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چکیده
بیشترین حجم روایت های عرفانی در ادبیات فارسی به مثنوی اختصاص دارد کهه

سبب شده از توانش قالب های روایی دیگر و تمایه عرفها بهه قصهه گهویی در آن

قالب ها غفلت شود .همین امر نشانۀ ضرورت پژوهش های جدید است که توانش

قالب های دیگر شعری و ویژگی های هریک از این قالب ها را بررسی کند .یکهی

از کارکردهای مهم قصه گهویی نهدد صهوفیه بیهان تجربهه ههای روحهی در قالهب
روایتی کوتاه است .عرفهای قصههگهو بهرای انتقها تجهار شههودی خهود کهه

فشردگی و برق آسایی از خصیصه های وحدانی آن است در پی قالبی شعریانهد

که روایت متراکم شهودشان را در نهایت ایجاز و بهصهورتی یکپارچهه بازنمهایی
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کند .رباعی یکی از کهن ترین قالب های اد فارسی با توجهه بهه ویژگهی ههای
سههاختاریاش عهههوه بههر نمایانههدن وحههدت و یکپههارچگی گههذرابودن تجههار

روحههانی عرفههای ربههاعیسههرا را نشههان مههیدهههد .در ایههن پههژوهش کههه بههه روش
توصیفی-تحلیلی و از منظر حضور عناصر روایی بر مختارنامۀ عطار نوشهته شهده

دریههافتیم در  261ربههاعی روایههی مختارنامههه (از مجمههو  2279ربههاعی) بههیش از

قالبهای قصهگهویی دیگهر وحهدانیت تجهار عرفهانی راوی در فشهردهتهرین

شک و با درهمتنیدگی و جداییناپذیری فرم و محتهوا نمهایش داده شهده اسهت.

شخصیت های اصلی رباعی های روایی عاشق (عارف) و معشوق است و از آنجها

که روایت در ناخودآگاه عارف رخ می دهد مکان و زمان غالباً مبهم و کلی بیان

میشود .عطار در رباعی روایی با بهرهگیری از تخی و شاعرانگی میهان تجربهه

و تعبیر عرفانی ارتباط برقهرار کهرده اسهت و صهورت خهام روایهت تجربهۀ خهود
(داستان) را بهصورت هنری آن (پیرنگ) بد میکند.

واژههای کلیدی :شعر عرفانی رباعی روایی عطار نیشابوری مختارنامه.

مقدمه
از دیرباز قالب رباعی را مناسب بیان اندیشهههای فلسهفی دانسهته و ابهدا آن را بهه ایرانیهان نسهبت

داده اند .همچنین رباعی قالبی مردمی و دور از دربارها خوانده شده کهه از قهدیمی تهرین دوره ههای
شعر فارسی دری تا به امروز گویندگان و عهقهمندان فراوانی داشته است .بسیاری از دانشهمندان و

فهسفۀ ایرانی بی آنکه ادعای شاعری داشته باشند افکار و تأمهت فلسفیشان را از طریق این قالب

انتقا داده اند .دیرینگی استفادۀ عرفا و صوفیۀ ایرانی از رباعی برای بیان اندیشههای عرفانی نشان از

عهقۀ ویژۀ آنان به این قالب مردمی دارد؛ بهطوریکه حجم انبوهی از بهترین رباعیهای فارسهی را
شعرای عارف مسلک ایرانی مانند عطار موالنا اوحدالدین کرمانی  ...سرودهاند .ظاهراً کوتهاهی و

خوشآهنگی رباعی استفاده از این قالب را در مجالس وعظ و سما صوفیه رونق مهی داده اسهت.

مشایخ بدرگی مانند ابوسعید رباعیهای شهعرای دیگهر را کهه مناسهب احهوا خهود مهی دیهده در

مجالس بر مریدانش می خوانده که مواردی به نام او ثبت شده است .همین موضو منشأ بسیاری از
رباعیات سرگردان در ادبیات فارسی شده است.

