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  دو روایت منظوم طغرایی و مولویمقایسة و  مأخذیابی

 3وباهشکار شير و گرگ و راز داستان 

 2مریم کالنتری
 عربی، دانشگاه اصفهان، ایران ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و

 3الرسولرضا ابنمحمّد سید
 ، ایرانعربی، دانشگاه اصفهان ادبیّاتاستاد گروه زبان و

 چکيده
ایات به باازگویی دو رو« رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار»ضمن تحلیل و بررسی مآخذ داستان  پژوهش حاضر

عناصار داساتانی ناون  ،ناساانهشبا نگاهی سااختار . سپسپردازد؛میاز این داستان  مولویمنظوم عربی و فارسی طغرایی و 

خذ اصلی آیک از دو روایت به مکدام شودمی مشخّصدر هر دو روایت تشریح و  ، لحن و...زاویة دیدپیرنگ،  ،شخصیّت

باا  مولویقیاسی تطبیقی به انجام رسیده، آن است که  ۀشیو براساسررسی که این ب ةترین نتیجممه تر است.داستان نزدیک

تر از تر و جذاببلکه به خلق حکایتی زیبا ،صِرف بسنده نکرده تقلید پردازی، بهشگردهای داستان افزودن عناصر داستان و

و بارای  تمثیل ، با استفاده از وجهنیز در ضمن داستان خود که پند و اندرز است ییت مآخذ اصلی پرداخته است. طغرایروا

 کند.می به این حکایت اشاره ،خود پندآموز کید سخنأت

 .داستان شکار شیر و گرگ و روباه ،یدیوان طغرای، مثنوی معنویادبیّات تطبیقی،  :کليدی واژگان
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 . پيشگفتار3

 . تعریف موضوع3-3

عر با گنجاندن داستان در قالا  وزن و قافیاه، ست. شااهنآوردن آرها، به نظم دقصّهثبت های یکی از راه

بخشاد تاا مخاطا  از شانیدن آن ملاول مای کند و به داستان حالوت و زیبااییمی تأثیر آن را دونندان

گونااگون نقال های سینه به سینه، با روایت یتهایی در بین ملّداستان ،یابد. از دیرباز آن را دلپذیر نگشته،

شاکل شافاهی و ساپس باه صاورتباهته ابتادا بهای گذشمیراث گران عنوانبه ،هاه است. این داستاندش

خوش تغییر قرار گرفتاه و برخای دیگار باه هماان مکتوب روایت شده است. برخی در طول زمان دست

 شکل نخست به دست ما رسیده است.

اثار »یمای اسات. تعل ادبیّاات ،شودمی ترین انواع ادبی که در قال  داستان بدان پرداختهرایجیکی از  

)ناه عملای ناه نظاری( را بارای خوانناده تشاریح کناد، یاا مساا ل  ادبی تعلیمی، اثری است که دانشی

شکیک اسات، ه ادبی بودن اثر تعلیمی مقول بالتّالبتّ ؛فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد اخالقی، مذهبی،

(. بسایاری از 241: 1313 )شمیسا، «ادبی کمتر و در آثاری بیشتر استهای یعنی در آثاری، عناصر و مایه

هاسات و هاا و حکایاتهمچاون مثناوی کاه سرشاار از داساتان ،تعلیمای دارناد ةادبی جنبا یشاهکارها

 اش پرمایه و قوی است.تعلیمیهای پای جنبهادبی آن همهای جنبه

درک  مایاه بارایروایت منظوم قصص را پی گرفته و آن را بهتارین دسات ۀدر مثنوی شیو (1)ویولم 

گری موالنا در جهت اهداف عرفانی و اخالقای روایت»عرفانی یافته است.  ۀانتزاعی و گاه پیچید مفاهیم

روایات  ۀثیر گذاشته است و شیوأروایت ت یهامندی بر تمامی ابعاد و مقولهمورد نظر اوست و این هدف

 (.2: 1331 )بامشکی، «مولوی را خاص و متمایز کرده است

سارایی شاهرت در داساتانگرناه توان به شاعری اشااره کارد کاه می ر ادب عربید ،از سوی دیگر 

پردازی نیز عنایتی ویاژه داشاته ایی در اغراض گوناگون، به داستانآزمرا ندارد ولی در کنار طبع مولوی

باه  گااه هاابرای القای بهتر نصایح و حکماتهم سرای ایرانی عربیاین شاعر  (2)اصفهانیطغرایی است. 

 پرداخته است. هاداستانمنظوم یت روا

« رفتن گرگ و روبااه در خادمت شایر باه شاکار» داستان ،طغراییمنظوم دیوان  یهایکی از روایت 

برای طرح مفااهیم  ،آن را به نظم کشیده است. مولوی و طغرایی مثنویل است که مولوی نیز در دفتر اوّ

ایان  یاناد. فارم و محتاواان را به تصاویر کشایدهاخالقی از قال  داستان، استفاده کرده و مضمونی یکس

باه  ،این مضمون مشترک امّایی است، هاو شباهت هاتدیوان مولوی و طغرایی دارای تفاوداستان در دو 
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تر باه روایات پرداختاه و لمعنای اقتباس یکی از دیگری نیست و اگر یکی از این دو شاعر زیباتر و مفصّ

خواهاد آماد، آنچاه  ر مبناایتوان اصل داستان را باه او نسابت داد. بامین ،است تر عمل کردههنرمندانه

ی اهنر خود را به شایوه ،آنها با الهام از یادشدهدو شاعر شده که  خذ برای این داستان شناسایینندین مأ

 اند.روحی جدید دمیده آن ۀموضوع خود را پرورانده و در پیکرخاص متبلور ساخته و 

تبیاین پیوناد و نیاز شارح شناسایی مآخذ این دو روایات منظاوم، در صادد  پس از ،پژوهش پیش رو 

 ،پردازی این دو شاعر ازنظار سااختار و محتاواداستان ۀشیو ،آنطی ست که در هاآنمیان های ناهمسانی

 بررسی، مقایسه و تحلیل شده است.

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف3-8
ات و فرهناگ، غنای آن ادبیّتبیین تی به ات و فرهنگ هر ملّهای رایج در ادبیها و تمثیلیابی داستانریشه

های ایان داساتاناز نمایانادنِ سرنشامة یکای  ،هدف این پژوهشانجامد. و بیان اصالت و قدمت آن می

 هاست.های ارا ة آن در این دو ادبیات، و مقایسة آنمشترک در ادب عربی و فارسی، شیوه

 های پژوهش. پرسش3-1
 مأخذ داستان کدام است؟ترین یقدیم -

 در محتواست یا فرم؟ داستاناین و طغرایی از  مولویروایت  ز و تفاوت عمدۀوجه تمای -

 تر است؟تر و نزدیکپردازی کدام یک از دو شاعر به مأخذ اصلی شبیهداستان ۀشیو -

 مواضع اشتراک و اختالف دو روایت نیست؟ -

 اند؟دهتر ظاهر شسرایی قوییک در داستانکدام -

 پژوهش ةپيشين. 3-4

دی متعادّت مقااالو  هااکتاابو طغرایای و آثاار ایشاان،  مولاوی شخصیّتهر یک از دو  دربارۀتاکنون 

 هایداساتان در خصاوص مقایساةا امّا؛ گنجادمقاله نمی یک ذکر آنها در حوصلةشده است که  نگاشته

اثار  «یارمنطق الطّو  مثنویهای مشترک تانداس ةمقایس» تنها مقالة ،و دیگر شاعران به زبان فارسی مولوی

از دیاوان طغرایای  تطبیقی داستانی از مثنوی با داساتانی لیکن مقایسة ؛ یافت شد (26-1: 1311) بامشکی

باه  ایان دو شااعر مقایساه و تطبیقای نایمدیگر هم  هایی در زمینهن صورت نگرفته و حتّاصفهانی تاکنو

 یادشادهداستان  در دسترس نیست. های طغرایی اثریپردازیداستان بارۀهمچنین در انجام نرسیده است؛

دی به شرح مقاالت متعدّو  ها ذکر شدهنیز که در بعضی از مصادر و کتاب )شکار شیر و گرگ و روباه(

 .شودپرداخته می تفصیلبهآن  پیشینة در ادامه به واند، موضوع پژوهش حاضر است آن پرداخته
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 چوب نظریوهش و چاروش پژ. ر3-5
رفتن گرگ و روباه در خادمت شایر باه »که در تعریف موضوع گذشت، مأخذیابی داستان تمثیلی ننان

و  مولاویهای پاردازش ایان داساتان در بیاان های، و مقایساة شایوجوی کتابخانهواساس جستبر« شکار

 هش را در حاوزۀتاوان ایان پاژونیاز میانجاام پذیرفتاه اسات. تطبیقی  -قیاسی روش بر  ةبا تکیطغرایی 

 ات تطبیقی و براساس مکت  فرانسه ارزیابی کرد.ادبیّ

 . پردازش تحليلی موضوع8
 «رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شکار»داستان  ةخالص. 8-3

یاک  ،کنند و درنهایت یک گاو وحشیمی شود و گرگ و روباهی او را همراهیمی هی شکاراشیری ر

 –خواهد که شکار را تقسایم کناد و گارگ می د. شیر از گرگکننمی بز کوهی و یک خرگوش صید

داناد. مای گاو را سهم شیر، بز را سهم خود و خرگاوش را ساهم روبااه - رسدمی که معقول به نظرننان

در ایان بااره خواهاد می شد و سپس از روباهکُمی او را ،شودمی دی گرگ خشمگیننبشیر که از تقسیم

گاو را برای صبحانه، بز را برای ناهار و خرگوش را برای  احوال گرگ، ۀمشاهداظهار نظر کند. روباه با 

کردن را از کاه گونه قسمتپرسد اینمی اواز نگرد و   به روباه میکند. شیر با تعجّمی شیر پیشنهاد شامِ

 کند.می فیبخش خود معرّحال و روز گرگ را الهام ،روباه در پاسخ .آموخته است

 ستاندا مآخذ. 8-8

 مآخذ عربی. 8-8-3

 نثر در ساه کتااب  - به ترتی  تااریخی -داستان یادشده ، الت مثنویقصص و تمثیمآخذ کتاب  براساس
ارندگان این نگ جویوا جستامّ؛ (21: 1312فروزانفر، ر.ک: ) استآمده  ادذکیرا و  حماضر ا  ادابء  ،الّدر

 شود:  تاریخی یاد میکه در اینجا به ترتیدر پی داشته مقاله نتایج دیگری 

 افیالجليس الصالح الکافی واألنيس الناصح الشّ ابن طرار در. 8-8-3-3

از « الثرن   و الثّ اجمللر  اارا »در ( هجاری 332-323عاروف باه ابان طارار )مبن زکریّاا، ابوالفرج المعافی 

کناد. باازگو می« ج  رثاللحّجرا ب ل  ضر    الر  نرأ اءرا     »عنوان  بابسیار مهم  مطلبی ،خود گونةکشکولکتاب 

که  از بزرگان و اشراف کوفه استو سرا غزل الفزاری( خود شاعری مالک )مالک بن أسماء بن خارجه

والیات خاوارزم و  تیبرگزیده و مادّ ان خودهمسراز  یکی عنوانبهحجّاج بن یوسف ثقفی خواهر او را 

 122 در حادود ساال وده اسات. ویگساار باگذران و بادهشخو گویا مردی ،بدو سپردههم اصفهان را 

 (.221: 2 ، ج2222رکلی، زّال: ر.کالعات بیشتر اطّ هجری وفات یافته است )برای

 در پای -که عامل او در حیره باوده  -کند که حجاج مالک را بازگو می ،مستند ابن طرار در روایتی 
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زناان  بارایو  نوشادی میمِا ناراقرار داده که  سرزنشمورد  شدّتبهفراخوانده و شکایت ساکنان آنجا 

گروهای از اهاالی حیاره را  ،دهد. نیاز بارای دفاع انکاار ویهای خود را نشر میو سروده گویدغزل می

بزرگاان از  های او گواهی دهند. در همان حاال یکایکاریتا در حضور مالک به ناشایست خواندمیفرا

ایان رهبار کاه توفیاق قتال  ویادگمایس را سپا ند. حجاج خداینکمیخوارج را وارد جلسه  سالخوردۀ

باه  ،حجااج را تحقیار کارده اسات ،زده و با جر ت تماام پوزخندی ،ا آن پیرامّ؛ را یافته استمخالفانش 

رو آنگااه افتد. ش را بزنند و سرش در کنار مالک میدهد گردندرنگ دستور میبیحجّاج که  ایگونه

 ؟ن کارهایات داریآ ؛ دلیال و تاوجیهی هام بارایکان گوباازرا وضعیتت گوید کند و میبه مالک می

داستان شایر و گارگ زان پس انداخت و  مرا به یاد تمثیلی ،ت امروزگوید موقعیّمیاینجاست که مالک 

او را از  ایاین پیر هر دلیل و بهانه افزاید که سرِ بریدۀدر پایان می کند وصورت زیر نقل میروباه را بهو 

 ه است.گرفت

َ  ادس ر .براً ن  ار  و   یراً ب  ظ  و   اراً صاابوا ح  ، ف  ی ُدو   ص  ت  بنا ف خ  جنا  ر  ح  ط  اص   باً ئ  ذ  و   باً ل  ع  ثر  ًدا و  اس      ز ع منا ا  » ! ة  د  ع ر: اي اء ج  ب  ئ  لر ّ  ل   دُ ف قرا
: اد    . اند  ی  نا ص  م  نر ی ن  اق س    َ ُ ان    ُ قا  ، ثُ  هُ س رأن رد ر  ر ا  ف   دُ ادس ر هُ ط رب  خ  ف   .يل ب ُ الظ رو   ، يب ُ عاو  َ  د   بُ ن  ادر  و   ،ل ك   مارُ ال  ؛ كل    أ  ذ ي 

: قا ر  و   ع ل ررا الث ع ل ررب   ل  ب راقر    َ َ   هُ ل رره   ررا اج  هللا  هُ ل رقررا ررم  لق س  َ  الث  . ن رر   ا هرا    !ء  ِ   الر: اي اءبُ ل ررع  قررا ررار  رر حُ ض رراو    ُ ! اد    ؛ذل ررك   أ    
َ  ادس ر .فیمرا ن ري   ذل رك   ب  ن  در  ختل ل  ء  و   ،ك  شائ  ع  الظ ب ُ ل  و   ،ك  ائ  دغ  ل   مارُ ال   رل  ع   أ  !   رضرا   :  را اق  دُ قرا َ   ك  م  ِ  ال ق ضری  : هر    َ ؟ قرا

ئ ب  ا  ر    (.361: 2 ج ،3991)انأ ط ار،  (3)«الّنااب ُر ن ي   ع ی ن   ُس ال ّ 
کاربرد این  سند تریناست. نخست اینکه قدیم حاوی نکات ارزشمندی ،این گزارش مستند تاریخی 

 آگاهیک از پژوهشگران بدان تاکنون هیچ و ظاهراً رسدل هجری میدهد که به قرن اوّتمثیل را نشان می

را از  وارزم و اصفهان بوده، نناین تمثیلایها که در خ. دیگر آنکه بعید نیست مالک در آن زماناندنبوده

ه که گمان کرد، )مها ( «ح  هللا ا ثال ُکم اي اهل  الع اققر ب  » ران فراگرفته باشد، هرنند حجّاج با جملةیمردمان ا

 است. (کوفیانعراقیان )و به ویژه  هایستانااین از پند و د

از ابن طارار  همین روایت را با اختالف اندکی ادذکیرا  واببرارهم( در کتاب هجری 231-221) جوزیابن 

َّ نا  البهریم  ّرالی علا السنَ» 33داستان یادشده در باب نقل کرده است.  کتااب آماده  ایان« كا علرا الر ّ  ا  رد

 است:

