرمنطق ، الحقیقة ةحدیق

بیهان بهرای  و  هندگانشاعر است  ا ا نکهه شهاعران و ن وسااته و پرداات  ذهس نو  نده  ا ها س داستانا 

ر ها حکا هت شهیا س داستان  جملی ازکنندمیف های د گران دال و تصرّدر داستان ،او   مقاصدبهتر 

  ب ه ح و شهرآن را اسهت کهه مولهوی در مهاجرای جهدال نخچیهران و شهیر  کلیله و دمنهو ارگوش در 

 (ی77: 1931)آقاح ینی،  کندمیک می استفاده  هایاند شهاز آن برای بیان  دهد ومی

مفهاهی  عرفهانی، مباحهال ک مهی، فل هفی و جها آن را در قالهب روا هات و با شگردی ااص موهنا  

از ا هس و  دههدیمرا از داستانی ساده به دست  ایچندگانهمعانی  هاداستانبا ب   و  کندمیبیان  هاداستان

ا هس  (ی71: 1933قبهادی،  ریک:) کننهدمیپیهدا  پهذ رتأو لو  چنده ههبهافتی  هاداسهتانا هس روست کهه 

 تریعمیق معنای ثانوی و دوّم ه   و است قصّهنخ ت صورت  دوه   معنا ی دارد: ه   حدّاقل هاتمثیل

 )فتهوحی، کنهدمهیقهرار ی پیونهد بریان جههان مریهی و نهامریو مشود می ست که در ورای صورت  افتا

 (ی153: 1931

 ا هس ، باب شهیر و گهاو آمهده اسهتیکلیله و دمنهست که اصل آن در ا یتمثیلداستان شیر و نخچیران  

آنچهه بهه حیلهت »کهه گهاهی  کنهدثابهت  تاشود فق  به قصد آن بیان می کلیله و دمنهدر  ه هدو حکا ت 

اسهت  ایاا قهی و تعلیمهی  نکت ،کلیله و دمنهمنطقی حکا ت در   نتیه ی«توان کرد به قوّت ممکس نباشد

بههره همهیس تمثیهل در مثنهوی از مولهوی  امّها :و دگقبل از بیان حکا ت برای کلیله میکه دمنه در ابتدا و 

از ی  ههاتف هیر و تأو ل گهاهیی و یعرفهانی اهود بدهردازد آرایبیهان آن بهه  سهااتژرفتها در  بهردمی

در  کهد گر اهود بها  تهأو  تگهاه ا هس و اسهت  در تناقض با محتهوای داسهتانکه  دهدارایه میداستان 

های اهود به داسهتانای سااتار پیچیدهگاه  همچنیس موهنا ی(117: 1975 پورنامدار ان، ریک:) نداتناقض

بهه مهدد  تهوانمیو تهأو  ت آن را عرفهانی و ک مهی  مباحهالکه  آوردپد د می یسااتژرفو دهد می

 :است سؤالپاسخ به چند  درصددنوشتار  ا س یتحلیل کردسااتارشناسانه  هاید دگاهرای ب

از الگهوی سهااتاری پهراپ ه عامیانه هایقصّهههمچهون  کلیلهه و دمنهه حکا ت شیر و نخچیران درآ ا  -1

 کند؟پیروی می
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تهوان بررسهی را بر اساس چهه الگوههای سهااتارگرا ی مهی مثنوی معنویحکا ت شیر و نخچیران در  -1

 کرد؟

از  هک الگهوی سهااتاری  مثنهوی معنهویو  کلیلهه و دمنههنخچیران در هر دو اثهر  حکا ت شیر وآ ا  -9

 کند؟پیروی می

 :پيشينة پژوهش
بهه همهیس  ؛سهتا مثنهوی ۀی طوهنی و پیچیدهاداستانبیت،  کی از  773شیر و نخچیران با حدود داستان 

 ن ر ّه به بررسی منطق گفتگهو ی بهر اسهاس ( 1933قبادی ) استی ب یاری بوده انمحقّق توجّهمورد  سبب

بهه بررسههی عناصهر داسههتانی چهون پیرنهه ،  (1933) و ظهاهری عبدونههد صههفریبهااتیس پردااتههه اسهتی 

ا س حکا ت را از من هر  (1933) و بالو عباسی ینداتگو در ا س حکا ت پردااتهف، زاو   د د و گشخصیّت

و بهه بررسهی ابههام و دوگهانگی در مثنهوی پردااتهه ( 1935) فهرم عودیی اندشناسی بررسی کردهروا ت

داسهتان را  ،انمحقّقهاز ا س   کهیچآنها که  ازنیا به تحلیل ا س داستان پردااته استی  (1997) مرتضوی

ا س نوشتار بهر آن شهدند تها داسهتان مهذکور را از ا هس  انمؤلّف، اندنکرده تحلیل سااتارو از حیال ر خت 

 کلیلهه و دمنهههدف ا س پهوه  مقا    سااتاری حکا ت شیر و نخچیران در دو اثهر بررسی کنندی  جنبه

، تحلیهل پردازیداسهتانروا ی موهنا در  هایظرافتست تا ع وه بر آشنا ی مخاطب با ا مثنوی معنویو 

 نیا بر اساس الگوهای سااتارگرا ی ارایه شودی ایتازه

 :بحث

اثهر بها  یاجاا  که در آن هم ی چهارچوب و ن امی از اثر ادبی استکلّفهوم م در  ک سااتار  اساات 

آن محصهول  سازند؛ همانند ماشینی که حرکت و کهن یتی هماهن  را میند با  کد گر کلّپیو تعامل و

اسهت و  روش وسااتارگرا ی  هک شهیوه » ی(191: 1933 امامی،) استآن  همکاری و هماهنگی اجاای

از  جایهیهر پد ده،   عنی ؛شودمیدر ارتباط با  ک کل بررسی  پد ده  اهر جاء  سخس آن ا س است که

 ی(177: 1939 )شمی ا، «ستای  ک سااتار کلّ

در بررسی شعر، در بررسی داستان نیها انق بهی پد هد آورد و  تحوّلگرا ان ع وه بر سااتار مطالعات 

 تر س عرصه تر س و متما اکننهدهالهبشها د ج یادشناسهی بنیهاد نههادبی به نهام روا هت ی، دانشدر حقیقت