از سوی دیگر توجه عرفای بدرگ ایران و خصوصاً مثلث شعر عرفانی فارسی ه سنایی عطهار

موالنا ه به قصه و قصه گویی گویاترین شاهد حجم چشهمگیر قصهه در آثهار ایهن سهه شهاعر اسهت.
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مرحوم فروزانفر در مقدمۀ کتا شرح احوا و نقد و تحلی آثار عطار می نویسهد« :تنهها در چههار

کتا منطق الطیر اسرارنامه الهی نامه و مصیبت نامه  897حکایت نق شده است و این سوای 988
حکایت و  2864گفتار صوفیان است که در دو جلد تذکرةاالولیاء آمده اسهت» (اشهرفزاده :1373

 .)31اما آیا قصه گویی سنایی عطار و موالنا فقط در قالب مثنوی بوده است؟ آیا رباعی کهه قطعهاً

یکی از قالب های محبو ندد شعرای صوفی بوده است ظرفیهت قصهه گهویی نداشهته اسهت؟ اگهر
قصهگویی در رباعی هم بهکار رفته است چه تعداد و با چه ویژگیهایی بوده است؟

تاکنون به ظرفیتهای رباعی برای قصه گویی و بیان احوا و مکاشفه های روحی عرفا به شک

روایت های کوتاه عرفانی توجهه چنهدانی نشهده اسهت؛ در حهالی کهه بها دقهتنظهر درمهییهابیم در
رباعیهای شعرای عرفانی مانند عطار تعداد بسیاری «رباعی-قصهه» هسهت کهه در بیشترشهان شهرح

مکاشفه ها و تجربه های عرفانی شاعر در قالب ادبی رباعی ارائه شده است .معرفی این قالب روایی

ویژگیهای آن عل تمای عرفا به قصهگویی از مهمترین پرسشهایی است که در ایهن مقالهه بهه

آنها پاسخ داده میشود.

پیشینۀ تحقیق
دربارۀ رباعی دو کتا مستق در زبان فارسی تألیف شهده اسهت؛ اولهین اثهر مسهتق

کتها سهیر

ربههاعی در فارسههی کههه چهها او آن در سهها  1362از سههیرو شمیسهها و کتهها دیگههر ربههاعی و

رباعی سرایان تا پایان قرن هشتم از محمد کامکار پارسی در سا  1372است .امها در ههی یهک از
این دو کتا به قصهگویی در رباعی و ظرفیت این قالب برای بیان روایت اشاره ای نشده است .در
این دو کتا

به مباحثی نظیر پیشینه و منشأ رباعی وزن رباعی تاریخ رباعی  ...پرداخته شهده کهه

مسائ فنی برای شناخت کلی قالب رباعی محسو میشود .از دیگر آثار تحقیقی ارزشمند دربارۀ

رباعی مقدمۀ مفص ریاحی در سا  1366بر کتا ارزشمندنزه ةالمج ال
این کتا

اسهت .نویسهنده در

علیرغم بیان نکات انتقادی تازه اشاره ای به روایتگری ربهاعیسهرایان نکهرده اسهت.

فقط دو مورد از مقاالت دانشگاهی به نکاتی دربارۀ قصهه گهویی موالنها در ربهاعی پرداختههانهد .در
بخشی از مقالۀ کاوو

حسنلی و شهین حقیقهی بها عنهوان «رفتارههای هنهری موالنها در رباعیهات

موالنا» به روایت داستانی در رباعیات موالنا اشاره شده و نمونه هایی از آن آمهده اسهت« .از جملهه

رفتارهای موالنا در قالب رباعی آوردن داستانی کام در یک رباعی است» (حسنلهی و حقیقهی

 .)128 :1389در مقال هۀ «تحلی ه رباعیههات موالنهها از منظههر داسههتانی» نوشههتۀ یعقههو زار نههدیکی
مبسوط تر به بحث قصه گویی در رباعیات موالنا و برخی ویژگی های آن پرداخته شده اسهت (زار
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ندیکی  )112-92 :1389اما زار ندیکی صهرفاً بهه ربهاعی ههای روایهی موالنها توجهه داشهته و از

قصه گویی صوفیه در قالهب ربهاعی سهخنی نگفتهه اسهت .یکهی از ربهاعی پژوههان دو دههۀ گذشهته

سیدعلی میرافضلی است .وی نیهد در مجموعهه مقهاالت «بهه همهین کوتهاهی» دربهارۀ ویژگهی ههای