: ز ع مرنا ا   اس رداً و ذ ئ براً و ثر ع ل براً اص رط ح بنا، ف خ   جرنا  ر ت ص ری دو  ، ف صرا»  َ ر اّي، قرا ث نا الررُمعا  ان رُأ ز ك  راراً و ظ ب یراً و ار ن برا، ح د  ابوا ح 
ررم  نر ی ن نررا  : ا ق س  ررُد ل لرر ّ ئب  َ  ادس  : ف قررا  َ َ  و الظ ررب ُ يل. قررا ، و ادر ن ررُب د  يب ُ عاو رر ؛ ال مرراُر ل ررك  ررأ  ذل ررك     ُ ررُ  ان رري  َ  اد   ص رری د ان. قررا

َ ! ثُ   رم  لق س  ه ل رُه ء  : قا ر ل رُه هللاُ  را اج   َ ب ط ُه ادس ُد ف أن د ر  راس ُه، ثُ  اقر ب ل  ع ل ا الث ع ل ب  و قا َ  اف خ  ، قرا : هرا   ان ر    َ لث ع ل رُب: اي قرا
در ن ب  فیما ن ي   ذل   ، وخت  ل ل  ء  ، و الظ ب ُ ل ع شائ ك  ؛ ال ماُر ل غ دائ ك  ! اد  ُ  او ض ُح   أ  ذل ك   ِ ْ  رك   را اء  الار  َ  ادس ُد: و  . قا ك 
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ئ ب  النااب ُر ن ي   ع ی ن ّ  : ر اُس ال ّ   َ َ ؟ قا ِ  الق ضی !   أ  ع ل م ك  ه    (.242ات: جنزي،  يبر)انأ ال «اق ضا  
اّةريعالذّ راغب اصفهانی در . 8-8-3-8 محاضـرات األدبـاو ومحـاورات و نيـز در  اریعةإلیّمکارر ّال  

 البلغاوعراو والشّ

دو روایات گونااگون از ایان داساتان در دو  وی است. از دانشمندان قرن نهارم هجری راغ  اصفهانی

 کتاب مشهورش آورده است:

خواهاد بگویاد ت دروغ، وقتای میغا  در بحاا از ماهیّارا است و کتابی اخالقیکه  عَال ر  نخست در

 - ندارناد نقش خبررساانیگرفتن است و رتعب برای، نون شودهایی که به زبان حیوانات بیان میتمثیل

 تشاویق آن تمثیلی است کاه بارای نویسد نمونةآید، میبه حساب نمی دروغ - باشدهرنند خالف واقع 

 :آورندنرمی در محضر پادشاهان می و ،دارا با دشمنبه م

اً و ظ ب یراً و ار ن براً، ف قر»  ً ت م عنا ف قالنا: ن ش َت  ُ  فیما نر ت ص ری ُد، ف صراابوا ع ر َ  إ   س ُبعاً و ذ ئ باً و ثر ع ل باً اج  رم ، ف قرا : اق س  ئ ب  ُُ ل لر ّ  رُب َ  الس  ا
، ُ ل ررك   ً ئ ُب: ُهررن    ق سررنَع؛ الع رر : ُهررن   الرر ّ   َ ررم ، ف قررا : اق س  َ  ل لث ع ل ررب  ُِ، ثُ  قررا ُُ ف أاب  ررا ررُب ، فر ن ث ررب  الس  و الظ ررب ُ يل، و ادر ن ررُب ل لث ع ل ررب 

ِ  ال ُُ:   رأ  ع ل م رك  هر   رُب َ  الس  ، ف قرا ، و ادر ن رُب ل ع شرائ ك  ، و الظ رب ُ ل م قیل رك  ُ ل رك  ل غ ردائ ك   ً َ  الر  ق سنَع؛ الع  رم  َ  ق س  :  ؟رم لیح   َ ف قرا
ئ ب    (.394: 2112، صفهاينداغب ا ّ ال) (4)«ع ل م ن الث ن ُب ادُر ُجناينُّ ال  ي ع ل ا ال ّ 

ظرافت و طنز پرداخته  اریخی و اخالقی و عقیدتی با رایحةبه مباحا ادبی و تهم  ادابء  حماضر ا  دردوم 

 ب آمده است:این کتا «  عأ البهائمحكااي»و پنجم شده است. داستان یادشده در باب بیست 

رراراً  و ثر ع ل برراً  ذ ئ برراً و ز ع مررنا ا   اس ررداً و  » ررطاابوا ح  ررَت  كنا فیمررا   صرریدو   ف اص  َ  و ظ ب یرراً و ار ن بررااش  ررُد ل لرر ّ ئب  ، ف قررا ررم  : ادس  نر ی ن نررا  ا ق س 
، و ا  ا الظ ب ُ ف لي، وا : ا  ا ال ماُر فر ل ك   َ . ف قا  َ رب  ادس رُد و ض ر  ن ُه ض ر  ن ًَ ان رد ر  ر اس رُه، فر ن ض رع ُه  ادر ن بُ   ا و اع د  . فر غ ض  ف ل لث ع ل ب 

  َ م  : ل لث ع ل ب  ن ي     د  ه ، ثُ  قا َ   ا ق س  ث ل رُه، ف قرا ئ ب  ب شري  ا   ُ صریب ُه    لر ّ  ُ  ء  . فر ل م ا ر ا ى الث ع ل ُب  ا ص ن   َ ا ال مراُر : ا  رنر ی ن نا و اع د 
، وا  ا  ادر ن بُ ف لك   ر ت غ ّدى ن ه ، و ا  ا  ْ  رك  اي  الظ ب ُ ف خ الالً  ر ت خ ل ُل ن ه  فیما نر ی ن ك و ن ي   الل یل  َ  ادس رُد: و  فر ل ك   ر ت ع ّشرا ن ره . ف قرا

ا الق ضررا   ثر ع ل رربُ  ررك  هرر   : الرر  اُس ال رر ي ن رري     ررد   ك  !  ررا  ر ن ب غرري ل ررك  إالّ ا    كررن   قاضرریاً؛   ررأ  ع ل م   َ : 3963 ،مهررا ) (2)«؟ قررا
212.) 
 رّنثر الدّ ابو سعد آبی در. 8-8-3-1

های ادبای مطالا  ف در نوشتهمؤلّ است.های بلیغ و ظریف نکته و هاای از گفتهمجموعه ،رّنثر الدّکتاب 

ر.ک: شاود )ابتاذال کشایده نمیگااه باه ا هزل وی هیچامّ ؛هم آمیخته استدری را با هزل و شوخی جدّ

دهد، مشاتمل بار را در خود جای می یادشده(. جلد هفتم این کتاب که داستان 34: 1312ذکایی ساوی، 

 است: آمده «ا ثاَ ونناابر علا لسا  البهائم»باب نهاردهم داستان در  این وباب است  26
اً »  ً ب  ذ ئ َب و ثر ع ل َب اس دًا، ف اص طاابوا ع  ُ ل رك، و ظ ب یاً و ار ن باً  قالنا: ص ح   ً : الع ر  َ رم  هر ا نر ی ن نرا. ف قرا : ا ق س  َ  ادس رُد ل لر ّ ئب  ، ف قا

. فر غ ض ب  ادس ُد، و اب     ً ُ ِب  ل ق  و الظ ب ُ يل، و ادر ن ُب ل لث ع ل ب  : الع ر  َ . ف قرا ُه انر   م  : ا ق س  َ  ل لث ع ل ب  ُ  ر اس ه، و قا ئ ب  ح ّّت ق ط  ال ّ 
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  َ َ  العااب ل ر رم  ِ  الق س  :   رأ  ع ل م رك  هر    َ . ف قا ُه ن ه    الل یل  : راُس الر ّ ئب  ال رل غ دائ ك، و الظ ب ُ ل ع شائ ك، و ادر ن ُب  ر ت ف ك   َ  ي ؟ ف قرا
 (.341: 2 ج ،2114)آ يب،  (6)«ن ي     د   ك  

  و ساه:  )بااب سای َالمدونیر ةتر ک  الدر کتاب  ( همین روایت را عیناًهجری 262-432) ابن حمدون 
 (.221: 1 ج ،1336ابن حمدون، ر.ک: ) ( آورده استَالدا غ َوادجنن َالجج البالغ

 مولاویو  یاز طغرایا پاساناد کاه ناون نند منبع پس از قرن هفتم هجری نیز این داستان را آورده 

روایات  ،هجری( 121-142) یدمیر ،نمونه برای شده است؛نقل متن آنها خودداری روند، از شمار میبه

، یدمیارر.ک: ) نقل کارده اسات نالیرنا ةحیادر ای با اختالفی اندک و افزودهرا از ابن طرار جوزی ابن 

آورده اسات  املسرتط  در  با تفااوت مختصاریآن را  ،(هجری 122-132) نیز ابشیهی (.116: 1 ج تا،بی

عااین عبااارت  کشرکَن هاام در( هجااری 1232-323) شاایخ بهااایی(. 232: 2 ج ،1316بشاایهی، الار.ک: )

هجری( هام  1263-)؟ قلیوبی(. 322: 2 ج تا،ی، بیالبها یخ شّالر.ک: نوشته است )را باز َال ر عراغ  در 

هدیگر از ناقالن  یکی باه نقال از دمیاری و  ،ایان داساتان(. 34: 1 ج ،1313، شایخو در: اسات )نقال قصاّ

  (.223: 1 ج ،1312شکر، آمده است )معاصر عرب هم  هایباکتاز ، الینا    ادابب الع  يبدر  ابشیهی
 فارسیمآخذ . 8-8-8

 السّلوکفرائد  .8-8-8-3

 هاایباجمله کتاز ،کتاب این. استنقل شده سجاسی، لیف أت السّلوکفرا د تنها در کتاب  ،این داستان

از امثاال و شاواهد شاعری  سرشارهجری به زبان فارسی است که با نثری فصیح و  1اخالق و آداب قرن 

حاوی معاانی بلناد تربیتای، ماذهبی، اجتمااعی و گااه سیاسای باا  فرا دفارسی و عربی نوشته شده است. 

ی بر اعتقادات خرافی و هایی متکّقصّهق با زندگی طبیعی آدمی و گاه هایی منطباستفاده از فضای داستان

داساتان یادشاده . (12-13: 1311ی قراگزلو، ذکاوتر.ک: های انسانی است )شخصیّتحیات حیوان و با 

 آمده است: این کتاب «  فضائل العلم» دومباب در 

او در زماین نفاس بنیارساتندی زد و شایر آسامان از  که گاو و ماهی از نهی  پنجاة اند که شیریآورده»

پریاد و پیال از  بیشه نیارستی او باالی صولت ننگال او در مَرغزار فلک گام نیارستی نهاد، مرغ از هیبت

 ؛دهشت او پیرامون صحرا نیارستی گردید

رررررررب  َ  ف رررررررت  ُ ل   َ  ض ررررررریغ    واُب ع رررررررأ    ررررررر  اش 
 

َ  ی  ن  رررررررررررر ع رررررررررررر رررررررررررر ذا ُ  ُِ ا  ح  َ  اش    (1)با
 

شیری هگاه او مادّقرُکرد و در قُینایافتنی نگهبانی مده در گیاهان و پر از درخت و دستای پوشی)ترجمه: از بیشه

 .(دار بودهبچّ
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بااان خاادمت و و گرگاای و روباااهی ازجملااه مرتّ دن بااوتمکّی مُاایااقااام داشاات و در وادمُ یایشااهدر ب

. گارگ و دنشاط صید مایل شاهآرزو کرد و ب روزی شیر را تماشای شکار .نددبو ان حضرت اویخاصّگ

هار یاک در طلا  صاید باه  :شایر گفات ند و در خدمت رکاب او برفتند.دروباه در صحبت او روانه ش

ل را مثاا .دفاالن بیشاه باوه ب ،ه باشددما با آنچه از شکار حاصل ش بیرون رویم و موضع اجتماع یاگوشه

ناون  .ند و از جانبی برفتناددطرفی روی نهاه داشتند و هر یکی بتسام واج  رامتثال نمودند و فرمان را ا

 ،گارگ و دخرگاوری شکساته باو ،شایر ناد.دموضع معهاود آمه ند و بدبهم جمع ش ،دزمانی نند برآم

بیاا ایان  :شایر گارگ را گفات ،نون جمله جماع کردناد .خرگوشی گرفته ،آهویی صید کرده و روباه

ک را و . خرگاور ملِازقسمت را راستست و نصی  هار یاک مفارو :گرگ گفت صیدها را قسمت کن.

گارگ از تان برگرفات و  پنجه بزد و سارِ ،دششیر از این قسمت در خشم  آهو مرا و خرگوش روباه را.

 ک راتا ِخرگور را ملِ :روباه گفت بیا تو قسمت کن :روباه را گفت ،و در میان کینه و خشم دبنها پیش

ین زیباایی دقسمتی با :. شیر گفتدفرمایخرگوش حالی را تنقلی میه شام و ب ناشت سازد و آهو رات ِ

؛ نیاز 32-23: 1312فروزانفار، ) (1)«ه اساتدک نهادر پیش تخت ملِ هاز آن سر ک :آموختی. گفت هاز ک

 .(231-232 :1361سجاسی، : ر.ک

 لی گزارش داستان در مآخذ یادشدهاجما ةمقایس. 8-8-1

 :شودمی همقایس عربی خذأم نهارداستان در ساختار ظاهری  ،ابتدا

 ال ر عَ. 3 اجللی  الصاحل *
 ادابء  حماض ا . 2

 رنث  الدّ 

1. 

ر براً ئ  ذ  و   براً ل  ع  ثر  ًدا و  اس      إ  جرنا بنا ف خ  ح  ط  اص 
 ی ُدو   ص  ت   ر  

رر    إ. 3 ررقررالنا: ن  عررنا ف  م  ت  اج   برراً ل  ع  ثر  و   برراً ئ  ذ  و   عاً بُ س    ُ َت   ش 
 دُ ی  ص  ت  فیما نر  

 َت  كنا فیما   صیدو   اش   و ثر ع ل باً  ذ ئ باً    اس دًا و  إ. 2

ب  ذ ئ َب و ثر ع ل َب اس داً   ص ح 

2. 
 باً ن  ار  و   یاً ب  ظ  و   اً ً  صاابوا ع  ف  . 3 باً ن  ار  و   یاً ب  ظ  و   اراً صاابوا ح  ف  

اراً ف اص  . 2  و ظ ب یًا و ار ن باطاابوا ح 
ًا و ظ ب یًا و ار ن باً   ً  ف اص طاابوا ع 

3. 
ر َ  ادس  ر! ة  د  ع ر: اي اء ج  ب  ئ  لر ّ  ل   دُ ف قا م  اق س 

 اند  ی  نا ص  نر ی ن  
َ  ف  . 3  م  س  اق   :ب  ئ  ل ّ  ل   ُُ بُ الس   قا
2 .  َ َ  ن نا و اع  ی  نر   م  ق س  : اُد ل ل ّ ئب  ادس  ف قا  د 

  َ : ا  ادس   ف قا م  ُد ل ل ّ ئب   ه ا نر ی ن نا ق س 

4. 

رر : اد     َ ُ ان رر  ُ قررا ررأ  ذل ررك؛  ي   ،ل ررك   مررارُ ال    
 يل ب ُ الظ  ، و   يب ُ عاو  َ  د   بُ ن  ادر  و  

َ  ف  . 3  ب ُ الظ ررو   ،ك  ل رر ً ُ الع رر ؛سررنعَ ق      ن  : ُهرربُ ئ  الرر ّ   قررا
 ب  ل  ع  لث  ل   بُ ن  ادر  و   ،يل
2 .  َ ، و  : ا   ف قا ا  ف لري، وا  رب ُ ا الظ را  را ال ماُر فر ل رك 

 ل ب  ف ل لث ع   ادر ن بُ 

ُ ل ررك، و الظ ررب ُ يل، و ادر ن ررُب   ً : الع رر  َ ف قررا
 ل لث ع ل ب  

5. 
 ررر. 3 ررر

 دُ فر غ ض ب  ادس  . 2
 فر غ ض ب  ادس دُ 
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6. 
ر  ر ا  ف   دُ ادس   هُ ط  ب  خ  ف     اُِ أاب  ف   ُُ بُ الس   ب  ث  ن  فر  . 3 هُ س  أن د 

ًَ ان  و ض   ن ُه ض    . 2 ر  ر اس ُه، فر ن ض ع ُه ن ي   ن      د  ه  د 
ُ  ر اس هال ّ ئ ب  ح ّّت ِب  ل ق  و اب       ق ط 

7. 
: قا ر  و   ع ل را الث ع ل رب   ل  ب  اقر   ثُ    َ  را هللا  هُ ل رقرا

َ   هُ ل  ه  اج   م  لق س   !ء 
َ   ثُ  . 3  ب  ل  ع  لث  ل   قا
َ   ثُ  . 2  ل لث ع ل ب  قا

َ  ل لث ع ل ب    و قا

8. 
 م  س  اق  . 3 ان     ها   

م  ا  . 2 َ  ن نا و اع  نر ی   ق س   د 
هُ ا   م   ان    ق س 

9. 