 کار داردی شناسی باشد که با انواع روا ت سر وگرا، عرص  روا تتحلیل ادبی سااتار

 روسهی، (Vladimir propp) گرا وهد میر پهراپشناسی سااتارروا ت پردازانن ر ّه تر سبرج تهاز  

بلغهاری، کلهود  (Tzvetan Todorov) وروفتهود تاوتهان لیتوانیها ی، (A. J. Greimas) گر مهاسآیژی
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 (Rolnd Barthes) و روهن بههارت (Gerard Genette) ژرارژنههت، (Claude Bremond) برمههون

شناسهی تان روا همحقّقه توجّهه  کهی از مباحهال مهورد ی(151، 151: 1937 مکار هک،) فران وی ه تندی

هها و داسهتان هاقصّهه بهرکهه  قواعهدی و اهمنهدیقانون  عنهی زبان داستان است؛تور دس  افتس گرا،سااتار

را  ههاآنتهوان قواعهد حهاک  بهر مهی ای دارنهد وساده یانه سااتار ن بتاًهای عامقصّهکه حاک  است؛ چرا

هههای تههر س عرصههه کههی از مه  سههبببههه همههیس  (91، 99: 1971 ااههوت،) کههرد بنههدیطبقه وشناسهها ی 

گرا ی در ا هس عامیانهه اسهتی دسهتاوردهای سهااتار هایقصّه کلور ولوف گرا انه، عرص سااتارتحقیقات 

 ااتارگرا ان ونههاگونی در تها هه و تحلیههل سههگ هههایروشو  ههامکتبکههه  هعرصهه، چنههدان ع هی  بههود

تهوان بهه ها را میداسهتانبهر ا هس بهاور بودنهد کهه تمهامی  سهااتارگرا ان یر به وجود آمهده اسهتولولکف

 ی(113 ،117: 1977 دن،سل) دادل تقلی مشخّصی وا تی اساسی های روسااتار

ههای از نهوع قصّهشود در تها ه و تحلیل حاصل از آن را می ست وا استنتاجی وروش پراپ، تهربی  

 هایقصّهه کهی از نخچیهران کهه  اصل داسهتان شهیر واست که ی در ا س مقاله سعی شده پر ان تکرار کرد

با هد در  البتّهه یروش پراپ بررسهی شهود به ،شودمی عامیانه شمرده ادبیّاتجاء ست و ا کلیله و دمنهفابل 

فهت اجتمهاعی و جهدای از با را مهتس وپهردازد ر روش اود تنهها بهه سهااتار مهتس مهین ر داشت پراپ د

پهردازد و ه بررسی داستان از جهت روساات مهیب تقر باًبه زبان د گر پراپ  ؛کندفرهنگی آن بررسی می

و سها ر جاییهات  اصوصهیّاتدر روش او صهفات،  در نتیههه مانهد؛یمعنا ی داسهتان ناگفتهه مه هایجنبه

اصهل ابتهدا  سهبببهه همهیس  ی(71 ،71: 1931 تهوهن،) شهودهای داستان بررسهی نمهیشخصیّتط به مربو

 هایجنبهههها و پیچیهدگیسهد   ،آمده بر اساس الگوهای پراپ بررسی شهده کلیله و دمنهکه در ن داستا

تهودوروف و  - دو تهس از سهااتارگرا ان د گهربهر اسهاس روش  مثنهویان ی داستان شهیر و نخچیهرمعنا 

 یشده استبیان  -گرماس 

 :روش پراپ اساس برداستان تحليل ساخت 

تأثیر ب اا ی در شهنااته  پراپ هاین ر ّهعل  سااتارگرا ی است که  دستاوردهایشناسی  کی از روا ت

مطهرح کهرد کهه در  دستور زبان ای بر اساسدهطرح سا پراپ شدن آن به عنوان  ک عل  م تقل داشتی

 جمله  ب   نمونه برای دادی ک انی را ارایه می تقر باًهای فولکلور ک الگوی قصّه سااتار روا ی مطالع 

ح س که پدرش احمد در زنهدان »ی شودمیی به روا ت ات  «گااره()ح س )نهاد( + از کتابخانه برگشت »

تهوان ههر دو طهرف را توسهعه دادی به همیس منهوال مهی ،«ابخانه برگشتاز کت ا ته و د روقتبود + شبی 

 یستااعمال مختلف داستانی  هاگاارهو  قهرمانان ،نهاد
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سهتی من هور هاهای آنشخصیّت، عملکرد  ا کارکرد قصّه تر س واحد سازندۀن ر پراپ، کوچک از 

(ی 113: 1913 پراپ،) است قصّهشبرد   در پیاهمّیّت ن راز  شخصیّتاو از ا س اصط ح عمل  ا کار  ک 

شناسها ی  ،تر س واحد سااتاریهای پر ان را به عنوان کوچکقصّهبر ا س اساس پراپ عملکرد قهرمانان 

ههای گونهه کهه اجهاای جملهه آجرراپ هماندر تحلیهل په» دههدیقرار می   او تحلیلو مبنای  کندمی

 «ی، آجرههای سهااتمانی داسهتان پر هان ه هتندهای نما ششخصیّتسااتمانی جمله است، عملکردها و 

 ی9 (بخشههنده) عطاکننهدهی 1ابیهال  شهخ  ی1هها را بهه هفهت نهوع: شخصهیّت ی او(177: 1935 )هارلنهد،

ی قهرمهان درویهیس 7و ی قهرمهان )جو نهده  ها قربهانی( 1کننهده ی اعهاام5مورد ج هتهو  شخ  ی7  ار گر

 آوردیمهی قصّهههای اشهخاص ل عنهوان او شهکاریهها را ذ هکنهد و آنتق ی  می (111: 1913 )پراپ،

 قصّههکهه در جر هان عملیهات  یاهمّیّته بهه توجّهبا  که قصّه ی از اشخاصشخصیّت عنی عمل  یاو شکاری

 ی(59: همان) شوددارد، تعر ف می

اهود  اهاصّو عملکهرد که هر ک او شهکاری  مواجهی  شخصیّتسه با  نخچیران در داستان شیر و 

به آنچه گفته شد داسهتان  توجّهبا گیردی نوع او شکاری را بر عهده می دو شخصیّت ک  و گاه ندرا دار