صوری رباعی سخن رانده و به قصهگویی عرفا در این قالب اشاره ای نکهرده اسهت .از جدیهدترین

پژوهشهای میرافضلی در حوزۀ رباعیپژوهی کتا جُنگ رباعی است که در آن  4197رباعی از

 35شاعر جمعآوری شده است .برخی از رباعیهای کهن و نویافته به علت انتسا به شعرایی مانند

سنایی مباحث جدیدی را پیش روی عهقهمنهدان و پژوهشهگران مهیگشهاید؛ کتها چههارخطی؛

کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی که به تازگی ( )1397منتشر شده علیرغم برخهی نکهات نهو و

یافته های مؤلف محققش به قصه گویی عرفا در رباعیات فارسهی اشهاره ای نشهده اسهت .جهدای از

مدخ رباعی در برخی فرهنگ های ادبیات فارسی مانند دانشنامۀ زبان و اد فارسهی و فرهنگنامهۀ

ادبی فارسی  -که گاه البهالی مطالب آن به نکات تاریخی جدیدی دربارۀ رباعی اشاره میشهود -
و مقدمۀ برخی مجموعه های رباعی مانند مقدمۀ شفیعی کدکنی بهر مختارنامهه عطهار در چنهد دههۀ
گذشته تحقیق مفص و کتا جداگانهای دربارۀ این قالب و قصهگویی در آن نمیبینیم.

بنابر آنچه گفتیم هم اهمیت موضو و هم تازگی آن برای پژوهشگران قالهب ههای روایهی در

اد فارسی مشهود است .گویا باید با مصحح رباعیات عطهار ههم نظهر شهد کهه جنبهه ههای مغفهو
پژوهشی در مختارنامهی عطار بسیار است و «در با ارزش زبانشناسیک و ادبی این کتا

چه از

نظر مسائ شعری و چهه از نظهر مسهائ زبهانی و سهبکی» (شهفیعی کهدکنی  )16 :1389بهه تفصهی

می توان بحث کرد .در این مقاله بنا به ضهرورت و تهازگی مطلهب ویژگهی ههای قالهب ربهاعی بهه
صورت عام و رباعی روایی در مختارنامهی عطار را بررسی میکنیم.

روش تحقیق
در این مقاله روش توصیفی-تحلیلی بهکهار گرفتهه شهده .در نسهخۀ شهفیعیکهدکنی  2279ربهاعی
مختارنامه گردآوری شده و از منظر روایی عناصر موجود در آن مورد بررسی قهرار گرفتهه اسهت.
پس از شناسایی و برشمردن رباعی های روایی این مجموعه عناصر اصلی روایت ماننهد شخصهیت

صحنه پردازی پیرنگ کنش و همچنین برخی دیگر از ویژگی های فرعی ماننهد تغییهر زاویهۀ دیهد

بررسی و تحلی شده است.
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 .1رباعی و صوفیه
رباعی قالبی محبو ندد شعرای فارسی محسو میشد و قدمت کاربرد آن به انتسا ابدا رباعی

به رودکی (فارغ از درستی یا نادرستی این قو ) برمی گردد .گستردگی حهوزۀ جغرافیهایی کهاربرد

آن با توجه به مجموعه هایی نظیر نزه ةالمجال

و جُنگ های رباعی فارسی زبانان مناطق گونهاگون

ایران تأییدشدنی است .اشتغا به سرایش آن در میان طبقات متعدد شهعرا از دربهاری و رسهمی تها

شعرای مردمی و حتی فهسفه و صوفیه علت پهذیرش و محبوبیهت عهام ربهاعی در ادبیهات فارسهی

است« .عوفی در لبا االلبا در ذکر بیشتر شاعران تصریح دارد که تنهها ربهاعی مهی سهروده انهد و

عارفان و حکیمان و شاعران بسیاری را مث اوحدالدین کرمانی و افض الدین کاشهانی مهی شناسهیم

که فقط یا اکثر رباعی سروده اند» (ریاحی  .)41-40 :1366محبوبیهت ربهاعی بهه حهدی اسهت کهه

حضور آن به روزگار جدید هم رسیده و برخهف بسیاری از قالب های سنتی که با تحو در شهعر
نو فارسی کاربردشان محدود شد همچنان باقی مانده است.