َ  الث   ِ  بُ ل  ع  قا  حُ ض راو    ُ ! اد   : اي اء الار 
 ذل ك   أ     

َ  ف  . 3  سنعَ ق      ن  هُ : قا
ررا ر ا ى الث  . 2 ئ   ل رربُ ع  فر ل م  لرر ّ  ُ  ء   ب شرري  ا    ب   ررا ص ررن 

َ  ُ صیب ُه   ث    ل ُه، ف قا

  َ  ف قا

11. 

ختل رل  و   ،ك  شرائ  ع  الظ رب ُ ل  و   ،ك  ائ  دغ رل   مارُ ال  
 فیما ن ي   ذل ك   ب  ن  در  ء  

 بُ ن ررادر  ، و  ك  قیل ررم  ل   ب ُ الظ رر، و  ك  ائ  دغ ررل   ك  ل رر ً ُ الع رر. 3
 ك  شائ  ع  ل  

 ادر ن رررربُ ا ا  ررررى ن رررره ، و  ا ال مرررراُر ف لررررك   ر ت غ رررردّ ا  رررر. 2
رررالالً  ر ت خ ل رررُل ن ررر ، وا  رررن رررك و ن ررري   فیمرررا نر ی   ه  ف خ  ا  الل یرررل 

 ه  فر ل ك   ر ت ع ّشا ن   الظ ب ُ 

 ل غ ررررررردائ ك، و الظ رررررررب ُ ل ع شرررررررائ ك، ً ُ الع ررررررر
ُه ن ه    الل یل    و ادر ن ُب  ر ت ف ك 

11. 

َ  ادس   رل  ع   أ  !   رضرا   :  ا اق  دُ قا ِ   ك  م  هر  
  َ  ؟ال ق ضی 

َ  ف  . 3 رررررر قررررررا ررررررل  ع   أ  :   ررررررُُ بُ الس  ررررررالق   ِ  هرررررر    ك  م   َ  م  س 
 ؟َ  لیح  م  رال
َ  ف  . 2 ْ  رر قررا ررُد: و  ب غرري ل ررك   ررا  ر ن   !ثر ع ل رربُ ك  اي ادس 
ا الق ضا    ع ل م ك    كن   قاضیاً؛   أ   ا    إالّ   ؟ه  

  َ ررررررك  هرررررر   ف قررررررا رررررررِ  الق  :   ررررررأ  ع ل م  َ  م  س 
 َ ؟ل  العااب  

12. 

: ر    َ ئ  ا  قا َ  ف  . 3 الّنااب ُر ن ي   ع ی ن   ب  ُس ال ّ  ررررل  : ع  قررررا ا ل رررر ي ع  ال رررر ناينُّ ُجررررر  ادُ  بُ ن  ن الث ررررم 
 ب  ئ  ال ّ  
2 .  َ  ك     د    ي   ال  ي ن   اسُ : ال   قا

َ  ف     ي ن ي     د   ك  : راُس ال ّ ئب  ال  قا

و روناد طبیعای  داساتان یهااشخصایّتیکسان است.  ،مضمون اصلی هر سه مأخذ شد،که مشاهده ننان

 و بنادیشاده، تقسایم شاکار، برخاورد شایر باا پیشانهاد گارگ و روبااه در تقسایم)حیوانات شکار قصّه

. تفااوت ایان ساه یابادبه یک شکل پایان می و یکسان پیش رفته استدر هر سه مأخذ  سرانجام گرگ(

برخای جز یاات هار  یساةباه مقا که در اینجا کار بردن الفاظ و عبارات مختلف استدر بهبیشتر  ،روایت

 شود:می اشاره نهار مأخذ

  ولای دو  ،همراهی هر سه حیاوان مطارح اسات (ادابء  حماضر ا  و َر عرال ّ  ،اجللری ) نخستمأخذ سه در

 .مطرح استشدن گرگ و روباه با شیر همراه ،السّلنکف ائد  و رّ نث  الدّ مأخذ 

  َر عرال ّ و در سه روایت دیگر ) االغاز  ابء اد حماضر ا  و اجللری روایت کنار آهو و خرگوش در دو در، 
 .دارد نام برده شده که با فضای داستان تناس  بیشتریگورخر از  (السّلنک ف ائد و رنث  الدّ 

  موضاوع تصاریح بودن بندی به روشنگرگ قبل از تقسیم ،السّرلنک ف ائرد و َر عال ّ  ،اجللی در سه مأخذ

 کند.می
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 هبا تر و با جز یات بیشتری بیان شده که این مسائلهلطور مفصّداستان به ،السّلوکفرا د  در مأخذ فارسی

 :شودمی اشارهها برخی از این تفاوتبه اینک  ست.انجامیده اخذ با مآخذ دیگر أتفاوت ظاهری این م

در بیشاه »: به قدرت و مکنت و مقام شیر در جنگل اشاره شاده اسات السّلوکفرا د ابتدای داستان در  -

 د.وشمیخذ دیگر مشاهده نآدر م؛ و این «دداشت و در وادی متمکن بومقام 

گرگای و روبااهی » :آمدنادمای حساابو روباه ازجمله نزدیکان شایر باه اشاره کرده است که گرگ -

 .«نددان حضرت او بویبان خدمت و خاصّگجمله مرتّاز

نشااط صاید ه رزو کرد و بآ روزی شیر را تماشای شکار»: دستور شکار از طرف شیر صورت پذیرفت -

 .«ند و در خدمت رکاب او برفتندده ش. گرگ و روباه در صحبت او رواندمایل ش

در کاه در حاالی شاده، جادا اشااره جدا صورتبه ،انده آنچه هر سه حیوان شکار کردهب منبع،در این  -

گرگ آهویی صید و  دشیر خرگوری شکسته بو»است:  شدهاین امر پرداخته ی به طور کلّخذ دیگر بهآم

 .«کرده و روباه خرگوشی گرفته

 خاذ باهأهار دو مدارد. نخسات آنکاه  هاییهماننادی (رّ نثر  الردّ ) باا مأخاذ اخیار عربای خذ فارسایأم 

ند و در خادمت دگرگ و روباه در صاحبت او رواناه شا» :شیر اشاره دارندا گرگ و روباه بشدن همراه

خاذ یکساان أشاده در هار دو مصید حیواناات یگر اینکهد .«صحب ذئب وثعلرب اسردا»و  «رکاب او برفتند

 .است

 لایتار اسات ولتار و مفصاّ خذ فارسای کامالأم گزارشکه  این است ،خذأهر نهار م ةمقایس ةنتیج 

 اند.ش داستان پرداختهزیکسان به پردا ،هر سه تقریباً خذ عربیآم

، ابان طارار اجللی ) اصلیمأخذ  نهارصاحبان این مآخذ، تنها  به تاریخ زندگی توجّهبا  ؛است گفتنی 
ممکان  مولاوی ولای ،باشاد طغرایایبخش تواند الهااممی( راغ  ادابء  حماضر ا و  َال ر عو  آبی رنث  الدّ 

ابن جاوزی و  األذکیاء یا یکی از سه مأخذ: یادشده )نهار مأخذ پیشین ومأخذ هفت است از هر یک از 

 برگرفته باشد. داستان را( السّلوکفرا د ابن حمدون و  تذکرۀ

 از داستان و مولوی روایت منظوم طغرایی. 8-1

 ایان دو روایات باه بررسای و مقایساة ،دیاوان طغرایایو  مثنوی معناویبازسرایی این داستان در پس از 

 .شودمشخّص میروایت به مآخذ اصلی ترین و سپس شبیه شودپرداخته میمنظوم 

 بازسرایی طغرایی از داستان. 8-1-3

در بحار در سفارش باه فرزناد خاویش گفتاه، ایان داساتان را  که ظاهراً ای هفت بیتیر سرودهد طغرایی
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 به نظم کشیده است:طویل  عروضی

 ت م د  را السُّل طاُ  ب ص رك  ف اع رُنن   إذ  . 3
 ُنهُ ی رررررره  ُكرررررل    رررررا   رررررد  ع  ی رررررو و فّ ررررر  ع ل  . 2
رررررررهُ . 1 ً   ر اس   ا َل   ر ررررررر   ا   الررررررر ّ ئب  ط ررررررر
ررررررُه ء   ر اى. 4 ق رررررررهُ ن فس   لص رررررررید  اوَّ  ف د 
رررررررره  . 1 ررررررر   الث عل بررررررراُ  ن ب أ س   فر ل مرررررررا اح 
انً ل ن ف  . 6 لص ررررررری د  ص رررررررن  ُِ ء  ررررررره  و آثررررررر    س 
َ    أ  ك  . 2 ثا  ل نراكا   قر ب     ا ض   ب  اد   

 

 

ررررررر      ل رررررررك  الع رررررررز  اغ ررررررر َ  نر ف  ررررررر  ی دارن زاه 
ررررررررررُداب  إَّ  ررررررررررا ر ا ى   ررررررررررداإ ل ی رررررررررر  ه  و ال   

ررررررررر  غاع  فیمرررررررررا   ص ررررررررری داُ زاح  ررررررررر  َُ الضّ 
رررررررری دا ررررررررن ابّ  الرررررررر ّ راع ي   اص  َ  ُ س  رررررررر  ن ل ط م 
یّ ررررررردا َ  الص رررررررید  ج  رررررررم نرررررررُه ق س    ر ع ل رررررررم    
 و كررررررررررا   ُ ع رررررررررراانً   ادُ ررررررررررنر  ُ     رررررررررردا

ُ  الررررررررو او ر ث نرررررررا الررررررر  ُمش ی دارم جد  ال  فیررررررر
 

(3921 :312) 
تاا عازّت و قادرت را  کاا کاناتّ پیرایگایبی خویش گردانید بر ۀاگر پادشاه تو را ویژ !معزیز فرزند .1)ترجمه: 

)و پساند( ا سااز و باه آنچاه ماورد نظار کند، برایش مهیّامی حاکم اراده هر آنچه را .2 .ننگ آوری آسانی بهبه
او  .4 ، سرش را باه بااد داد.شمگر ندیدی گرگ را که رقابت با شیر بر سر شکار .3 درازی مکن.اوست، دست

 که سطوت. روباه 2 .ساخت شسرکوب با بازوان سیاهشانه رمتکبّو شیر هم  دید ترشایسته برای آن شکار ود راخ
برای حفظ جان خود از صید گذشت  و .6 گرفت.این رویداد فراخوبی از کردن صید را به، تقسیمدریافتشیر را 

ها پیشینیان ما مثلننین  و .1 قرار گرفت. کار و مورد تأییدسان در کارها مددشیر را بر خود ترجیح داد و بدین و
 (را برایمان به ارث گذاشتند. و شکوهمندبلند  یو مجدزدند 

ناه  ،ثیر کادام مأخاذ باوده اساتأبیشاتر تحات تا طغرایای :توان گفتنمیشده خذ یادآبه م توجّهبا  

باه داساتان  ،توصایه خاوددر ضمن  طغرایی . از سوییاست مضمون اصلی روایت، مشابه هر نهار مأخذ
با مآخذ متفااوت اسات. جز یااتی در مآخاذ  ،اشاره کرده و شکل ظاهری داستان« شیر و گرگ و روباه»

به رفتن این ساه حیاوان باه شاکار،  ،لامثبرای شود؛ مشاهده نمی که در روایت طغرایی شده گفتهاصلی 

پاردازی رده و ننان داستانشیر به گرگ و روباه برای تقسیم اشاره نکیا دستور نوع شکارشان و پیشنهاد 
 بارای یاادآوری تنهاا ،ایان اشاارهبه اصل حکایات آگااه اسات و از پیش خود  ،کرده که گویا مخاط 

برای تأکید تنها را  «گرگ و روباه وشیر»بوده و تمثیل بیش نهدف طغرایی از ابتدا پندی  ،ست. در واقعا
 سخن خود آورده است.

 مولویروایت . 8-1-8

 بخاشه در میاان بازسروده شده است و البتّبخش  سهو در بیت  66در  مثنویدفتر نخست این داستان در 

 هااییاسات. در اینجاا بیتداخل کارده تا داساتان دیگاری - اساتمولوی  شیوۀکه ننان – سومو  دوم

 تقیم به روند داستان مربوط است:مسطور بهکه  آورده شده

 رفتااااه بودنااااد از طلاااا  در کوهسااااار  بهااار شاااکار شااایر و گااارگ و روبهااای
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 بااار صااایدهاتاااا باااه پشااات همااادگر 

 هاار سااه بااا هاام اناادر آن صااحرای  رف

 گرنااه زیشااان شاایر ناار را ننااگ بااود

 وهاماعت ساوی کاانونک رفتند این ج

 زفاات گاااو کااوهی و بااز و خرگااوشِ

 یشاااه آوردندشااااانبه در ناااون ز کُااا

 کان ای گرگ این را بخاش :گفت شیر

 گرینایاااا  ماااان باااااش در قساااامت

 ساتتُ ای شه گاو وحشای بخاشِ :گفت

 سااات و وسااا باااز مااارا کاااه باااز میانه

 ای گرگ ناون گفتای بگاو :شیر گفت

 گرگ خود نه سگ بود کو خویش دیاد

 یادبِدپیش آ ای خری کاو خاود  :گفت

 گااارگ را بااار کَناااد سااار آن سااارفراز

 و شااایر باااا روبااااه کاااردبعاااد از آن رُ

 ساامین سااجده کاارد و گفاات کااین گاااوِ

 وان باااااااز از بهااااااار میاااااااان روز را

 ن دگااار خرگاااوش بهااار شاااام هاااماو

 عاادل افروختاایه تااو ای روبَاا گفاات:

 از کجاااا آمااااوختی ایااان ای باااازرگ

 رونااون در عشااق مااا گشااتی گِاا گفاات:

 روبهاااا ناااون جملگااای ماااا را شااادی

 روبَااه آن دم باار زبااان صااد شااکر رانااد

 کااااه: تااااو ل بفرمااااودیگاااار ماااارا اوّ
 

 قیاااااادها بندنااااااد بااااااارِسااااااخت بر

 صاااایدها گیرنااااد بساااایار و شااااگرف

 ...دنمااو اکاارام و همراهاای لیااک کاارد

 و شااااکوه در رکاااااب شاااایر بااااا فاااارّ

 ...ایشاااان پااایش رفااات یافتناااد و کاااارِ

 ...کشته و مجاروح و انادر خاون کشاان

 نکهُاا معاادلت را نااو کاان ای گاارگِ

 تااا پدیااد آیااد کااه تااو نااه گااوهری

 ساتآن بزرگ و تو بزرگ و زفت و نُ

 غلااا ساااتان بااایروبهاااا خرگاااوش بِ

 ؟!تاو گاویی ماا و تاو ،نونک من باشام

 مثاال و ندیاادپاایش نااون ماان شاایر باای

 ...پنجاااه زد او را دریاااد ،پیشاااش آماااد

ری  ...و امتیااااااز تاااااا نمانَاااااد دوساااااَ

 وردایان را بخاش کان از بهار خَا :گفت

 گاازین باشااد ای شاااهِ تخااوردناشاات

 را ی باشااااااد شااااااه پیااااااروزیاااااایخن

 بااا لطااف و کاارم ره ایاان شاااهِنَااشاا 

 ایاان ننااین قساامت ز کاای آمااوختی؟

 گاارگ ای شاااه جهااان از حااالِ گفاات:

 و بساااتان و بااارو هااار ساااه را برگیااار

 ...نوناات آزاریاام نااون تااو مااا شاادی

 کااه: ماارا شاایر از پاایِ آن گاارگ خوانااد

 (3)جاان ازو؟ که بُاردی بخش کن این را
 

 (133-132: 1313، )مولوی

فرا اد در  سایاجس نوعی شبیه روایت فارسیبه و بیان تمامی جز یات در داستان مولویطول روایت  
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ت علّبه ،داستان همین رویپرداخته و بهبه محتوای داستان  ور مختصرط. سه مأخذ عربی بهاست السّلوک

، مولاویو روایات  السّرلنکف ائرد ا امّا ،برخوردار نیست تابیّاز زیبایی و جذّ ایگونهروایت گزارشننین 

بافات منساجم و نقاش پویاای عناصار  ساب ور نیسات کاه باهآتنها مااللل حکایت نهبیان مفصّ باوجود

 گرداند.می پایان آن راغ دریافت نده را برای داستان، خوان

موجاود در دو  هاای حیاوانیشخصیّتدو روایت منظوم، مختصری در مورد تمثیل و  ةاز مقایس پیش 

ا اسات امّا آن اثر زیباشناسانةهای طرح جنبه ،خلق آثار ادبی یکی از اهداف .شودیمگفته  روایت سخن

 باه تصاویرپردازی مقاصاد عرفاانی و معناوی خاویش ،ری زیباابر خلق اثا افزونگاهی نویسنده یا شاعر 

گاه برای بیاان  ،با تکیه بر عواطف و صور خیال امکان پذیر نیست پردازد. بیان افکار و اندیشه همیشهمی

شاود. تمثیال در زباان مای کتمثیل متمساّ  بهتر آن، شاعر یا نویسنده به شیوۀو بس  یک مفهوم و انتقال 

ده فراوان بهره باراز این شیوه  مثنوی معنوی هایتحکای در مولویای دیرینه دارد. فارسی و عربی سابقه

ز باا اساتفاده از نیا سرای ایرانی، طغرایی،گنجد. شاعر عربیمی ین دایرههمنیز در  یادشدهداستان و است 

 خود را به نظم کشیده است. وجه تمثیل، قصیدۀ

ای گاویی، شایوهسبکی از داستان عنوانبهکردن است و هآوردن و تشبیبه معنای مثال ،در لغت تمثیل 

ی عباارتباه ؛پوشااندمای ای از سااختار داساتانیافاهای غیر داستانی را در لفّمایهاز روایت است که درون

شاده و شاناختهنوعی تصویرنگاری اسات کاه در آن، مفااهیم و مقاصاد اخالقایِ از پایش تمثیل، ،دیگر

شاود؛ بادین معناا کاه نویسانده یاا شااعر، می شیاء و حوادث منتقلخاص، ای از روی قصد به اشمشخّص

 واناد منظاور او را کاه معماوالًکناد کاه بتمای داساتان را طاوری انتخااب ها، حوادث و صحنةشخصیّت

 .(11: 1313 پارسانس ،ر.ک: ) از روایت ظاهری داستان است به خواننده منتقل کند ترعمیق

اناد، پرداختاه یادشادهل به پردازش روایت و طغرایی با استفاده از روش تمثی مولویبه اینکه  توجّهبا  

 یاا 1تمثیال؛ فابالهای گیاری از تمثیال حیاوانی اسات. یکای از گوناهبهره ،ین وجه تشابه این دو اثردوم

ناات از حیوا حکایتی کوتاه که اشاخاص و عناصار آن غالبااً»عبارت است از تمثیلی است که های افسانه

هاای ایان ناوع تمثیال در زبان شاود.مای انساانی بیاان اخالقی یا تجربة و به قصد بیان یک آموزۀهستند 

حیاوان هساتند.  ساده و کوتاهی اسات کاه اشاخاص آن معماوالً ةفابل، قصّ .شودمی اروپایی فابل نامیده

 (.261: 1312 )فتااوحی، «آمااوزش یااک اصاال اخالقاای یااا تعلاایم حقیقتاای معنااوی اساات ،هاادف از آن

هاای داساتان حیواناات شخصایّتشاود و می مثنوی نیز گاه از زبان حیوانات و جانوران بیانهای ستاندا»
                                                           

1. Fable 
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ی یا معناوی هساتند و تمثیلای یکی از مظاهر مادّ نمادداستان  در هر ،هستند. این حیوانات اهلی یا وحشی

شیر و گرگ و  هایشخصیّتدر این اثر نیز هر یک از . (12: 1314)خیریه، « خاص شخصیّتبرای یک 

 کنند.ین ایفا مینماد نقشی -که خواهد آمد ننان –روباه 

 و طغرایی مولویی داستان ساختار کلّ. 8-1-1

ت کناد در حقیقات هماان جز یّامای گرپسند و زیبا جلوهآثار هنری را برای ما مطلوب، دل تیّچه کلّآن

(. ایان 33-32: 1332زنادی، ک: ر.شده است که در تار و پود آن تنیاده شاده اسات )منسجم و حساب

 کند.می داستانی است که به فهم بهتر آن کمک همان عناصر ،ت منسجمجز یّ

و... از هام  زاویاة دیادمایه، درون پردازی، پیرنگ،شخصیّتعنوان،  :ند ازاعناصر داستان که عبارت 

ت قیّاگیرناد و خالّمای توّد و در کنار دیگر عناصر قانتنهایی رنگی ندارو هیچ کدام به ناپذیرندجدایی

طاور یت به تحلیل هر کادام از عناصار باهدو روا برای مقایسة ،در این جستار دهند ولیمی شاعر را نشان

 .شودپراخته می مستقل

 عنوان. 8-1-1-3

ترتیا  م بهل و دوعنوان بخش اوّ بخش عرضه شده است؛سه در  مثنویداستان در این که گذشت، ننان

 و گفتن کی پایش آی ای امتحان کردن شیر گرگ را»و  «اه در خدمت شیر به شکاررفتن گرگ و روب»

باا عناوان  بیتای 42ای پاس از حاشایه ،داساتان ساومت. بخش اس..« .گرگ، بخش کن صیدها را میان ما

ای اسات عنوان دریچاهو این پرورانده شده « کرده بود ادبیدر قسمت بی هکادب کردن شیر گرگ را »

هاا ناوکند. هار یاک از عنامی و آن را در نظر خواننده برجسته شودمی داستان گشوده یانِکه به روی پا

باه ی تاوجّه ست که طغرایایا ای از مضمون داستان است. این در حالیها و گزیدهشخصیّت دارندۀدربر

 یککالسا ادبیّاات روایت مولاوی در حاوزۀ ،یادشدههای به ویژگی توجّهروایت نداشته است. با  عنوان

 ب کالسایک کاامالًدر ادها باا عناوان داساتان ،بینایممای هااآنچه امروزه در عناوان داساتان»گنجد. می

پساندد کاه دارای مای هایی رامدرن عنوانهای پردازان و خوانندگان داستانداستان متفاوت است. سلیقة

ارای وضاوح بسایار اسات بلکاه تنهاا دناه مولویهای عنوان بسیاری از داستان . ... درجاتی از ابهام باشد

 (.411: 1331)بامشکی،  «یک نوع خالصه نسبتاً کامل از داستان است خود

هاایی باا مثال ،تمثیل مدد جسته است و برای تفسیر سخن خود جای حکایت از شیوۀدر جای مولوی 

ا عناوان، امّا ،اصلی دور باشاد ةشنو از قصّشود روایتآورد. گرنه این مسئله باعا میمی همان مضمون

وقتای  نموناه رایبا ؛کند که از مسیر اصالی خاارج نشاودمی گرداند و کمکمیاو را به اصل داستان باز



 143/ از داستان شکار شیر و گرگ و روباه ویة دو روایت منظوم طغرایی و مولمأخذیابی و مقایس

کسار  وعیپردازد و ایان همراهای را از نظار شایر نابه توصیف همراهی شیر با گرگ و روباه می مولوی

 گوید:میداند، ننین میشأن 

 نااه زیشااان شاایرِ ناار را ننااگ بااودگر

 لشااکر زحمتساات را ز ننااین شااهایاان

 هاسااتننااین مااه را ز اختاار ننااگایاان

 پیمباااار را رسااااید« شاااااورهم»اماااار 

 سااااتدر تاااارازو جااااو رفیااااق زر شده

 سااتروحْ قالَاا  را کُنااون همااره شده
 

 

 لیاااک کااارد اکااارام و همراهااای نماااود

 لیااک همااره شااد جماعاات رحمتساات

 او میاااااان اختاااااران بهااااار سخاسااااات

 گرنااه رایاای نیسااات رایااش را ندیاااد

 ساتناو زر جاوهر شده نه از آنکه جاو

 سااتماادّتی سااگ حااارسِ درگااه شده
 

 (132: 1313، )مولوی 

یان کناد و سایر ازیر دستان را بیاان مای از تمثیل شیر و گرگ، عنایت اولیا در حقّ با استفاده مولوی 

 به اصل داساتان،مخاط  ، با بازگرداندن تجدید عنوانترتی  یابد و بدینمیتداعی تا پایان داستان ادامه 

تداعی موضوعات گوناگون و جاانبی در اثناای روایات »کند. می از تشویش و سردرگمی او جلوگیری

کناد. در نناین می سیر اصلی داستان بیش از پیش دور شنو را از خ ّیک داستان هم راوی و هم روایت

 کناد؛یما داستان به هر دو طرف بسیار کمک شنو از خالصةمندی روایتشرایطی آگاهی پیشین و بهره

شود باا می گفتمان شفاهی و تداعی کم این دو عامل وسیلةسیر اصلی داستان که به م خ ّانسجا ،بنابراین

 (.411: 1331)بامشکی، « شوددرونی و بیرونی حفظ میهای عنوان

تاا جاایی کاه گااهی مضامون  ،نقش حیاتی وا گان آغازین یک متن در تحلیل آن غیر قابل انکار است

ورود باه آن های بنابراین، بررسی نگونگی آغاز داستان و شیوه؛ ی بر سخنان آغازین استمتن متکّ کلّ

ای و بااا ذکاار نااام مااهرا باادون هاایچ مقدّ یادشاادهحکایاات  مولااویت زیااادی برخااوردار اساات. یّاااز اهمّ

 کند:می داستان شروعهای شخصیّت

 شااایر و گااارگ و روبهااای بهااار شاااکار
 

 رفتااااه بودنااااد از طلاااا  در کوهسااااار 
 

گوناه در بیت آغاازه اسات و ایان شخصیّتذکر نام  ،بدیع و جال  شروع داستانهای یکی از شیوه» 

 اشاااره بااه (.221: 1331)بامشااکی،  «کناادماای معطااوفها شخصاایّتخواننااده را بااه آن  توجّااهتمااام 

ن ل، ذهن خواننده را برای شناخت بیشاتر ایااصلی شیر، گرگ و روباه در عنوان و بیت اوّهای شخصیّت

کناد. ایان در مای فرعای جلاوگیریهای شخصایّتاز تالش بیشتر او برای کشاف  آماده و شخصیّتسه 

شااهدی  عناوانبهسخن خود را با پند و نصیحت مخاط  آغاز کرده و داستان را  حالی است که طغرایی
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 در ضمن شعر خود و در بیان و اثبات سخنانش آورده است.

 پردازیشخصيّت. 8-1-1-8

 ت روانی و اخالقای او، در عمال او و آنچاهفردی است که کیفیّ ،یا نمایشی اثر روایتیهر ر د ،شخصیّت

 هاایی را کاه بارای خوانناده در حاوزۀشخصیّتدهد وجود داشته باشد. خلق ننین می گوید و انجاممی

 خوانند.می پردازیشخصیّت ند،نکمی مثل افراد واقعی جلوه داستان تقریباً

باا  شخصیّتصریح  ارا ة یکی ؛کندمی پردازی در داستان از سه شیوه استفادهصیّتشخنویسنده برای  

و  با کمی شرح و تفسایر؛او از طریق عمل  شخصیّت ةارا  دومو  یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم؛

 .(13و  11 ،14: 1316میرصادقی، ) ریتفستعبیر و بیبی شخصیّته درون ارا دیگر 

نیاز در روایات خاود از آن یااری جساته، راوی باه  مولاویگونه کاه همان ،ستقیمپردازی مشخصیّتدر 

پااردازد و بااا شاارح و تحلیاال رفتااار و اعمااال، ماای و احساسااات و افکارشااانها شخصاایّتتوصاایف 

داساتان های شخصایّتکاه باا ذکار ناام  مولاویکند. شاروع داساتان می فیروایت را معرّهای شخصیّت

 ۀکاای وی بار شایواتّ بیانگرآن،  در خالل داستانیهای شخصیّت افکار و احساسات بیان صورت گرفته؛

 پردازی است:شخصیّتمستقیم 

 گاارگ و روبَااه را طمَااع بااود اناادر آن

 عکااسِ طمْااعِ هاار دوشااان باار شاایر زد
 

 
 کاااه رود قسااامت باااه عااادلِ خساااروان

  (12)هاااا را سااانَدشااایر دانسااات آن طمع
 

 آوردهرا به نظام در شخصیّتاین سه های احساسات و اندیشه فرد،به با ظرافتی منحصر مولویگونه بدین

 مولاویپاردازی شخصایّتدیگاری در  توان به ویژگی بارزمی ،پردازی مستقیمشخصیّتاست. در کنار 

های شخصاایّت تمثیلاای،های شخصاایّت»اشاااره کاارد کااه همااان نمااادین یااا تمثیلاای بااودن آنهاساات. 

)میرصاادقی،  «اندشده صفتی خصلتِ و خو و خلق و فکر نشینجا ،دیگر عبارتبه هستند؛ شوندهجانشین

داناد. بهاروز خیریاه می ی یا معنوییکی از مظاهر مادّ حیوانی را نماد شخصیّتهر  مولوی .(124: 1316

نقاش  عناوانباهشایر : کنادمی هر کدام را ننین توصیف مثنویهای نقش حیوانات در داستاندر کتاب 

سب  دامپاروری، فاراوان به مولوینیز که در منطقة سکنای قیقی است. گرگ وجود ح نمادل داستان، اوّ

کاه از صاورت  مولاویا امّا ،ی داردها جایگااه خاصاّ المثلضرب مثنوی وهای در داستان ،شدهمی دیده

داناد مای کسانی جوید، گرگ را نمادمی ها برای بیان مفاهیم عمیق و اهداف واالتر سودظاهری داستان

 :گفته است بندی صید ننینکه در تقسیماند؛ ننانوهوم خود را هنوز کنار نگذاشتهکه وجود م

 آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و نُسات  گفت ای شه گاو وحشی بخاشِ توسات



 142/ از داستان شکار شیر و گرگ و روباه ویة دو روایت منظوم طغرایی و مولمأخذیابی و مقایس

 سااات و وسااا باااز مااارا کاااه باااز میانه
 

 غلااا روبهاااا خرگاااوش بِساااتان بااای
 

 جود شیر، خود را نادیاده نگرفتاهطمع او برای صید است و اینکه با و بیانگر ،گرگ این تقسیم بندیِ 

در اینجا تمثیل کسانی است کاه وجاود  و گری و نیرنگ استحیله ، در فرهنگ عامیانه نمادروباه .است

و  142 ،122: 1314 خیریاه،ر.ک: شاوند )مای کنند و در وجود حقیقی فاانیمی موهوم خود را فراموش

131.) 