 کرد: سااتاربندیتوان بر اساس روش پراپ به شکل ز ر می نخچیران را شیر و

 هاشخصيّتنوع  ها(ها )عملكردگزاره ها(شخصيّت) نهاد

 قربانی - ستمگر هاآنشکار نخچیران و ا هاد رعب در  شیر

 قربانی گریی  و اندوه بودن و چاره در وسیدن تر چیراننخ

 قهرمان - قربانی تدبیر و مکر برای ا ص شدن همیشگی از شیر ارگوش

 ن ر ّه  -1کنشهی  ن ر ّه  -1بررسی کهرد:  توانمی ن ر ّهها را در  ک روا ت بر اساس سه شخصیّت 

و بهر اسهاس  کنهدتکیهه مهی ههاآنبهر کهن   ا بیشهترهشخصیّتسی راسمیی پراپ در بر ن ر ّ  -9معنا ی 

ا نکه حکا هت شهیر و به  توجّهست با ای گفتنی (177: 1971 ااوت،) نما دمیتعییس را  هاآننق   ،کن 

 ،اسهت مشهخّ  کهام ً سیاه وست که در آن سفید ااا قی   ک روا ت سادۀ کلیله و دمنهنخچیران در 

بهه  تهوانمیکنشهی  ن ر ّه همهان  اسهاس بهرو  شهودمیپردازی آن د هده نشخصیّتدر  ااصّیدگی یپیچ

 ها پردااتیشخصیّتتحلیل 

در مریهااری کهه ن هی  آن بهوی »اهوانی  کهه می کلیله و دمنهیر و نخچیران در در ابتدای حکا ت ش 
کهه همهه بهه سهبب چرااهور و آب در اصهب و راحهت ییی وحوش ب هیار بهود بهشت را معطّر کرده بود
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 مشهخّ (ی از ا هس عبهارت 31: 1931 نصهرا  منشهی،) «ت شیر آن همه منغّ  بهودمهاوره لکس ب ؛بودند

ا هس  ۀفهراه  و تنهها نیهروی بهره  زننهد چیاهمهو  استکه زندگی حیوانات در اوشی و راحت  شودمی

بهه همهیس  ؛انهات را داردیهه در زنهدگی حیواوّلتعهادل  کننهدۀو راننیروی نق  عی  شیر استی پ  شیر 

رسهند کهه به ا س نتیههه مهی هاند شندی آنای بیچاره او   امنیّتگیرند برای تصمی  می حیوانات سبب

حیوانهات بهه نوبهت  ههرروزی به سهر برنهددر آسا   بقیه  حدّاقلناد شیر برود تا  کی از حیوانات  هرروز

ی کنهدمهیاهود هه ک    ز رکانه با حیلهشیر را او  و رسدمیروند تا ا نکه نوبت به ارگوش ناد شیر می

 یهه اسهتیاوّلمتعهادل  وضهعیّتو اهوش  برای رسیدن به عاقبت قصّهدهنده به ارگوش نیروی سامانپ  

 -بهه گروههی د گهر  ی عامیان هاداستانست که همچون اطبق جدول باه شیر شخ  ابیال و ستمگری 

ود بهه سهاای عمهل اه -ارگهوش  -قهرمهان حکا هت   بهه وسهیل در نها هتکنهد و ظل  مهی -حیوانات 

 یرسدمی

مهان  کهی از ه در نتیهههپه   ؛دههدمیرا انههام قهرمان  عمل ارگوش که از گروه نخچیران است، 

در ا س حکا ت دو نوع عمل داستانی  ا به بیهان  ارگوش د گره زبان ب ؛شودها، قهرمان داستان میقربانی

 اسهتان و نیههروی نقه  قهرمههان دسهت و ههه  در اهه  در نقهه  قربهانی  چراکههه ؛پهراپ او شهکاری دارد

تهوان نقه  مهی ،اسهت کلیلهه و دمنههستمگر روا هت  شخصیّتکه برای شیر  ،به حکا تی از طرف د گر

 ۀرامّهاو قربهانی نفه   ظهاهربینیگرفتهار  نیها او در نها تز را  ؛در ن ر گرفت مثنویقربانی را در روا ت 

 (:1: 1911)ژوزف،  شودمیاو   

 درفتههاد انههدر چهههی کههو کنههده بههود

  لههه  گشهههت، ظلههه  ظالمهههانچهههاه م

 ترههههول، چهههه  بههها ترظهههال کهههه هر
 

 ظلمهه  در سههرش آ نههده بههود آنکهههز  

 گفتنههههد جملههههه عالمههههان چنههههیسا س

 بتّههههر را بتههههر سههههتاعههههدل فرمههههوده 
 

 (717: 1931مولوی، )

 :بر اساس الگوي تودوروف مثنويتحليل حكایت شير و نخچيران 

روا هت را  وی ن به دنبال دستور زبهان روا هت اسهتیداستا ی( در مطالع م 1393 تولّدم) تودوروفتاوتان 

 تر سکوچهکههای اهود در بهاب روا هت، در بررسهیدانهد و و متس می رفتپیدارای سه واحد گااره، 

،  هک گهااره مح هوب «داتهر را ربهوددهها ژا» عنوان مثال جمل  به ؛کندمیذکر را گااره واحد روا ت 

 هک   ه اسهت و از لحهاس سهااتاری، برابهرروا ی پا جمل (ی گااره،  ک 31: 1973، تودوروف) شودمی
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 و فهی هاستگاارهرفت ن ام کاملی از و پی ستا چون فران وی  ا انگلی یجمله  ا بند م تقل در زبانی 

 ی(111: 1973 اسکولا،) شوداود  ک حکا ت کوچک شمرده مینف ه 

رفهت را بهه وجهود ها  هک پیاز گااره دادیتعبلکه  ،آورندپا ان را به وجود نمیای بیها، زنهیرهگااره

بهرای  تهودوروف یرفهت تشهکیل شهده باشهدکه هر داستان ممکس اسهت از چنهد پهیبه طوری ؛آورندمی

 :کندمیها سه شیوه ارایه رفتپیترکیب 

کامهل گهاه  هک  رفتپیکه  ک  صورتبه ا س  یکه همان شیوۀ داستان در داستان است گیریدرونه -1