 بعاااد از آن، رُو شااایر باااا روبااااه کااارد

 سااجده کاارد و گفاات کااین گاااوِ ساامین

 وان باااااااز از بهااااااار میاااااااانِ روز را

 وان دگااار خرگاااوش بَهااار شاااام هااام
 

 

 

 گفت: ایان را بخاش کان از بهار خَاورد

 خوردت باشااد ای شاااهِ گاازینناشاات

 یَخنیاااااای باشااااااد شااااااهِ پیااااااروز را

 نَره ایاان شاااه بااا لطااف و کاارمشاا 
 

 (134: 1313)مولوی، 

 .نماد ذکاوت اسات ،و روباه نماد طمع ،گرگ. ر قدرت دانستشیر را مظه ،در این روایتتوان می پس

 آن و شاارح بیشااتر دربااارۀ شخصاایّتردن کاانش کاابااه برجسااته ایبااا اسااتفاده از داسااتان درونااه مولااوی

 نظار گارگ بارای تقسایم صاید(، شایر خشامگیناظهاار   گارگ )پردازد. پس از تقسیم صید توسّمی

 به اینکه کالّ توجّهکردن گرگ با کنش انانیت و منی»د. زنمی زیرا گرگ از من و مایی حرف ؛شودمی

از طریاق داساتان  امولاوی  ای دارد. از این رو راوی ت خاصّیّبار عرفانی و اهمّ ،داستان نیز نمادین است

 (.11: 1331 )بامشاکی، «دهادمای آن باارۀکند و توضایح بیشاتری درمی این کنش را برجسته ،ایدرونه

یارش را زد. وقتی یار از درون خاناه پرساید  ةخان ای است که درِتجربهعاشق بی رۀای درباداستان درونه

عاشاق رفات و  و نون گفت من، معشاوق در را باه رویاش نگشاود.؛ نه کسی است؟ او پاسخ داد: منم

هام تاویی ای  در جواب تو کیستی، گفات: بار در یار آمد و خانة باز به درِ ،آنگاه که از دوبینی رها شد

 عاشق در را به روی معشوق باز کرد: ،و نون من و تویی از بین رفته بود ؛ندلستا

 آن یکااااای آماااااد درِ یااااااری یااااازد

 بارو، هنگاام نیسات :گفاتش ؛گفت: من

 خاااام را جاااز آتاااش هجااار و فاااراق

 رفااات آن مساااکین و ساااالی در سااافر

 پختااه گشااته آن سااوخته پااس بازگشاات

 حلقااه زد باار در بااه صااد تاارس و ادب

 

 کیساااتی؟ ای معتماااد :گفااات یاااارش

 باار ننااین خااوانی مقااام خااام نیساات

 کااااه پاااازد کااااه وارهانااااد از نفاااااق

 در فاااااراقِ یاااااار ساااااوزید از شااااارر

 ردِ خاناااااه انباااااار گشاااااتبااااااز گِااااا

 ادب لفظاااای زِ لاااا تاااا بنجهااااد باااای
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 کیساات آن بانااگ زد یااارش کااه باار در

 گفات: اکنااون ناون مناای، ای ماان در آ
 

 بااار در هااام تاااو ی ای دلساااتان :گفاات

 ...نیساات گنجااا ی دو ماان در یااک ساارا
 

 (131: 1313)مولوی، 

و  کنادمای و خودبینی دعوت تمخاط  را به دوری از منیّ ،طور غیر مستقیمبهدر ابتدای داستان  مولوی

و عارفاان کامال باشاد، از علاوم و  طریقات شیران بیشة دهد که هر کس در صحبت و خدمتمی رتذکّ

 :ماندنصی  نمیبی ،آسمانی است معارف که روزیِ

 در پااای شااایر حِااارابکاااه باشاااد هر
 

  (11)کاام نیایااد روز و شاا  او را کباااب 
 

 (132: همان)

با این تفاوت که وی باه ذکار ناام  ،مستقیم صورت گرفته دازی در دیوان طغرایی نیز به شیوۀپرشخصیّت

 گاوییطوری که مخاط  بهاست، کرده آنها اکتفا های و اشاراتی کوتاه به برخی از ویژگیها شخصیّت

نیاز او  ه اسات؛آمادهشادار  بارایا تنهاشناسد و از پایان داستان خبار دارد و ایان تمثیال را میخود آنها 

 داند:می گرگ و شیر را رقی  هم

ررررررررهُ  ً   ر ا س   ا ل رررررررررم  ر رررررررر   ا   الرررررررر ّ ئب  ط ررررررررر
 

ررررررررر  غاع  فیمرررررررررا   ص ررررررررری دا  َُ الضّ    ُ زاح  ررررررررر
 

 کند:می همچنین شاعر به قدرت و شجاعت شیر اشاره

ررررررررررره  فر ل مرررررررررررا ا ررررررررررر   الث ع ل بررررررررررراُ  ن ب أ س   ح 
 

یّ ررررررردا  َ  الص ررررررری د  ج  رررررررم ن رررررررُه ق س    ر ع ل رررررررم    
 

 :دهدمی بودن و ذکاوت روباه را نشانآزمودهشدن روباه در برابر شیر، کاربا اشاره به تسلیم

انً ل ن ف  و آثر ررررررررررر لص ررررررررررری د  ص رررررررررررن  ُِ ء  ررررررررررره      س 
 

  ادُ ررررررررررنر  ُ     ررررررررررداو كررررررررررا   ُ ع رررررررررراانً     
 

ش نماودار اگارید، حیلهاندمیشیر  صید را حقّ همةگیرد و میآنجا که روباه تقسیم صید را فرا در واقع

 شود.می

 گووگفت. 8-1-1-1

گوهاای وگفاتدهاد. تر جلاوه مایرنگگو را پروعنصر گفت ،حیوانی در داستان شخصیّتحضور سه 

گاوی شایر و وگارگ، گفات وگاوی شایر وگویی درونی شیر، گفتشامل تک ،این روایت در مثنوی

دو نفاره یاا  گاویو، شااهد گفاتت طغرایایا در روایگویی درونی روباه است، امّروباه و در آخر تک

دهاد و مای داساتان، پیرناگ را گساترش یکای از عناصار مهامّ عناوانباهوگو گفت»گویی نیستیم. تک

 .(462: 1316صااادقی، یاار)م «کناادماای فاایرا معرّها شخصاایّتگااذارد و ماای مایااه را بااه نمااایشدرون

ت ایان یّااهمّ ،بادیهی اسات ری منتقال کناد.مؤثّ تواند محی  داستان را به شیوۀمی وگوی خوب،گفت»
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مرات  داستان، بهکمک به پیشرفت آکسیون  استقرار آنها در ذهن خواننده وفی اشخاص و وظیفه از معرّ

های دهاد از توصایفمای نده امکاانباه نویسا ،گویی که در این جهات باه کاار رودوگفت کمتر است.

 (.336: 1362 )یونسی، «کننده بپرهیزدمستقیم وخسته

گری راوی دانای کال، سیر داستان با روایت گویی وجود ندارد وو، گفتمولوی ل روایتدر قسمت اوّ

 رود.می پیش

حارص  طماع و توجّاهآنجاا کاه شایر م ؛شاوددیده مایرا  یحدیا نفس ل از حکایت،در پایان بخش اوّ

 ا رعایت حال ایشان را کرد و دم نزد و با خود گفت:امّ ،گرگ و روباه شد

 شااایر ناااون دانسااات آن وسواسشاااان

 لیاااک باااا خاااود گفااات بنماااایم سااازا

 ماااار شااااما را بااااس نیامااااد رای ماااان

 ای عقاااااول و رایتاااااان از رای مااااان

 گالد دگااار؟سااْ ا نااه اشنقّاابااا نقااش 

 خسیساااانه باااه مااان نناااین ظااانّایااان

 وء راظااااااانین بااااااا  ظَاااااانَّ الساااااا  

 رهاااااااانم نااااااار  را از ننگتاااااااانوا

 زد خنااده فاااششاایر بااا ایاان فکاار ماای

 هااااای حااااقممااااال دنیااااا شااااد تبسااااّ 

 فقااار و رنجاااوری باااه اساااتت ای ساااند
 

 

 وانگفاااات و داشاااات آن دم پاسشااااان

 مااااار شاااااما را ای خسیساااااان گااااادا

 تااااان اینساااات در اعطااااای ماااان؟ظنّ

 از عطاهااااااای جهااااااان آرای ماااااان

 ناااون ساااگالش اوش بخشاااید وخبااار

 ننگااااان زَمَاااانماااار شااااما را بااااود؟ 

 گاااار نباااار م ساااار، بااااود عااااین خطااااا

 تااااا بمانااااد در جهااااان ایاااان داسااااتان

 هاااای شااایر ایمااان مبااااشمبااار تبساااّ 

 و خَلَاااق کااارد ماااا را مسااات و مغااارور

 (12)م دام خاااود را برکَنااادکاااان تبساااّ 
 

 (136: 1313)مولوی، 

 ،کردن با خود، احساساتضمن صحبت شخصیّت که مشاهده شد،گویی یا مونولوگ، نناندر تک 

 کند.می را بر خواننده آشکار یشو در پی آن، باطن خو اش را بیانعواطف و افکار درونی

و اینکاه پشات ایان لبخناد،  کنادمای اش اشاارهشیر، به لبخند فریبندههای گوییپس از بیان تک مولوی

 هم گفته است: یمتنبّکه ننان ،استگزا نهفته خشمی آتشین و جان

 ی ررررررررررررر   ءر ز ةً نُیرررررررررررررنب  الل        رررررررررررررار  إذا 
 

رررررررررررمُ    ف ررررررررررال   ظُرررررررررررن أ  ا   الل ی رررررررررر   ُ ب ت س 
 

 (112: 3411، )املتنّب 
 .(کند، مپندار که شیر تبسّم میهای شیر را نمایان بینیوقتی دندانترجمه: )
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آمااده اساات، ارتباااط « امتحااان کااردن شاایر گاارگ را...»عنااوان  باااکااه  مولااویداسااتان  دومدر قساامت 

گاوی و، گفاتشاود. در ایان قسامتمای گوی دو طرفاه حاصالوطریق گفت های داستان ازشخصیّت

نتیجاه در و خطاب گارگ باه روبااه بارای بخشایدن ساهمی از صاید باه او و گرگ و شیر پیرامون صید

 :شوددیده میمجازات گرگ 

 ن را بخش کانای !گفت شیر: ای گرگ

 گااارینایااا  مااان بااااش در قسااامت

 توست وحشی بخشِ گاوِ !گفت: ای شه

 سااات و وسااا کااه باااز میانااه رابُااز مااا

 نون گفتی؟ بگاو: !شیرگفت: ای گرگ

 گرگ خود نه سگ بود کو خویش دیاد

 گفت: پیش آ، ای خری کو خود خریاد

 ناااون ندیااادش مغاااز و تااادبیر رشاااید

 گفاات نااون دیاادِ منَاات از خااود نبُاارد

 ناااون نباااودی فاااانی انااادر پااایش مااان

 کاااالء شاااایءج هالااااک  جااااز وجااااه او

 هرکاااه انااادر وجاااه ماااا باشاااد فناااا

 ک در االّساااات او از ال گذشااااتزاناااا

 زنااادهرکاااه بااار در او مااان و ماااا می

 گاااارگ را برکَنااااد ساااار آن ساااارفراز

 فانتَقَمناااا مااانهم اسااات ای گااارگ پیااار
 

 

 معاادلت را نااو کاان ای گاارگ کهاان

 تااا پدیااد آیااد کااه: تااو نااه گااوهری

 ساتنُفت و آن بزرگ و تو بزرگ و زَ

 بااای غلااا  ساااتانخرگاااوش بِ !روبهاااا

 !تاو؟نونک من باشم، تاو گاویی: ماا و 

 پیشِ ناون مان، شایر بای مثال و ندیاد؟

 پیشاااش آماااد، پنجاااه زد او را دریاااد

 پوساااتش از سااار کشاااید در سیاسااات

 نناااین جاااان را ببایاااد زار مُاااردایااان

 فضاااال آمااااد ماااار تاااارا گااااردن زدن

 ای در وجااهِ او هسااتی مجااونااون نااه

 کاااالء شاااایءج هالااااک  نبااااوَد جاااازا

 هرکاااه در االّسااات او فاااانی نگشااات

 ناااااادتردّ بابساااااات او و باااااار ال می

ری و امتیاااااااز  تاااااا نمانااااااد دو سااااااَ

 (13)نااون نبااودی ماارده در پاایش امیاار
 

(1313 :136-131) 

 کند:می گوی شیر و روباه نظر خواننده را به خود جل وسپس گفت

 بعاااد از آن رُو شااایر باااا روبااااه کااارد

 سااجده کاارد و گفاات کااین گاااو ساامین

 وان باااااااز از بهااااااار میاااااااان روز را

 و آن دگااار خرگاااوش بَهااار شاااام هااام

 

 گفت: ایان را بخاش کان از بهار خاورد

 خااوردت باشااد ای شاااهِ گاازینناشاات

 یَخنیاااااای باشااااااد شااااااهِ پیااااااروز را

 نره ایاان شاااه بااا لطااف و کاارمشاا 
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 گفاات: ای روبااه تااو عاادل افروختاای

 از کجاااا آمااااوختی ایااان ای باااازرگ

 گفاات: نااون در عشااق مااا گشااتی گاارو

 روبهاااا ناااون جملگااای ماااا را شااادی

 ماااا تاااو را و جملاااه اشاااکاران تاااو را

 نااون گرفتاای عباارت از گاارگِ دناای

 عاقاال آن باشااد کااه عباارت گیاارد از
 

 ننااین قساامت ز کاای آمااوختی؟ایاان

 گفاات: ای شاااه جهااان از حااال گاارگ

 هااار ساااه را برگیااار و بساااتان و بااارو

 م نااون تااو مااا شاادینوناات آزاریاا

 پاااای بااار گاااردون هفاااتم نِاااه بااار آ

 پاااس تاااو روباااه نیساااتی شااایرِ منااای

 مااااارگ یااااااران در باااااالی محتَااااارَز
 

 (132-134: همان)

 رسد:می گوهای روایت به پایانوگویی درونی روباه، گفتبا تک ،در پایان نیز

 روبااه آن دم باار زبااان صااد شااکر رانااد

 ل بفرمااااودی کااااه تااااوگاااار ماااارا اوّ

 پااس سااپاس او را کااه مااا را در جهااان

 های حااااقتااااا شاااانیدیم آن سیاساااات

 تااا کااه مااا از حااال آن گرگااانِ پاایش
 

 

 کااه ماارا شاایر از پاای آن گاارگ خوانااد

 کاه باردی جاان ازو؟ کان ایان رابخش 

 کااااارد پیاااااادا از پاااااسِ پیشااااااینیان

 بااااار قااااارون ماضااااایه انااااادر سااااابق

 چااو روبااه، پاااسِ خااود داریاام پاایشهم
 

 (132: همان)

 افکنایبارد و باه ایجااد گارهمای وگو، طرح اصلی داساتان را پایشبا استفاده از عنصر گفت مولوی 

آوردن جادال باین ایان ساه وجاود، باا باهواقاعرکند. دمی گیرینتیجه ،گشاییپردازد و سپس با گرهمی

 دهد.می تر جلوهگو را پررنگو-نقش گفت حیوانی، شخصیّت

های نمااد انساان ،گارگ این است کاه ،شودمی گوی شیر و گرگ دریافتوالی گفتالبهآنچه از  

 فراماوشت خاود را نماد کسی است که منیّا ،و روباه نماد قدرت و وجود مطلق ،کار، شیرآزمند و طمع

 کند.می

را باا نصایحت فرزنادش سروده یافت نشد و راوی پس از اینکه  گو در روایت طغراییوعنصر گفت 

زیبااا و کارساااز جلااوه دهااد و از زنااد تااا پنااد خااود را ماای داسااتان شاایر و گاارگ را مثااال ،آغاااز کاارده

 گوی دوطرفه و یا حدیا نفس خبری نیست.وگفت

 لحن در دو روایت. 8-1-1-4

شایر، فضاایی حااکی از تارس و قادرت را القاا  ویاژهبه ،های حیوانیشخصیّتاستان و وجود مضمون د
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 از آنجاا کاه» آمیاز خواهاد باود.ننده از لحن داستان، تند و خشونتتصویر خوا ،و به همین روی کندمی

ر، آودار، گریاهگوناگونی به خود بگیرد؛ خنادههای صورت تواندمی لحن، آهنگ بیان نویسنده است و

 «ی، طنزآمیز باشد یا هر لحن دیگری که ممکن است نویسنده برای نوشتن داستانش بیافرینادجلف، جدّ

 .(213: 1316)میرصادقی، 

 خشام و قادرت او را باه خوانناده القاا دهاد ومای این داستان را تغییر ةگرانشیر، فضای روایت لحن تندِ

 کند:می

 شیر گفت: ای گرگ! نون گفتی؟ بگاو

 ه سگ بود کو خویش دیادگرگ خود ن
 

 
 نونک من باشم، تاو گاویی: ماا و تاو؟!