 یشودمیهای آن و جانشیس  کی از گااره آ دمیی اوّل رفتپیدرون  و  ا است داستان کامل

 آ ندیزنهیر به دنبال ه  می هایحلقهت ها به صوررفتپیکه در آن  ایزنهیره -1

 دوّم رفهتپهیای از نخ هت په  از گهااره رفهتپهیای از در ا س نوع از ترکیب، گاه گااره تناوب، -9

 ی(35-39: 1973تودوروف، ) آ دمی اوّل رفتپیاز  ایگاارهپ  از  دوّم رفتپیاز  ایگااره ا  آ دمی

سهد  بهر  ،شهودمی مشهخّ  مثنهویدر داسهتان شهیر و نخچیهران  ههاها و نهوع آنرفتابتدا پی جاا سدر 

 یداستان پردااته اواهد شد سااتژرفحلیل اساس آن به ت

 یران از ست  شیردر رنج بودن نخچ :اي(زنجيره) اوّل رفتپي

 بر مردیبیان داستان نگر  تس عاراییل  گيري(:درونه) دوّم رفتپي

 سرکشی ارگوش (:ايزنجيره) سوّم رفتپي

 ارگوش مکر و حیل  (:ايزنجيرهچهارم ) رفتپي

 روا ت تمثیلی مگ  گيري(:)درونه پنجم رفتپي

 بیان داستان هدهد و سلیمان گيري(:)درونه ششم رفتپي

 یرا و ب تس قضا ن ر او ال ّ مآدم علیه  قصّ  گيري(:درونه) هفتم فترپي

، دل آن داسهتان موهنا در یاست کلیله و دمنهروا ت کوچکی از  ،مثنوی شیر و نخچیران اصل داستان 

همهیس  کهه درآورده اسهت محهورگووگفهت را به صهورت و داستان است دادهفرعی قرار  چهار حکا ت

 شده استی کلیله و دمنهتان با اصل آن در سبب متما ا شدن داس

 ایرفهت زنهیهرهپی سههبر اسهاس الگهوی سهااتارگرا ی تهودوروف تنهها دارای  کلیله و دمنهداستان  

ن ر اهود ی تبیهیس مفهاهی  مهدّو بهرااسهت ، داسهتان را ب ه  و گ هترش داده مثنهویامّا موهنها در  ؛ستا

 مثنهویدر مهیس سهبب سهااتار داسهتان شهیر و نخچیهران بهه ه ؛های فرعی وارد داستان کرده استروا ت
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 هک مهاجرا در   عنی قرار گرفتس ،گیریدرونهبه شیوۀ  آن مورد که چهار است شده رفتپیدارای هفت 

 یشوندمی متّصلبه ه   ایزنهیرهد گر به روش  مورددل ماجرای د گر است و سه 

  بهه سههههای متفهاوتی ن هبت گهااره ،سهتا آمهده مثنهویداسهتان اصل ای که در زنهیره رفتپی سه 

بهه کهل در اهدمت  مثنهویداسهتان در  کهه اشهاره شهد طورهمانز را  ؛دارد کلیله و دمنهداستان  رفتپی

ههای رفتسهد  پی ،پهرداز  می ایزنهیهرههای رفتپیه تحلیل ابتدا ب جاا سستی در اگری موضوع د 

 است: چنیس هاگااره ،حکا ت وّلا رفتپی گیری را بررسی اواهی  کردی دردرونه

 توکّلجهد و سر شیر و نخچیران بر گوی وگفت -1

 گووپیروز شدن شیر در گفت -1

 یپذ ردمیشیر دراواست نخچیران را  -9

طرفهدار  -ست ز را بها ا نکهه شهیر هاگوی آنوگفت  ، برعک  نتیهانداست اوّلای زنهیرهرفت پی  نتیه

 شهیر وهر دو گروه بر  توکّل ،کن  روا ی اساس بر امّا ،شودو پیروز میگودر ا س گفت -جهد و ت ش 

بهدون ههیچ  در نتیهههپهذ رد و نا که شهیر دراواسهت نخچیهران را مهیبه ا س مع یگرددمی مقرّر نخچیران

ر شود تها بهرای او بیاورنهد و در مقابهل نخچیهران نیها بهاود می ۀهرروزشیند و منت ر یذای نمی کوششی

 شهوندیاهوراک شهیر مهی ،که هیچ شکا تی کننددهند و بدون ا نتس می ،است شده مقرّرآنان  آنچه برای

و  شهودمیارد داسهتان تا ا نکه ارگهوش و است توکّل ،حکا ت اوّل رفتپیدر  یکن  روا   پ  نتیه

 است: چنیسآن  هایگااره که شودمیی بعدی شروع ارفت زنهیرهپی جاا ساز 

 ناد شیر سش برای رفترسیدن نوبت ارگو -1

 شده مقرّراعتراض و شکا ت ارگوش بر آنچه  -1

 سرزن  نخچیران ارگوش را -9

 گفتگوی نخچیران و ارگوش -7

 همراه شدن نخچیران با ارگوش -5

شهروع  جهاهمیسو شها د اصهل داسهتان از  اسهتبر نخچیهران و ت ش شدن جهد  مقرّر رفتپیا س  نتیه 

بنا بهه گفته  تهودوروف  آوردیبه وجود میافکنی و بحران نوعی گره استانورود ارگوش به د ز را ؛شود

 ههاآنی از تعهدادی قهوانیس عهام کهه تخطّه -1ل از دو چیا است: متشکّ یه در هر حکا تاوّل هایموقعیّت

 کندهای ملموس حکا ت را معرّفی میشخصیّتوصفی ااص که  ۀتعدادی گاار -1؛ جرم  ا گناه است
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که  هک حکا هت مطلهوب بها  کندهمچنیس تودوروف در جا ی د گر اذعان می(ی 117: 1973)اسکولا، 

تعهادل کند و بهه نهوعی حالهت عهدمه هر دلیل نیرو ی در آن اا ل میب که شودمیی پا دار آیاز وضعیّت

 توکّهلمبنی بر طبق آنچه گفته شد نخچیران در ابتدای داستان قانونی (ی 17: 1933 )تودوروف، انهامدمی

 سهبببهه همهیس  ؛شهودهه  جهرم شهمرده مهیی از آن تخطّه در نتیههه کرده بودندی مقرّربرای اود و جبر 

 اواسهت ابتهدا و  ا  هتندمینخچیران در مقابل او  ،کندمیارگوش در برابر ا س قانون عصیان  کههنگامی