 مثاال و ندیاادپاایش نااون ماان شاایر باای
 

 (136: 1313)مولوی، 

باا که برخورد گارگ باا شایر ننان ،شود لحن آنها متفاوت باشدمی داستان سب های شخصیّتواکنش 

شایر  آنِ زسمت اعظم صید را ابندی صید، گرگ محترمانه قاست. در تقسیممتفاوت برخورد او با روباه 

لحان  دهنادۀتر شاکار را باه روبااه بخشاید و ایان نشاانولی با لحنی تحقیرآمیز قسمت کونک ،دانست

 است: شخصیّتمتفاوت یک 

 گفت: ای شه! گاوِ وحشی بخشِ توست

 سااات و وسااا باااز مااارا کاااه باااز میانه
 

 
 آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و نُسات

 غلااا روبهاااا! خرگاااوش بساااتان بااای
 

هلحن یکنواخات  ،بنابراین ؛گویی وجود نداردوگونه گفتهیچ در روایت طغرایی  دیاده گاویی قصاّ

ها شخصایّتدرونی حاالت گو، قادر به کشف وبا استفاده از لحن و گفت خواننده ،ترتی شود. بدینمی

 از توصیفات راوی، آنها را بشناسد.تنها  دبلکه بای ،نبوده

 کشمکش. 8-1-1-5

در  ،مثاال عنوانبهد؛ انجامایجاد کشکمش میبه ها و حوادث داستانی، شخصیّتموجود بین  هایتفاوت

های متفااوت ایان العملرگ و روباه برای تقسیم صید و عکس، برخورد یکسان شیر با گیادشدهداستان 

ه تاوان کشامکش را بامای یبه طاور کلّا» ،بنابراین؛ شودایجاد کشمکش جسمانی میباعا  ،دو به قضیه

 «و کشامکش اخالقای کشمکش ذهنای، کشامکش عااطفی کشمکش جسمانی، نهار نوع تقسیم کرد:

 ،شاودمای اناواع کشامکش مشااهده هماة ،مولویمحور در روایت جانور .(14-13: 1316)میرصادقی، 

ر.ک: ) خاوبی نشاان داده شاده اساتنیاز ایان مسائله باه «حکایت جانورمحور مثنوی» که در مقالةننان

 شود.می بررسی مولویای از انواع کشمکش را در داستان (. اینک نمونه42: 1332زندی، 
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(. کشمکش ذهنی موجاود در 13: 1316 میرصادقی،ر.ک: دو فکر با هم است ) مبارزۀ ،کشمکش ذهنی

کنند و شیر متفاوت از می گرگ و روباه یکسان فکر داستان است.های شخصیّتر اختالف تفکّ ،داستان

در القاای  مولاویشاود و باه مای سب  کشمکش ذهنای ،تضاد فکری بین این دو گروه ،واقعاین دو. در

 کند:می کمکخود  یعرفانو  تأویلی اندیشة

 گاارگ و روبَااه را طمااع بااود اناادر آن

 دوشاااان بااار شااایر زدعکاااسِ طمْاااعِ هر
 

 
 کاااه رود قسااامت باااه عااادلِ خساااروان

 هااااا را ساااانَدشاااایر دانساااات آن طمع
 

(1313 :136) 

 دارد:می تعلیمی خود را بیان ةاندیش مولویپس س

 کااااه باشااااد شاااایرِ اساااارار و امیاااارهر

 خودار ای دلِ اندیشاااااههاااااین نگاااااه

 رانَاااد خماااوشداناااد و خااار را همااای
 

 

 نااااه اندیشااااد ضاااامیراو بدانااااد هر

 دل ز اندیشاااااه بااااادی در پااااایشِ او

 پاااوشدر رُخَااات خنااادد بااارای روی
 

 (136: همان)

و شیر گارگ را  شودمی ی یا جسمانی ایجاداین کشمکش ذهنی است که کشمکش فیزیک در نتیجة 

کشاد و نقاش مای گو، کشمکش فیزیکی را باه تصاویرودر قال  گفت مولوی ،کوبد. درواقعمی همدر

 کند.می ترگو را در داستان پررنگوگفت

جساتن باه زور و نیاروی لداستان و توسّهای شخصیّتدرگیری جسمانی بین  یعنی - کشمکش جسمانی

 شود:می ننین بازگو مولویدر داستان که  - (13: 1316 میرصادقی،ر.ک: ) جسمی

 گفت: پیش آ، ای خری کو خود خریاد

 ناااون ندیااادش مغاااز و تااادبیرِ رشاااید
 

 
 پیشاااش آماااد، پنجاااه زد، او را دریاااد

 در سیاسااات پوساااتش از سااار کشاااید
 

 سارِ ا نکوهیادهیاه پساندیدهای داستان باا یکای از خصالت شخصیّتوقتی است که  ،کشمکش اخالقی

تاوان باه غضا  شایر در مقابال رفتاار مای . در این مورد(14: 1316 میرصادقی،ر.ک: مخالفت بردارد )

آیاد و در مخالفات باا ایان مای گرگ اشاره کرد؛ هنگامی که از حرص گرگ به خشام آکنده از طمعِ

 گوید:و می کندمی رذیلت اخالقی سر از تن او جدا

 ردز خااود نبُااات نَاامَ گفاات نااون دیاادِ
 

 ردنناااین جاااان را ببایاااد زار مُاااایااان 
 

داساتان را ماتالطم  شخصیّتشورشی در میان باشد و درون  ممکن است عصیان و ،کشمکش عاطفیدر 

اشاد کاه ناگهاان سارریز کناد و موجا  ا در وجودش جوششی بامّ ،کسی که ساکت نشسته مانندکند، 
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شامکش نیاز در روایات مثناوی . ایان ناوع ک(14: 1316 میرصادقی،ر.ک: ) دگرگونی و هیاهویی شود

گویاد. ولی بنابر شرای  ساخن نمای ،شودمی طمع گرگ و روباه توجّهمشهود است. در جایی که شیر م

نهایات باا عملکارد گارگ و موج  تالطم روان او شده، در زندمی موج خشمی که در دل و ذهن شیر

 گردد.میاو شدن شیر و کشته منجر به حملة سرریز کرده و

 زیرا به توصیف حاالت درونی پرداخته نشده ؛طفی در شعر طغرایی قابل مشاهده نیستکشمکش عا 

شیر نشاان از  حملة ،دیگر عبارتبه ؛هددت سوق میتوان گفت معلول، ذهن را به سمت علّمی اامّ ،است

 درون متالطم او دارد.

 گ را مجازات کرد:گر ،. آنجا که شیرکشمکش بارز موجود در داستان طغرایی از نوع جسمانی است

رررررررررررُه ء   ق ررررررررررررهُ ر اى ن فس   لص رررررررررررید  اوَّ  ف د 
 

رررررررری دا  ررررررررن ابّ  الرررررررر ّ راع ي   اص  َ  ُ س  رررررررر  ن ل ط م 
 

ق هُ (هم کشکش جسمانی  و (یدرای نفسه ءلصّ )کشمکش ذهنی  نیز،در این بیت   رن ابّ  الر ّ راع ي  ن ل ط م   ف د   )َ  ُ س 
توان به کشمکش اخالقی نیز با صفت مذموم طمع، میموضع شیر در مخالفت  و با مشاهدۀشود دیده می

 اشاره کرد.

 پيرنگ. 8-1-1-6

 جملاه، ازبخشادجاانی تاازه مای ،به سایر عناصر گیرد واصلی روایت را پی می که حادثة پیرنگ داستان

ا ۀ ترین تعریاف بارای پیرناگ، وکوتااه»گیارد. مواردی است که در این جستار مورد ارزیابی قرار مای

وجاود حاوادث باه خاودی خاود پیرناگ را باها امّا ،اسات« الگاوی حاوادث» شدۀت که خالصهالگوس

از ایان رو ممکان اسات پیرناگ را  ؛کنادمای ارتباط میان حوادث را ایجاد بلکه پیرنگ خ ّ ؛آوردنمی

کناد طاور عقالنای تنظایم مایی موجود میاان حاوادث داساتان را باهننین تعریف کنیم: پیرنگ وابستگ

 (64-63: 1316 صادقی،میرر.ک: )

 ننین است:« ...شیر و گرگ»ی داستان طرح کلّ

 ؛روباه برای شکار رفتن گرگ و شیر و ه:ليّت اوّوضعيّ

 ؛گاو وحشی، بز و خرگوش صیدِ ک:محرّ حادثة

 ؛درخواست شیر از گرگ برای تقسیم صید افکنی:گره

 ؛  شیرسّکردن گرگ تومجازات پیشنهاد گرگ برای تقسیم صیدها و اوج: نقطة

 ؛  روباه از نظر شیرصید توسّ گیری روباه و تقسیم عادالنةنابودی گرگ و عبرت گشایی:گره

 شیر شدن. ب درگاهِصیدها به روباه و مقرّ بخشیدن همة وضعيت پایان:



 123/ از داستان شکار شیر و گرگ و روباه ویة دو روایت منظوم طغرایی و مولمأخذیابی و مقایس

خوانناده  ،رایایاصلی و نیز طغشده و در مآخذ اشاره  طور دقیقبه مولویدر روایت  تنها ،وضعیت پایانی

صورت جز ی بهو داند ، او را مالک تمام شکارها می، نسبت به دیگر حیواناتبه قدرت بیشتر شیربا علم 

 به آن نشده است.ای اشاره

ت و کاا بار روابا  علّااست و تماامی حاوادث باا اتّ سیر داستان ثابت ،شودمی طور که مشاهدههمان 

  گارگ کاردن صاید توساّ که با تقسایمبه این صورت  ؛افتدمی فاقاتّ ی و پیوستهخطّ صورتبهمعلولی 

پس با مجازات گارگ، سو  خوردمی شود و روند طبیعی داستان به هممی برخالف میل شیر، گره ایجاد

 شود.می گشاییشکار به روباه گره در پایان داستان با بخشیدن همة ،اوج رسیده داستان به نقطة

مشااهده را و تشاکیل پیرناگ  ی حاوادثسایر خطّا ،صورت خالصهدر روایت منظوم طغرایی نیز به 

در ایان اسات کاه در  ،شاودمای با مآخاذ اصالی مشااهده مولویتفاوتی که در پیرنگ داستان  .شودمی

گیاری با بهره ،بر طرح اصلی داستان افزون ،مولویا در روایت پرداخته امّ قصّهراوی فق  به بیان  ،مآخذ

 ود پرداخته است.های آزاد، به توضیح و تفسیر مقصود خاز تداعی

طور سریع حوادث پشات ت و بهرنگ نیسپر مولویمانند روایت پیرنگ در روایت منظوم طغرایی به 

 کند.می گیری روباه اشارهطور مختصر به مجازات گرگ و عبرتافتد. راوی بهمی فاقسر هم اتّ

 مایهدرون. 8-1-1-1

شاود و مای ای کاه در خاالل اثار کشایدهرشته خ  یا ؛اثری است   در هراصلی و مسلّ فکرِ ،مایهدرون

حااکمی  فکار و اندیشاة عناوانبهمایه را به بیانی دیگر، درون دهد؛می هم پیوندداستان را بههای موقعیّت

هر  مایةگویند درونمی به همین جهت است که و کندمی اند که نویسنده در داستان اعمالتعریف کرده

 (114: 1316 یرصادقی،دهد )ر.ک: ممی اش را نشانسندهاثری، جهت فکری و ادراکی نوی

دارد که بارای رسایدن باه می گیری از حوادث روزگار است و بیانعبرت ،مولویداستان  مایةدرون 

منظور اصالی داشاته اسات:  موالنا از طرح این داستان دو»کمال باید وجود خود را نادیده گرفت.  درجة

کناد مای گرفتن از حوادث روزگار و همچنین ذکارعبرت دومیقی و کردن خود در وجود حقیکی فانی

« گارددمای لا  مبادّ خلیفة طریقت است و باه انساان کامال و  بیشة که وجود خود را نفی کند، شیرِهر

 .(122-31: 1314 )خیریه،

 - یاده شاددکاه ننان – مولوی یهاتمثیلهای مایهبُعد تمثیلی دارد. درون مولویدر دیوان  ،این داستان

 مولویتمثیلی های داستان (.246: 1313دینی و اخالقی است )پارسانس ، های آموزه گاهعرفان و  بیشتر

 عارفاناة یهابرداشات مولاویدر این داستان نیز  .پردازی استقصّههای حکایت از مهارت وی در شیوه
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گرگ و روباه و ننگ این همراهای شدن شیر با ، در توضیح همراهمثال عنوانبه ؛خود را بیان داشته است

ساپس از اشاراف اولیاا بار ضامیر  .گذشاتکند که می دستان اشارهزیر ی شیر، به عنایت اولیا در حقّبرا

 :گویدمی مریدان و رعایت ادب در حضور ایشان سخن

 کااااه باشااااد شاااایرِ اساااارار و امیاااارهر

 خودار ای دلِ اندیشاااااههاااااین نگاااااه

 رانَاااد خماااوشداناااد و خااار را همااای
 

 

 نااااه اندیشااااد ضاااامیردانااااد هراو ب

 بااااادی در پااااایشِ او دل ز اندیشاااااة

 پاااوشدر رُخَااات خنااادد بااارای روی
 

ناشناساان و اهال در برابر حاق اری اوبه توصیف صفات قهّ دانستهق دیگر، شیر را نماد ح آنگاه در مرتبة

 پردازد:نفاق می

 شااایر ناااون دانسااات آن وسواسشاااان

 لیاااک باااا خاااود گفااات بنماااایم سااازا

 امااااد رای ماااانماااار شااااما را بااااس نی
 

 

 نگفاااات و داشاااات آن دم پاسشااااانوا

 مااااار شاااااما را ای خسیساااااان گااااادا

 تااااان اینساااات در اعطااااای ماااان؟ظنّ
 

رساد، او را همچاون مایبینای گارگ در تقسایم شاکار در بخش دیگار داساتان ناون باه خطاا و خاود

 شمارد:می مجازات شایستةپرستان نفس

 گرگ خود نه سگ بود کو خویش دیاد

 یادبِدخاود  پیش آ ای خری کاو :گفت

 ناااون ندیااادش مغاااز و تااادبیرِ رشاااید

 ردز خااود نبُااات نَاامَ گفاات نااون دیاادِ
 

 

 مثاال و ندیاادپاایش نااون ماان شاایر باای

 پنجاااه زد او را دریاااد ،پیشاااش آماااد

 در سیاسااات پوساااتش از سااار کشاااید

 ردنناااین جاااان را ببایاااد زار مُاااایااان
 

یابد، تمام عنایت خاود را بار می در وجود خود )شیر( محو و مستحیل شیر نون روباه را کامل ،در پایان

 :گویدمی شدگان سخندارد و بدین ترتی  از عنایت خداوند در حق فانیمی او ارزانی

 گفاات: نااون در عشااق مااا گشااتی گاارو

 روبهاااا ناااون جملگااای ماااا را شااادی

 ماااا تاااو را و جملاااه اشاااکاران تاااو را

 نااون گرفتاای عباارت از گاارگِ دناای
 

 

 برگیااار و بساااتان و بااارو هااار ساااه را

 م نااون تااو مااا شاادینوناات آزاریاا

 پاااای بااار گاااردون هفاااتم نِاااه بااارآ

 پاااس تاااو روباااه نیساااتی شااایرِ منااای
 

 تقسیم شکار، شاکرگذاریاظهار نظر در برای  ،دومگرفتن در نوبت سب  قرارآنجا که روباه به ،در پایان

 شوندگان نبودناد وآورد که نخستین امتحانمی ه یادت مرحومه را بامّ عنایت حق دربارۀ مولویکند، می

 (:223: 1313نس ، ر.ک: پارسا) اندت آزموده، آمدهس از دست کم دو امّپ



 122/ از داستان شکار شیر و گرگ و روباه ویة دو روایت منظوم طغرایی و مولمأخذیابی و مقایس

 روبااه آن دم باار زبااان صااد شااکر رانااد

 ل بفرمااااودی کااااه تااااوگاااار ماااارا اوّ

 پااس سااپاس او را کااه مااا را در جهااان

 های حااااقتااااا شاااانیدیم آن سیاساااات

 تااا کااه مااا از حااال آن گرگااانِ پاایش

 خواناااادمان روت مرحومااااه زیاااانامّاااا

 گرگاااان، عیاااان اساااتخوان و پشااامِ آن

 عاقاال از ساار بنْهااد ایاان هسااتی و باااد

 ور بنَنْهااااااد، دیگااااااران از حااااااال او
 

 

 کااه ماارا شاایر از پاای آن گاارگ خوانااد

 کاه باردی جاان ازو؟ بخش کان ایان را

 کااااارد پیاااااادا از پاااااسِ پیشااااااینیان

 بااااار قااااارون ماضااااایه انااااادر سااااابق

 چااو روبااه، پاااسِ خااود داریاام پاایشهم

 آن رساااول حااااق و صاااادق در بیااااان

 ریااااد ای مهااااانبنگریااااد و پنااااد گی

 ناااون شااانید انجاااام فرعوناااان و عااااد

 عبرتااااااای گیرناااااااد از اضاااااااالل او
 

 (132: 1313)مولوی، 

کیاد بارای تأ ،پند و اندرز اسات و در ضامن داساتان - بیان شدکه ننان -روایت طغرایی  مایةدرون 

بایاد از  ،تت و قادراستفاده کرده تا نشان دهد برای رسیدن به عزّ« شیر و گرگ...»سخن خود از تمثیل 

 ت را فراموش کرد.خود شد و منیّخود بی

 دید زاویة. 8-1-1-2

خود را به خوانناده  داستان آن مصالح و موادّ وسیلةای است که نویسنده بهشیوه دهندۀ، نمایشزاویة دید

یاا  ممکن است درونای باشاد دید زاویة دهد.می نویسنده را با داستان نشان رابطة ،واقعکند و درمی ارا ه

 (.312: 1316میرصادقی، ر.ک: بیرونی )

افکاار و  ،دید بیرونی اسات. در ایان روش از زاویة مولویدر روایت « اهروب شیر و گرگ و»داستان 

فاردی کاه در داساتان  از ساوییعنای  ؛شودمی از بیرون داستان تشریحها شخصیّتهای اعمال و ویژگی

 شاخص نقالساومدیاد  داستان اسات و داساتان از زاویاة اویدر واقع نویسنده، ر گونه نقشی ندارد؛هیچ

 اناای کالو طغرایی وجود ندارد. در هردو، راوی د مولویتفاوتی میان اثر  ،دید شود. در بحا زاویةمی

 دید بیرونی است. و زاویة

 هدو سروداجمالی  ةمقایس. 8-1-4

 از دو بخاش مولاویست. داساتان دهد، طول دو روایت امی ای که تفاوت دو داستان را نشانلین نکتهاوّ

هفت بیتای آورده شاده  قطعةبیت در ضمن یک  ا روایت طغرایی در نهارامّ، بلند تشکیل شده کمابیش

 است.
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 ،و پرداختن به اصل حکایت که رفاتن باه شاکار اساتها شخصیّتفی اش را با معرّقصّه آغاز موالی، 

مضامونش و در ضامن داساتان، مثاالی آورده کاه  هآغااز کاردانادرز  ا طغرایی با پند وامّ ،کندمی آغاز

 .ستمولوی اهمانند داستان 

تر از روایت طغرایی است و همین تفاوت بین این دو روایات لبا جز یات بیشتر و مفصّ مولویداستان  

 مولاویاصلی شباهت داشته باشد. جز یااتی کاه در داساتان  بیشتر به مآخذ مولویشود داستان می باعا

بودن همراهی شیر با گرگ و ف رفتن شکار، هدفشان از صید، ننگتوصی :اند ازعبارت ،است ذکر شده

شادن شایر از طماع گارگ و روبااه، توجّاهاناد، مشان، توصیف آنچه صید کاردهروباه و اکرام او در حقّ

  روبااه،   گارگ و ساپس توساّ   شایر، توصایف تقسایم صاید توساّ شدن گرگ و روباه توساّ امتحان

 پاردازیا روباه و گرگ. این جز یات در روایت طغرایی یافت نشاد و راوی نناان داساتانبرخورد شیر ب

الع دارد و راوی فقا  خود عالم به داساتان اسات و از آغااز و پایاان آن اطّا ،مخاط  گوییکند که می

پردازد و ایان مخاطا  اسات کاه باا می کید سخن خود )پند و اندرز( به ذکر داستانآوری و تأیاد برای

 راوی درباارۀ»، یعباارتباه؛ بردمی به طمع گرگ، ذکاوت روباه و قدرت شیر پی قصّهواندن یا شنیدن خ

گویاد و در آخار مای پاردازد ساپس داساتانی در تمثیال آن موضاوعمی تئوری یک موضوع به توضیح

 (.413: 1331 )بامشکی،« پردازدمی گیریهمانند دیگر متون تعلیمی به نتیجه

شایر باه گارگ و ساپس  ،مثناویبا طغرایی آنجاست کاه در  مولویبارز روایت ای هیکی از تفاوت 

یکای دیگار از خاود و  نیساتطغرایای  سارودۀدر هام کاه ایان ماورد  هروباه پیشانهاد تقسایم صاید داد

 با مآخذ اصلی است. مولویروایت های شباهت

 در ادب معاصر عربی داستانمنظوم  بازآفرینی. 8-4

یه داستان مورد نظار را باه داستانی شب ،(1131-1121عر، مترجم و ادی  مصری )شا ،عثمان جالل محمّد

 آورده است:نظم در

رررررررررع  ُي و الن  ج د  رالررررررررر. 3  ل ررررررررره  الع ج   َُ ثُ  ج 
ُ  و ات  رررر. 2 رررره  نر ع   دوا   رررر  د   الص رررری    م  ض 
رررررررر لُّ ُکررررررررو  . 1 رررررررر     و اح   د  ر  ررررررررا ل ررررررررُه ش 
 بال ررررررررره  لح  حررررررررري  را   ل   يُ ج د  رف الررررررررر. 4
رررر. 1 ررررل  رف أب   َب   البرررراقي و جررررا وا   ع ج 
َ    ل رررررررررر. 6 ررررررررررو قررررررررررا ََ ُ    ك  ق س   نر ع رررررررررره  م 
ررررررررررر. 2 َ  ذا   يلال  ن ررررررررررر    و اب   ُ  و قرررررررررررا

 

ررررررررر ررررررررررا ج  لس  ن ررررررررر ُ  ب  ت م عنا ء   ه  ل رررررررررج  د  الدّ  ع 
رررررررررأ   د  ررررررررر د  ا   نر ع ررررررررر    ررررررررردوا ء   دي  عاه 
رررررررررر ن ُهم  و نر ی رررررررررر ررررررررررر ررررررررررا راج  فر ه   َت     ن  ُ ش 

 نا هبرررررررررررررررررررا غ زال ررررررررررررررررررره  ا اط  ر اى ع ل ررررررررررررررررررر
ررررررررررب   ررررررررررم  الس  ررررررررررل   ه م  ُُ ع ل رررررررررری  و ه ج   و اب ب 

رررررررررأ  و ن  ررررررررر ً    ُأ    ررررررررر  ك  ارنر  غ ررررررررر  ع ررررررررره   ش 
ن َ  ن او  رر رررررررررررررررررررررررررررررررررررد   َُ ُكرررررررررررررررررررررررررررررررررررلّ  او 
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رررررررررررررأ  . 8 ررررررررررررر   الثررررررررررررراين     ءع  ادر   و اب 
َ  نر ع ررررررررررر. 9 رررررررررررُد ُ ظ  و قرررررررررررا ِ  ه    اً ُعتُرررررررررررن 

ُ  ع ررررررررررررثُ  اشررررررررررررار  نر  . 31 دصرررررررررررران   ُد ء 
ّقرررررررررر. 33 َ  ذا ح   ي و ذا   نررررررررررا يبو قررررررررررا
ررت ن بف راج  . 32 ررطا   ع ن رل  نا السُّ  ه  ك     د  الشّ 

 

ن ررررررررررررررررب  رر ررررررررررررررررد  ررررررررررررررررباع  ُه س  ررررررررررررررررأ  السّ     َُ 
 ِ  ن  لُقرررررررررررررررررر   ذا ء  و آُبررررررررررررررررررُ  الثال رررررررررررررررررر

رررررررررأ    ُ  ان رررررررررصررررررررریب  ال ّ  الن  إَّ   م  ن ه  نر ی ررررررررر   
ررررررررررررررررر   رررررررررررررررررأ    ن نرررررررررررررررررا يب ُتهُ رقر ت ل ررررررررررررررررر هُ   س 
رررررررررررر  ك     فیهررررررررررررا ل  فر ل رررررررررررری   رررررررررررره  نر     لش   ك 

 

 (َع  ّ املنسنعَ الشّ جالَ، )
پیماان دیگر باا همابعد از آنکاه و  .2. ندگرد آمد ایندهدرّا یش و گوساله در کنار دجله ببزغاله و م .1)ترجمه: 

 نه باه دام افتاد بارایافق کردند هرفکند و توشکار ا برای یک دامیهر  و .3دست شدند. شکار هم برای، بستند

باا آناان هام ه را خبار کارد و پس بقیا .2 دید.را گرفتار بند تور افکند، آهویی  هکآنپس از بزغاله  .4همه باشد. 

تقسایم نهاار قسامت به و گفت این  .6 .پا میان گذاشتبر آنها هجوم آورد و نده نیز آن درّعجله وارد شدند و 

مان اسات ایان از آنِ نهارم آن را برداشت و گفت و یک .1 نهار نفریم. اضافی شریکدون و ما هم بشود می

( ناه )بارخالف دیگار شارکا ،ا برداشاتپااره ر نهارآن از  دوممت قس و .1نخستینم.  تیدر هر موقعیّنون من 

سپس با  .12 گیرم.میین ربع را هم با زور برسومو گفت:  با گردنکشی زان پسو  .3 ندگان.از درّاست ای ندهدرّ

کس باه آن و سهم من اسات وهار حقّاین هم که  :و گفت .11. اشاره کردبه بخش نهارم هم آمرانه ش ننگال

کاه در ، نرااز سلطان و قدرتمندان اجتنااب کنیادشراکت امر ر د این،بنابر .12م. رَدَمی، او را با دندان دست برد

 (نخواهد بود. و سهمی آن برای شریک هیچ برکت

در راساتای  پیاام آن دقیقااً ،نند عناصر داساتان متفااوت اساتهر ،یابیممیکه از این سروده درننان 

ن عثمان جالل باا ایان مآخاذ و روایاات پیشاین فقا  در مضامو محمّدیت روا اامّ؛ است یادشدهداستان 

 و اصل حکایت متفاوت است.ها شخصیّتجمله الفاظ، شباهت دارد و در سایر موارد از

 با مآخذ و حکایات پيشيناخير اجمالی روایت  مقایسة. 8-4-3

 اصالی شخصیّتنهار اصلی داشت،  شخصیّتخالف دو روایت پیشین که سه بر قصّهاین های شخصیّت

 است. (شیرمثل  ایندهدرّو  گوساله نر، میش، بزغالة)

 صاید باه توافاق شکار، باا هام بار سار تقسایم عادالناة قبل از رفتن به قصّهحیوانی این های شخصیّت 

 رسند.می

ا در مأخاذ فارسای امّ ،شده سخن به میان آمده استدر مورد حیوانات شکار تنها ،ذ عربیدر سه مأخ 

 اشاره شده ()شیر و گرگ و روباه بر ذکر حیوانات صیدشده، به عامالن صید نیز افزون( السّلوک د فرا)

ای باه اشاره ،استان طغراییا در دامّ ؛دهدمی را به مأخذ فارسی نشان مولویشباهت داستان  ،این نکته که

 فق  بزغاله، عامل شکار است. ،در حکایت اخیر .عملیات شکار نشده است
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 ،ا در ایان حکایاتامّا ،شاودمی خذ اصلی و دو روایت منظوم فارسی و عربی سه حیوان شکاردر مآ 

 شود.تنها یک آهو به دست بزغاله شکار می

ی کاه از آن اسامی مشخّصاگیرناد در مکاان مای در حکایت شیر و گرگ و روباه، همگای تصامیم 

 خواند.میهمه را فرا ،زغالهاز شکار آهو، ب پس ،ا در این حکایتامّ ،نیامده به یکدیگر برسند

باه کسای پیشانهاد یا حیوان درناده ت پیشین در این است که شیر اتفاوت اساسی این حکایت با روای 

باه  کناد و بادون آزماایش،مای بلکه خود به تقسیم اقدام ،و قصد آزمودن ندارد دهدتقسیم صید را نمی

اوسات  یعادالتبایو  شیر، نشان از زورگویی قدرتبر  افزون ،آورد. این نکتهمی هجومپیمانان خود هم

نوعی باه ، بهدهد. این داستاننمیهم پیشنهاد تقسیم صید فرصت  یپیمان خود حتّهمکه به سه حیوان نرا

شایر باه  ةبنادی ناعادالنابا تقسایم قصّه کند ومی برابر زور اشاره عدالتی دری و بیاجبار و پذیرفتن ناحقّ

 رسد.پایان می

 نتيجه. 1
( است که در این مقالاه هجری 332-323) ابن طرارتألیف  احلاجللری  الصّرکتاب  ،ترین مأخذ این داستانقدیم. 1

تمثیل در  صورتبهان ، نخستین کاربرد این داستیادشده روایت کتاب براساسشود. فی میبار معرّو برای نخستین

 ثبت شده است. هجری در دربار حجّاج بن یوسف ثقفیل قرن اوّ

ایان  ،اسات. راغا  راغ  اصفهانی ر عرَل ّ ا کتاب ،کندفی میبار معرّمأخذ دیگری که این مقاله برای نخستین. 2

 متفاوت بازگو کرده است. ایهم به گونه (حماض ا )داستان را در کتاب دیگر خود 

قارن نهاارم در    طغرایایم روایات شاده اسات؛ یکای توساّ صورت منظوبهدو بار  این داستان به زبان عربی. 3

که از آن در  ان فارسی تنها روایت منظومیا در زبامّ؛ شاعری مصری در قرن نوزده میالدی  توسّ هجری و یکی

 است. در دفتر نخست مثنوی دست است، روایت مولوی

 باازآوریباه مناابع کهان گیری از و طغرایی با الهام مولوی، مشخّص شددو روایت منظوم  که از مقایسةننان. 4

باا  مضامونی یکساان را ،اند. هر دو شااعرپرداخته« رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار»حکایت م منظو

حکاایتی  ،پردازیگیری از عناصر داستان و شگردهای داستانبا بهره مولویاند. ساختاری متفاوت به نظم کشیده

 توجّاهن تمثیل را آورده است. با کید مقصودش، ایخود و در تأکرده است و طغرایی در ضمن قصیدۀ  زیبا خلق

تار اسات، در رناگنقاش عناصار داساتان در اثارش پرداستان را با جز یات بیشتری بیان داشته و  مولویبه اینکه 

لوکفرا اد  یفارسامأخاذ  ویاژهباهبه مآخذ اصلی روایت او رسد و می تر به نظرسرایی قویداستان شاباهت  الساّ

اکنون باه تفسایر برخای از جز یاات  .شداشاراتی  این دو روایتهای و شباهتها بیشتری دارد. به بررسی تفاوت

 :شودپرداخته می
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 ،داساتان دومگاو در بخاش وبا افزودن گفات مولویدر حالی که  ؛گو در داستان طغرایی وجود نداردوگفت *

 ؛ه اساترتر افتاادثّؤبسیار مبرد داستان جلوه داده است و این عنصر در پیشتر و ملموستر واقعی تر،را زنده قصّه

کناد حااالت مای افزوده کاه باه مخاطا  کماک قصّههایی از نوع حدیا نفس به گوییتک ،مولوی ،همچنین

 های اصلی داستان را بهتر و بیشتر شناسایی کند.شخصیّتدرونی 

 ؛اسات هجدیاد نباود ةنقل شده و هدف راوی بیان قصاّ  گزارش صورتبهدر دیوان طغرایی  یادشده،حکایت  *

آورده  یکیاد مضامون جملاه، تمثیلاأآوری و تیااد بارایای نپرداخته و فقا  راوی به ابداع یا خلق تازه ،درواقع

گو و پرداخت زیبا، بر حجم داستان نیاز افازوده وبا استفاده از عنصر گفت ،بر گزارش افزونا در مثنوی امّ ،است

 است.