 :پذ رندنمیاو را 

 قههوم گفتنههدش کههه چنههد س گههاه مهها

 مهههها ای عنههههود بههههدنامیتههههو مهههههو 
 

 ن فهههدا کهههرد   در عههههد و وفهههاجههها 

 رو رو زود زود تههههها نرنههههههد شهههههیر،
 

 (979: 1931مولوی، )

 قهوم گفتنههدش کهه ای اههرد گههوش دار

 هیس چه هف است ا نکهه از تهو بهتهران
 

 اههههو   را انههههدازۀ ارگههههوش دار 

 درنیاوردنههههههد انههههههدر اههههههاطر آن؟
 

 (977همان: ) 

ی ا هس  هت بهه وجهود آمهده اسهتکهه در حکاسهت اتعهادل ن هبی  کننهدۀو راننیروی پ  ارگوش  

 ی کهه بهیس نخچیهران و گفتگو از بعد ز را ؛دهدنشان می را د گربه حالت  حالت  ک ازگذار  ،رفتپی

ای یهرهزنه رفهتپیگرا ندی شوند و به جهد میارگوش همراه می، نخچیران نیا با دهدارگوش رخ می

 ههای ا هس افتهدی گهاارهشهیر و ارگهوش می ست که بهیسااتی اتّفاقدر باب مکر و تدبیر ارگوش و آار، 

 است: چنیس رفتپی

 د ر رفتس ارگوش ناد شیر -1

 اشمگیس شدن شیر -1

 آمدن ارگوش ناد شیر -9

 ارگوش آمدن د رگفتس سبب  -7

 د گر در آن بود رفتس ارگوش و شیر بر سر چاهی که شیر  -5

 در چاه ارگوش وعک  اود  د دن وچاه نگاه کردن شیر به  -1

 به زمیس گذاشتس ارگوش و پر دن شیر در چاه -7

در کهن  روا هی اهود کهه  شیر را ،اود کوش   ، ارگوش باای حکا تزنهیره رفتپیدر آار س  

 بها وجهود رفتا س پیکه موهنا در ا س است  توجّهقابل  نکت رساندی می به ه کت ،تس داده بود توکّلبه 
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، بینهدمیظل  اهود را  ، نتیه در نها تست که ایر شخ  ظالمی گیری ابتدا ی داستان که در آن شنتیهه

دانهد و در دههد و حضهرت آدم اسهیر قضها مهیکند و شیر را نیا ماننهد هموضوع قضا و قدر را عنوان می

نهه  هاآنکه بر اساس  دهدمیها به مخاطب ارایه شخصیّت ها   از لومباحال د گری بر اساس تأ ،ادامه

 ا س حکا ت: واقعی  بد  شخصیّتنخچیران است و نه شیر  حکا ت شیر وارگوش قهرمان مطلق 
 شهههههیر را ارگهههههوش در زنهههههدان نشهههههاند

 در چنههههان ننگههههی و آنگههههه ا ههههس عهههههب

 ای تهههو شهههیری در تهههک ا هههس چهههاه، فهههرد

 نفههه  ارگوشهههت بههههه صهههحرا در چههههرا
 

 ز ارگوشهههی بمانهههد ننههه  شهههیری کهههو 

 فخهههر د هههس اواههههد کهههه گو نهههدش لقهههب

 و اهورداونت ر خت  نف  چون ارگوش،

 تهههو بهههه قعهههر ا هههس چهههه چهههون و چهههرا
 

 (793: 1931مولوی، )

 :هاروایتخرده
بیههان بهه  ههاشخصهیّتو فل هفی از زبهان در داسهتان شهیر و نخچیهران بهرای تبیهیس مفهاهی  ک مهی موهنها 

هههای رفهتپههیجهاء تهودوروف  الگههوی درفرعههی کهه  ههایروا تی ا هس پههردازدمیفرعهی  ههایروا ت

 یشودمیمطرح  روا تاردهبا عنوان  شناسیدر عل  روا ت ،تاس گیری شدههروند

 بها  کهی از سهه کهارکرد روا هتاهردهمعتقد است ههر  (Shlomith Rimmon-Kenan) کنان –ر مون 

بها  روا تاردهو به ا س ترتیب نق  هر  آ دمیروا ت نکنشی، توضیحی و مضمونی در درون  ک ک 

 (ی117: 1937مون کنان، ر ) شودمی مشخّ به کارکردش  توجّه

هها ام از آنکهدههیچکه است  قرارگرفته روا تاردهروا ت شیر و نخچیران نیا چهار در درون ک ن 

بهه بیهان د گهر  ؛گهذاردمیروا ت تأثیر بر روند ک ن روا تارده ،ز را در کارکرد کنشی ؛کنشی نی ت

پهی   ،  نخ هتیس روا هت را ادامهه دادهکهن مضمونشهانبهه محتهوا و  توجّهفرعی بی هایروا تا س نوع 

ب هته واگفتس او  قصّهاست که زندگی شهرزاد به  و  ک شب هاارا س کارکرد در روا ت  ی نمون برندمی

 (ی57: 1931 بامشکی،) است

تبیهیس  ا به  دهدمیرا توضیح  روا تک ن، سطح روا تاردهست که اای کارکرد توضیحی به گونه 

 شهودبیهان مهی روا هتاهرده توسّه  ،دادهروا هت رخ ای که در سطح ک نت حادثهپردازد  ا علّآن می

داسهتان  بهر جههد توکّهلبرتهری  بهرای تبیهیسنخچیهران  ،دوّم رفهتپهی در (ی117: 1937 کنان، -ر مون )

جها ی د گهر از حکا هت  همچنهیس درکننهدی بیان میضمس گفتگو با شیر را «   تس عاراییل بر مردینگر»

دو حکا هت  ،شش  و هفهت  رفتپیتبییس چرا ی ه کت او در دو موهنا برای  ،شوده ک می ی شیروقت
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را همچون هدههد و  کند و شیررا برای مخاطب اود بیان می «ال ّ مآدم علیه  قصّ »و  «هدهد و سلیمان»

 داند:قدر می و قضااسیر  حضرت آدم

 چههون قضهها آ ههد نبینههی ییههر پوسههت
 

 ز دوسههههت بازنشناسههههیدشههههمنان را  
 

 (933: 1931)مولوی، 

 عنهی بهر اسهاس  ؛ل اسهتاز نهوع تمثیه روا تک نو  روا تاردهارتباط میان  ،کارکرد مضمونیدر  