نناد در روایات ه هارمبهم است و البتّا باًیدر هر دو روایت تقرزیرا  ؛عنصر زمان و مکان در مقاله بررسی نشد *

ای کوتااه باه مکاان وجاود دارد )کوهساار، ولای در مثناوی اشااره ،و زمان نشده ای به مکانطغرایی هیچ اشاره

 صحرای  رف(.

تار و لفصاّ م ناه ن اسات؛بیشاتر نمایاا مولاویا تمثیل در داساتان امّ ،اندتمثیل بهره جسته از شیوۀشاعر هر دو  *

مولاوی شادن روایات کند. آنچه باعاا طاوالنیتر از روایت طغرایی است و خواننده را به خود جذب میکامل

 ست.آزاد اوست که راه را برای القای مفاهیم عرفانی باز کرده اهای ست، تداعیا

لا  و ساتمکار و طخاواه و انحصااری عموم از داستان شیر و گرگ و روبااه ایان اسات کاه شایر تمامیاتتلقّ *

 ولی اگار از حاقّ ،دهیسرت را از دست می ،سخن بگوییهم انصاف است و در مواجهه با او اگر به عدالت بی

عرفاانی  شخصایّتی را از بین برده، ی این تلقّبا شگرد خاصّ مولویا امّ؛ ایجانت را حفظ کرده ،خود درگذری

پذیر را به روباه ستم و کاری نکوهیده و طمعشخصیّتبه  خواه راکند و گرگ عدالتمی هی برای شیر ترسیمموج 

 سازد.می لبدَ ،سالکی دست از من و ما کشیده

 هانوشتپی. 4
، از شاعران و عارفان بزرگ (612-624) بلخی رومی ین محمّد بن حسین خطیبیالدّین محمّد بن بهاءالدّجالل مولوی( 1)

 .است قرن هفتم هجری

)اصافهان( از شااعرانِ ایرانایِ  (213-422)معاروف باه طغرا ای  ،بن علی بان عبدالصامد اصافهانی ابو اسماعیل حسین( 2)

  (.1: 1344بختیار، ر.ک: است )قرن پنجم و ششم هجری( )سرای عصر عباسی عربی

: کنیه انن الاِر. : زد، فرو کوفتب ب ط  : کنیه روباه. انن  عاو َ: در پی شکار بر آیند.  تصی دو : همراه شدند. اصط ح بنا( 3)

 : جداشده.اابرالنّ : داوری. القضّیَ: نه داوری خوبی کردی!  ا اقضاک  شیر. 

 : ارغوانی.ادرجناينروز، وقت قیلوله. : نیم قیل: خونینش کرد. ااب اِ: پرید. وثب: درنده. لسبُ( 4)

وعده : میان ر ت خ ل لُ وعده غذایی. : میانب الَری. روز )ناهار( بخو: خوراک نیم ر ت غ د ی: افکند، برداشت، جدا کرد. ان د ر  ( 2)

 خوراک شامگاه )شام( بخوری. : ر ت ع ّشیبخوری. 
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ً  : شکار کرد. اصطااب  ( 6)  : سرگرم شوی. ر ت ف ک هُ : خوراکِ شامگاه، شام. ع شا روز، ناهار. : خوراکِ نیمغ دا : گورخر. الع 

: جدا  ف وز: فرمان بردن. ار ساع: فرمانبرداری. ا تثاَ: دستور، امر  ثاَقعیت. : صاح  رتبه، صاح  مقام، دارای مو    ب( 1)

 : بهره هر روزه از خوراک.را بکرده شده. 

تسل  نداشته است. بر فرض آنکه  هنجارزبانی است که به قواعد زبان عربی رسد این بیت ساخته فارسی( به نظر می1)

، مگر آنکه بیاید (بَاش  )مؤنا  صورتبهباید  «باش  »، ولی ضمیرش آمده ت نیامدهیبدر خود شیرِ نری باشد که  «  واب»فاعل 

 .( بگیریم که آن هم خالی از تکلف نیستاش ب  مصدر )

نشینی خورند نره: نقل و میوه خشک را گویند که مردم در هنگام ش : ش 13بیت  : ذخیره و اندوخته.خينی: 11( بیت 3)

 .(261-262: 1312)خطی  رهبر، 

 (.111: 1312( طمع گرگ و روباه بر دل شیر منعکس شد و حقیقت حالِ آنان به او معلوم گشت )زمانی، 12)

 شود.( حِراب: جنگ، محاربه؛ هر کس که مطیع شیر جنگی باشد و از او تبعیت کند، هیچ روز و شبی کبابش قطع نمی11)

 ق:  نده، کهنه.: خَل12َ: سِگالیدن: اندیشیدن و فکر کردن. بیت 2( بیت 12)

خرید: خریدار خود  : خود1: نَدید: نظیر و مانند. بیت 6: زَفت: بزرگ و ستبر. بیت 3: مَعدِلَت: عدل و داد. بیت 1( بیت 13)

: دیاد 3: رشید: دارای رشد، رشد و هدایت یافته، کامل. سیاست: مجازات، کیفر. بیت 1شد و خویشتن را برتر شمرد. بیت 

 را.  مَنَت: دیدار من تو

 کتابنامه

 هاکتابالف: 
 ة.يج. بريوت: دار الکتب العلم 7حتقيق: خالد عبد الغين حمفوظ.  ،رنث  الدّ (؛ 4002) نيمنصور بن حسأبو سعد ،يب، اآل. 1
. ةقميحر حمّمردشرححها وحّققهرا: مفيرد  ، ستظ   املستط     کّل فأّ (؛ 1891) محدأبن  حمّمدبشيهي، شهاب الدين ألا. 4

 الکتب العلمية. بريوت: دار
 دمشق: مکتبة الغزايل. ،ا یادذک(؛ ات،يب) بوالفحج عبدالحمحن بن علیأابن اجلوزي، . 3
بررريوت: دار  ،7لّررد اجمل حتقيررق: سحسررا  عبررار و بکررح عبررار. ،َالمدونیّرر ة ک  التّرر(؛ 1881) بررن حسررن حمّمرردابررن محرردو ، . 2

 صادر.
 حمّمرردة وحتقيررق: دراسرر ،ا اصررح الّشرراحل الکررا  وادنرری  النّ الّصرر اجللرری (؛ 1883) بررو الفررحج معرراک بررن ز ررحاأابررن اررحار، . 5

 بريوت: عامل الکتب.. 4 ّلداجملمحسي اخلويل. 
 .هرمس: تهران ،مثنوی هایداستان شناسیروایت(؛ 1331)سمیرا  . بامشکی،6

 نا.بی تهران: ،اصفهانی یین طغرائالدّدزندگانی استاد مؤیّ(؛ 1344) بختیار، مظفر. 1

 بريوت: دار بريوت. ،باب نا  املتن(؛ 1203) بی، أبوالطيب. املتن9
همـه، گلیـين همـراه مقدّرمزی فارسی )به - های تمثيلیداستان(؛ 1313) محمّدنس ، پارسا. 3 ها و تحليـ  قصـّ

 ه.تهران: نشم ،ها(نمونه

ع : اجملّمرةة املتحدوظيب، األمارات العحبيّ أب ،القحص الكمبيوتحي ،3. اإلصدار ةاملوسوعة الشعحي ،اب نا  ،عثما  حمّمدجالل، . 10
 .4003الثقاک، 



 161/ از داستان شکار شیر و گرگ و روباه ویة دو روایت منظوم طغرایی و مولمأخذیابی و مقایس

 جامی و سعدی مولوی، عطار، نظامی، سنایی، آثار از منظوم کوتاه هایداستان(؛ 1312)خلیال  رهبر، . خطی 11

 .مهتاب: تهران ،ادبی و دستوری هاینکته برخی و حکم و امثال و دشوار هایبيت شرح و هاواژه معنی با

 .مکتوب فرهنگ: تهران ،معنوی مثنوی هایداستان در حيوانات نقش(؛ 1314)بهروز  یه،. خیر12

 الکربی. ةالتجاري ةمصح: املکتب ،حیاة الینا  الکَبی(؛ اتبی) بن موسی حمّمد،  مال الدين يمري دّ ال. 13
 اة.يوت: دار مکتبة احري ب ،البلغا ع ا  و حماض ا  ادابء  وحماورا  الشّ (؛ 1811) حمّمد بن ني، حسصفهاينألاغب احّ ال. 12
 ،قيررررق: أبرررو اليزيرررد أبرررو زيرررد العجمرررريحت ،  عَر عرررَ إلررری  کرررارع الّشرررال ّ (؛ 4007) ---------------------. 15
 الم.: دار السّ ةقاهح ال
 ، قيسررا   ررأ العرر ب واملسررتع ني واملستشررجرراَ والنّ ادعررالع: قررا نس  رر اجم دشرره  ال ّ (؛ 4005)  لرري، خريالرردينزّر ال. 11

 بريوت دار العلم للماليني. احملّلد اخلامسة،
 .العاتاطّ: تهران ،معنوی مثنوی جامع شرح(؛ 1312)کریم  . زمانی،11

غالمرضاا  و وصالعبدالوهاب نورانی تحشیه و تصحیح ،السّلوک فرائد(؛ 1361)ابراهیم  بن اسحاق . سجاسی،11
 .پا نگ: تهران، افراسیابی

 عامل الکتب. ررة هضة العحبيّ بريوت: مکتبة النّ  ،الینا    ادابب الع  يب(؛ 1895) شکح، هادي. 18
 .قم: دار العلم ،صادق نصريي سحا،يبحمّمدصّححه وعّلق عليه:  ،کشکَنال(. ات،يب) بن حسني حمّمدي، ئبهااليخ شّ ال. 40
 ،ألب لروي  شريخو اليسروعيتصرحيحه: اضربطه و ُعرين ممعره و  ،جماين ادابب   حدائق الع ب(؛ 1813) شيخو، لروي . 41

 اآلابء اليسوعيني. بريوت: مطبعة
ت: ير و   ،يی اجلبرور يرحيجواد الطراهح و  يق عليتحقب ،ينا  الطغ ائ اب(؛ 1875بن عبد الصمد ) ي بن علني، حسيئغحاطّ ال. 44
 القلم.دار 
 .سخن: تهران ،تصویر بالغت (؛1312) محمود فتوحی،. 23

 .امیرکبیر: تهران اپ نهارم،ن ،مثنوی تمثيالت و قصص مآخذ ؛(1312) الزمان بدیع فروزانفر،. 24

 ؛ وق 611 سال به مکتوب قونیه نسخة براساس ،معنوی مثنوی (؛1313) محمّد بن محمّد الدین جالل مولوی،. 22

: تهاران اپ دهم،ن ،خرمشاهی الدین قوام از االبیات کشف و مقدمه تصحیح، ،نیکلسون طبع و تصحیح با مقابله
 .ندوستا

 .سخن: تهران ،داستان عناصر (؛1316)جمال  میرصادقی،. 26

 .سهروردی: تهران ،نویسیداستان هنر (؛1362) ابراهیم یونسی،. 21

 ب: مجالّت
شناساایِ باا رویکارد روایت منطاق الطّیاارو مثناوی های مشاترک مقایساة داسااتان» (؛1311)سامیرا  بامشاکی،. 21

 .21-1ص ص ،162 مارۀش، 42 الس ،جستارهای ادبی ،«ساختارگرا

، 11 مارۀ، شا2 السا ،ميـرا  آینـة ،«السّلوک فرا د کتاب معرفی و نقد» (؛1311) علیرضا قراگزلو، ذکاوتی. 23

 .16-13 صص



 1331 پاییز، 31تم، شمارۀ نامة ادبیّات تطبیقی، سال هشکاوش/ 162

 .31-31ص ص، 22 مارۀ، ش4 الس ،پژوهش آینة ،«الدر نثر و آوی ابوسعد» (؛1312)مرتضی  ساوی، ذکایی. 32

 ادب ةنامـکهن ،«مولاوی مثناوی جاانورمحور حکایات در داساتانی رعناصا بررسای» (؛1332)حاتم  زندی،. 31

 .22-23ص ص، 1 مارۀش ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،پارسی



 
 حمّكمَ( -ِبِن   ادابب املقار  )فصلّیَ علمّیَ 

 کلّّیَ اآلاباب والعلنع اإلنسانّیَ، جا عَ رازي، ک  انشاِ
 361-329ع، صص  2138هر. ق/  3441هر. ش/  3192 ، ب  ف13الّسنَ الثّا نَ، العداب 

 دیإلی الصّ ئب والثعلب  ُ ادسد ا تي  نظن تي  أ قصَ ذهاب ال رو   صاابر ابراسَ حَن
 1املقارنَ نینهماالد أ ال و ي و للطغ ائي وجالَ

 2ي کالنَت مي   
 ، سيحا ة وآداهبا، جامعة أصفها غة العحبيّ اللّ  فحع توراه ک االبة الدّ 

 3ال سَنرضا انأحمّمد دسیّ 
 يحا س، صفها ة وآداهبا، جامعة أغة العحبيّ ک قسم اللّ  ذستاأ

 صامللخّ 
منهرا  يترنيروا« علرب مرع األسرد سلری الصريدوالثّ  ئبذهراب الرذّ »ة ر القدميرة لقّصرصرادحتليل ودراسة امل راسة من خاللهذه الدّ  تعاجل

ومرري املشررهور ابملولرروي تعاجلهمررا بشرررحا وحتليررل عناصررح ين الحّ الرردّ  ألخررحی جلرراللاغحائرري و سحرردا ا للطّ  ةة والفارسرريّ منظررومت ني ابلعحبيّرر
مررن خررالل هررذا تبررنّي . األسررار املصررادرهمررا أقررحب مررن أيّ  ة، وتُرب ررنيِّ ةيررة البنيويّررابلحّ  ْحررنواحبکررة ورةيررة البصررح والل  ة خصرريّ وايررة  الشّ الحّ 
واية فقط، بل سنّه قد خلق رواية أروع حما يا للحّ  لي ومي ين الحّ جالل الدّ  طبيقي أ ّ التّ  -هج القياسي نذي يقوم علی املوظيف الّ التّ 

 مررن فررنّ  وايررة مفيرردا  ه الحّ ة سلرری هررذِظيّررته الوعمررن خررالل قّصرر حائرريغشررري الطّ ، بينمررا يعرره القررار ف عناصررحها لغررري مررا يتوقّ وأخلررب ووظّرر
 ة.ألقواله احکميّ  دا  مثيل مؤ ّ التّ 

 .علبئب والثّ ، رواية صيد األسد والذّ غحائيالطّ ديوا   ،املثنوي املعنويار ، األدب املق: الّدلیلّیَالکلما  
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