 توانهدمیاستی ارتبهاط مضهمونی  روا تک نبرای  ایآ ینه ،روا تارده بد س معنا که ؛شباهت و تضاد

کردن را ا فها کنهد تواند نق  متقاعدی تمثیل میا ی داشته باشد و نیروسطح ک ن رو موقعیّتتأثیری بر 

موهنها حکا هت،  پهنه  رفهتپهیدر  (ی53: 1931 )بامشهکی، داشهته باشهد دهنهدهآگاهیتأثیر  تواندمی ا 

  و اند شه  افتنهد و اسهیر تهوهّمهی اودبینی که به چاه  ن رانیکوتهآورد در بیان احوال یتمثیلی مروا تی 

از مگه  (ی ا س تمثیل 177: 1997مرتضوی، ) گردندر میم تأو ل باطل گرفتاشوند و به داناق  اود می

 یشودمیکه منهر به فر ب اوردن او از ارگوش  شیر است بینیاودبارگ احوال کنندۀمنعک 

ا هس حکا هت  هیهبههمتفهاوت در  هایاند شههبرای اظههار عقا هد و  روا تاردهترتیب چهار بد س 

اصهلی در دل حکا هت  ،جا مهال  افتههرموهنا ا س است که اصلی داشت که هنر  توجّهبا د آمده استی 

 یکرده استکامل بیان  طرفیبیهر گروه را با  یو آرا فرعی پردااته تانیاز جانب هر گروهی به داس

 بر سهر م هایلی چهونبلکه داستان او  ؛نخچیران نی ت شیر و داستان اصلی موهناداشت که  توجّهبا د  

 اتموضهوع سعه وه بهر ا ه امّها ؛اسهت ان هان  و قدر، جهد و ت ش و نف  اودکامه قضا ،ااتیار وجبر 

رار گهرفتس آن اصهل قهکنهد و مهی بیهان رادر دل داسهتان آن زند و موهنا به موضوع د گری نیا گر ا می

 یدهدمیا س کار را انهام  چندآوا یگو و شیوۀ وعنصر گفت به کمک اضداد در کنار ه  استی موهنا

 :دوگانه در ساختار داستان هايمنطق

سهت کهه اهها ی لاضهداد و تقاب م ئل  فل فه مطرح بوده است،در عل   گذشته کی از موضوعاتی که از 

شناسهی و حاد اضداد، پیوسهته در قلمهرو ه تیه تی و اتّ دوگانگی در عرص دی گیرندر کنار ه  قرار می

تفکّرات فل فی بهه و ههه در ی ا س بحال در و معاصر بوده استگذشته  ف سف  توجّهشناسی مورد شناات

 (ی35: 1933 )دهباشی، استدر تبییس جهان مطرح « مس»عال  و معلوم و نق   شناات، رابط  ن ر ّ 

شناسهی و در عله  زبهان و است قرارگرفتهبررسی ب یاری از چیاها  در علوم د گر نیا مبنای ن ر ّها س  

 کهی از  و را در کاربرد آن بهرای بررسهی زبهان و روا هت جلهب کهرده اسهت شناسی ن ر ب یاریروا ت
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  اکوب هس شهودیشناسهی و نقهد ادبهی مح هوب مهینشهانهشناسهی، زبان ن ر ّاتفاهی  کلیدی در حیط  م

(Roman Jacobson) سوسور ن ر ّاتثیرپذ ری از با تأ (Ferdinand de Saussure)، دوگانه  هایتقابل

ا هس ی گیهردمیرا  هاد  ههاتقابلا س  اوّلدان ت و معتقد بود که کودک در وهل  فته میرا در ذات زبان نه

 در مباحال سااتارگرا ی نیا راه پیدا کرد و  کی از اصول آن شدی ن ر ّه

کههی از   (binary oppstions)دوگانههه  هههایتقابل هها  (binary logic)منطههق دوگانههه  اصههط ح 

ان هانی بهر ا هس بنیهاد  تفکّهر اساسهاًز را به ن ر سااتارگرا ان  ؛ ی استدر سااتارگرا تر س مفاهی اساسی

 روز، سهفید/ سهیاهییی ی بشهر در ن ه  اسهت: شهب/ هه  چنهیسو در طبیعت  یییاست: بد/ اوب، زشت/ ز با

همهیس  بهه سیگار کشهیدن ممنهوع/ آزادییی ی : چراغ قرما/ سبا،کندمیاجتماعی ه  از همیس منطق استفاده 

 (ی139-131: 1939شمی ا، ) بوددوگانه  هایتقابلار ادبی ه  با د به دنبال ا س ااطر در آث

چنهیس اظههار  ویی دادبهی  از د گهران مهورد اسهتفاده قهرار را  ن ر ّهها س  ،شناسیروا ت در گرماس 

 سهازیمفهوم ،ههای مخهالفها با سااتار بخشهیدن بهه جههان در قالهب دو نهوع از جفتکند که ان انمی

بهه ا هس معنهی کهه مها  یکنی ای که دارد درک مهیدی به بیان د گر ما هر چیای را از طر ق دو جنبهکننمی

یهه اوّل ۀمهادّ او (ی917: 1937 )تا  هس، کنی آن  عنی نفرت بهتر درک می به متضادّ توجّهمفهوم عشق را با 

 ههایتقابلا هس  نشهینیه  ی بهه ن هر وی تقابهل، ارتبهاط ودانهدمی دوگانهه ههایتقابلو اام هر روا تی را 

 ههایتقابلی در داسهتان بهه ا هس گهرددمیجهدلی و ب ه  و گ هترش طهرح  موقعیّهتدوتا ی باعال ا هاد 

 ههاو هگیاگهر بهه ا هس  یگردندمیو به و هگی تبد ل  شودمیگونه داده شکل و شما ل اصلت ،دوتا ی

 ی(177: 1973 کولا،)اس شوندمیبدل  شخصیّتبه  هاتقابلا س  ،ت ه  داده شودفرد ّ

 هایمناسهبتی موهنها بهه اسهت مثنهویابیهات  تحلیهلر د کی از مباحال مهه  دوگانه  هایتقابلبحال  

ادبهی  و در عال  وجود با رو کردی لغوی، منطقی، ک می هاآندوگانه و حکمت  هایتقابلمختلف، از 

با هد  همچنهیس یگشها دمی هاتضادو گاهی با نقل حکا ات و تمثی ت، پرده از رما و راز  گو دمیسخس 

در آن اسهت کهه  گفتگهو و چندصدا ی ،مثنوینکات در مواجه  با  گشاتر سراهداشت که  کی از  توجّه

ت یفلهت کهردی موهنها بهد س شهیوه روا  ، نبا د از ا س و هگی ممتاز و ااصّآرای آن استنباطدر فه  و 

و  اندازهاچشه کهه همه   کنهددی او سهعی میکنهشناسهی عبهور نکوشد تا به راحتی از تناقضات جهانمی

از درون ا هس   داری  ابند تا شا د، هدف سخسمهال پد تحر فی وهیچ مانع ، بیآوازها هرچند ناهمگون

کهه بها  ی هاداسهتان کهی از  (ی199: 1935ی، تهوکّل) شهوداضداد، نما هان  یوگوروا ت چندآوا و گفت
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شهیر و  ،در اه ل آن بیهان شهدهی عرفهانی مهمّهک مهی و  بهانیم ،ههای دوگانههتقابلا هس گیری از بهره

 ینخچیران است

ی جهدلی وضهعیّت ،بهه آن توجّههو با بر همیس تقابل دوگانه بنا شده است  نخچیران داستان شیر واساس  

ا هس  هایما ههدرونتهر س اساسهی کهی از اکهه چر ؛طرح داستان به وجود آمده است گ ترش ودر ب   

کهردن ا هس دو  معرّفهیو موهنها بهرای  اسهت و جههد توکّهل  عنی ،مقابل ه  تفکّر دو آرایبیان  ،داستان

 مقابل استفاده کرده استیطرف  تفکّرفکری از آرا و  عقیدۀ

و داسهتان بها گفتگه یسااتژرفدر ه   ،ا س تقابل و دوگانگی ه  در روساات داستان موجود است 

 یگیرندمیدر برابر ه  قرار  گروها س دو  ،مکالمهشود و در از حیوانات شروع می گروهبیس دو 

 قشر قوی           شیر           نما ندۀ اهل جهد  ≠ توکّلاهل  نما ندۀ          خچیرانن   قشر ضعیف 

گیرد که در ظاهر بهه نفهع شهیر صورت می یگفتگو  توکّلدر مقابل  و جهد سر م ئل  بیس ا س دو قشر بر

 ؛رسهدا ت اود مهیافتد و ا س تقابل به نهد گری می اتّفاقدر عمل و در روند داستان  مّاا ، ابدااتمه می

 در روسهاات و  در نتیهههشهودی  عنهی ارگهوش مهی تهر س حیهوانضهعیف در ادامه شهیر مغلهوب  چراکه

 :دهدز ر رخ می هایتقابلن داستا سااتژرف

 :روساخت

متضهاد  تفکّرو قرار گرفتس دو   یگووو گفت ایکالمهبه شکل م بیان حکا تتقابل در نوع روایت:  -2

 یگو در مقابل ه ودر قالب گفت

 شیر و ارگوش() -)شیر و نخچیران(  ها:شخصيّت تقابل بين -1

 :ساختژرف

در روا هت موهنها  هک از عوامهل پیچیهدگی حکا هت شهیر و نخچیهران ي: شخصيّتدرون  هايتقابل -2

 شخصهیّتس صهورت اسهت: ها وجود داردی ا س تقابل به ا شخصیّتاز  هرکدامست که در دورن اتقابلی 

کهن   امّها ؛داردمیگوها ا س عقیدۀ اود را اع م وطول گفتو طرفدار جهد است و در  شیر که نما نده

 ؛دهنهدانههام مهی توکّهلاران کهه طرفهد شودمیاعمالی د ده  در عمل روا ی او :است برعک  او روا ی

در  پذ رد که بهدون ته شاو می ،خچیرانکه گفته شد بعد از پیروزی در گفتگو با ن طورهمانبرای مثال 

او نیا با ا نکه اهود  ؛او ارگوش قرار دارد را برا   بیاورندی در مقابل  هرروزشاش بنشیند تا یذای اانه

 ؛اسهت کوشه عمل و کن  روا ی او بر اساس جهد و  ،دکنداند و آن را اع م میمی توکّلرا طرفدار 

ی شهودمی موفّهقنیها  در نها هتشیر را هه ک کنهد و  کوشدمی اند شیچارهبه ا س صورت که با حیله و 
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ت تقابهل ا ههاد شهده اسهت و ا هس سهااها در سهطح ژرفها و کن  روا ی آنشخصیّتپ  بیس عقا د 

 در داستان ا هاد کرده استی ااصّیپیچیدگی  ،یشخصیّتتقابل درون 

رح طه  ما هبسپ   و جبر و ااتیار توکّلبیان م ایل متقابلی چون جهد و : مين روایتتقابل ميان مضا -1

موهنها  ،داسهتانبه طوری که در جها ی از  ؛بوده است قرار گرفتس اضداد در کنار ه  ،تقر باًا س حکا ت 

ی بهر در نهدگکند که اسهاس زموضوع را بیان می ا س وپردازد ها ی در امور زندگی میاود به بیان تقابل

 :هاستتقابلا س  کنار ه  قرار گرفتس

 ا س عهب نبود که می  از گهرگ ج هت

 هاسهههههتزنهههههدگانی، آشهههههتی ضهههههدّ

 لطهههف حهههق، ا هههس شهههیر را و گهههور را
 

 ا س عهب کیس می ، دل در گرگ ب ت 

 مرگ، آن کاندر میانشهان جنه  ااسهت

 دور را الهههف داده اسهههت ا هههس دو ضهههدّ
 

 (719: 1931مولوی، ) 

و از جملهه در م هایلی چهون جههد و  امهور های دوگانه در همه نا به تقابلموه توجّهاز  نشانامر، ا س  

تر س م ایل ک می و فل فی را که ذههس عمیق ،در قالب حکا تی ساده موهنا یدارد و جبر و ااتیار توکّل

آرامه   که در فحهوای آن مخاطهب بتوانهد بهه کندمیبه صورتی بیان  است، بشر همواره درگیر آن بوده

 فکری برسدی

 :گيرينتيجه

پر هان  هایقصّههسهت کهه بها ا ایعامیانهه هایحکا تاز  کلیله و دمنهبه روا ت  شیر و نخچیران حکا ت

، قهرمهان و سهفید و سهیاه کلیلهه و دمنههی بر اساس الگوی پراپ در روا ت دارد اوانیه وهد میر پراپ 

در  ی همچنهیسشهودمیها د هده نشخصیّتدر درون  یااصّو پیچیدگی  است مشخّ  کام ً ضدّ قهرمان

 اهوب و بهد شخصهیّتمهرز بهیس  پهری کهه د هو و هایقصّههدر حکا ت همچهون  گرا یمطلقاصل  آن،

الگوهههای بهر اسهاس  ،شهیر و نخچیهران موهنهاتحلیههل روا هت  امّها ؛رعا هت شهده اسهت ،اسهت مشهخّ 

گهانگی درونهی ا پیچیهده و دارای دوههشخصهیّت کهه دههدمینشان  سااتارگرا ی تودوروف و گرماس

گرا ی و اصهل ن هبی ؛وجهود نهدارد تقر بهاًان بهد داسهت شخصهیّتاهوب و  شخصهیّتمرزی بیس  ه تند؛

شهده کهه  سهببهها شخصهیّتونهی دوگانگی در های امروزی در آن رعا ت شده است وهمچون داستان

 یدر براورد آرا و عقا د وجود نداشته باشد ،پیروز واقعی

اسهت اود از آن سود برده  عمیق عرفانی و ک میکه موهنا برای بیان مفاهی   ایروا ی و ههسااتار  

سهااتارگرا ی پهراپ، تهودوروف و  ن ر ّه بهر اسهاس سهه  ،داستان شده اسهتها ی در پیچیدگی سببو 
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سهااتاری  هایجنبهه ،اتاری  ک حکا ت در دو اثر متفهاوتتفاوت الگوی سا تبییس تحلیل شدی گرماس

ساات روا هت از نتا ج ا س تحلیل در ساحت ژرف گو یومنطق گفت هایتقابلروا ت و نیا مبحال  دو

 یاست

 :منابع
 ةة دانشـكدمجلّـ ،« می سهعدی بهر اسهاس نقهد  هک حکا هتک هایاند شهبررسی » (،1931) ح یس آقاح ینی،

 ی53-75  ص ،13و  13 شمارۀ ،و علوم انساني دانشگاه اصفهان ادبيّات

 اصفهان: نشر فردای ،دستور زبان داستان (،1971) حمدااوت، ا

 تهران: آگاهی ،فرزانه طاهری ترجم  ،ادبيّاتدرآمدي بر ساختارگرایي در  (،1973اسکولا، رابرت )

 تهران: جامیی ،نقد ادبي هايروشمباني و  (،1933امامی، نصرا  )

 تهران: هرم ی ،شناسي مثنويروایت (،1931) سمیرا بامشکی،

 تهران: توسی ،ایبدرهفر دون  ترجم  ،پریان هايقصّه شناسيریخت (،1913) اپ، وهد میرپر

 تهران: علمی و فرهنگیی ،هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان (،1975) تقی پورنامدار ان،

نگاه امهروز و  تهران: ،زاده و فاطمه ح ینیترجم  ماز ار ح یس ،هاي نقد ادبي معاصرنظریّه (،1937) تا  س، لی 

 حکا ت قل  نو سی

 تهران: آگهی ،نبوی محمّد ترجم  ،بوطيقاي ساختارگرا (،1973تودوروف، تاوتان )

 تهران: نی ،پورانوشیروان گنهی ، ترجم هایي دربارة حكایتبوطيقاي نثر: پژوهش (،1933) -------------

 یتهران: مروار د (،در مثنوي بوطيقاي روایت) هاي دریااز اشارت (،1933) ی، حمید رضاتوکّل

 تهران: سمتی ،ترجم  فاطمه علوی و فاطمه نعمتی ،شناسيروایت (،1931توهن، ما کل )

 ،«)ره( بهر آن امهه جعفهریدوگانگی و اتحهاد اضهداد از ن هر وا تههد و بررسهی نقهد علّ» (،1933) دهباشی، مهدی

 ی31-39 ص  ،1ۀ شمار اوّلدورۀ  ،فصلنامة فلسفه و كالم علّامه

 تهران: نیلوفری ،، ترجم  ابوالفضل حریروایت داستاني: بوطيقاي معاصر (،1937)کنان، شلومیت  -ر مون 

 ،(مثنـوي اوّلبحثي دربارة داستان نخجيـران و شـير و خرگـوش از دفتـر )؛ نخجيران (،1911) ژوزف، ادوارد

 تهران: امیرکبیری

 تهران: طرح نوی ،رجم  عباس مخبرت ،ادبي معاصر نظریّةراهنماي  (،1977) سلدن، رامان

 تهران: فردوسی ،نقد ادبي (،1939شمی ا، سیروس )

مقا  ه و بررسی عناصر داستانی شهیر و نخچیهران در مثنهوی » (،1933) صفری، جهانگیر و ابراهی  ظاهری عبدوند

 ی51-73 ص  ،7شمارۀ  ،عرفانيات در ادب فارسي ،«و معنوی و کلیله و دمنه
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 ،«شهنااتی حکا هت نخچیهران و شهیر از مثنهوی مولهویبررسهی روا ت» (،1933) ی و فهرزاد بهالوعباسی، حبیب ایی

 ی13-3 ص  ،31 شمارۀ ،هنر فصلنامة

 یتهران: سخس ،بالغت تصویر (،1931فتوحی، محمود )

ان با تکیه بهر داسهت توکّلجهد و  ق گفتگو ی در نگاه مولوی به م أل و منط چندآوا ی» (،1933) قبادی، ح ینعلی

 ی37-71  ص، 173شمارۀ  ،جستارهاي ادبي فصلنامة ،«شیر و نخچیران

و علوم انسـاني  ادبيّات اي دانشكدةرشتهميان نشریة ،«تحلیل  کی از تمثی ت مثنوی» (،1997)مرتضوی، منوچهر 

 ی117-199  ص، 75شماره  ،تبریز

، 73شهمارۀ  ،آمـوزش زبـان و ادب فارسـية رشد مجلّ ،«ابهام و دوگانگی در مثنوی» (،1935) فر، جلیلم عودی
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