یکی از گروه های اجتماعی و فکهری در عهالم اسههم کهه بهه ربهاعی عهقهه و توجهه بیشهتری

داشته اند صوفیه و عرفا هسهتند .بها وجهود توجهه اقشهار گونهاگون مهردم نظیهر فیلسهوفان شهاعران

درباری مردم  ...به اسناد تاریخ گرایش صوفیه از میانه های قرن سوم به رباعی از دیگهران ممتهازتر
بوده است .قدمت توجه صوفیه به رباعی بر اسا

متون موجود و بررسی تاریخ اجتماعی صوفیان

امری مسلم است .چنانکه شفیعی کدکنی در این باره می گوید« :در نیمۀ دوم قرن سهوم کهه دوران

حیات جنید (متوفی  )297است رباعیات بر نوعی شعر اطهق می شده است کهه در مجهامع صهوفیۀ

بغداد و طبعاً دیگر بهد خوانده می شده است ...اگر ظاهر امر را در نظر بگیهریم و بگهوییم بهه زبهان

عربی بوده است این نتیجه حاص است که در زبان عربی پیش از رودکی (که می گوینهد مختهر

رباعی است) وجود داشته ...تفسیر دیگر این است که بگوییم در حلقهات صهوفیه بغهداد کهه غالبهاً

مشایخ آن از ایرانیان بودهاند (مث حهج جنید شبلی ابننسروق طوسی و )...ترانهههایی بهه زبهان
دری (یا دیگر لهجه های ایرانی :فهلویات) خوانده می شده است که از زبان تودۀ مردم گرفته شهده

بوده است» (شفیعی کدکنی  .)476-475 :1389صرفنظر از تعیین زمان دقیق بهکهارگیری ربهاعی

در میان صوفیه میتوان آن را یکی از قدیمی ترین قوالب شعری در ندد صوفیان محسو کرد« .تا

آنجا که اطهعات فعلی ما اجازه می دهد این قالب شعری قدیمی ترین نو شعری است که توسهط

عرفانی ایرانی خوانده و سروده شده است» (دوبروین .)16 :1378

صوفیان نه تنها به این قالب شعر می گفته اند و از رباعیات دیگهران بهرای رونهق محافه خهود و

شور میان مریدانشان بهره می گرفتند بلکه به نظر می رسد در گسترش رباعی در ادبیات فارسی ههم

 / 62رباعی روایی در مختارنامۀ عطار نیشابوری

نقش مهمی داشتهاند« .صوفیان را بر گردن رباعی و ترانه حق بسیار بدرگی است؛ اینان بودند که در

گسترش و رواج و روایی رباعی بیشترین کوشش ها را سامان دادند و بلندترین گام ها را برداشهتند»
(راسههتگو  .)56 :1389در یههک نگههاه صههوفیه و عرفههای ربههاعیگههو دو دسههتهانههد :گروهههی کههه از

رباعیهای دیگران به مناسبت احوا و اوقات عرفانیشان در مقام نمونه یاد می کردند کهه غالبهاً بهه
تحریک و تهییج مریدان و رونق مجالس آنان منجر می شد .ابوسعید ابی الخیر عهارف قهرن پهنجم

سردستۀ این رباعی گویان است؛ گروهی دیگر که خود سرایندۀ رباعیات در مضامین و موضهوعات
گوناگون بودند و از مهم ترین افراد این دسته که از پررباعی ترین شعرای زبان فارسی هم محسو

میشوند عطار موالنا اوحدالدین کرمانی را میتوان نام برد.

راز محبوبیت و مقبولیت رباعی در میان صهوفیه چیسهت؟ چهرا صهوفیه بهیش از دیگهر شهعرای

فارسی گو و بیش از قالب های دیگر در رواج آن نقش داشتند؟ آیا رباعی در کنار قالب های دیگهر

شعر فارسی یک فرم ادبی از پیش تعیین شده برای صوفیه محسو می شده که ناچهار معهانی مهورد

نظرشان را مانند مظروفی در رباعی می ریخته اند؟ اگر اینگونه باشد نباید میهان ربهاعی و مثنهوی و

غد و ...در نظر آنان فرقی باشد .با وجود اهمیت ایهن موضهو و ابههام در پاسهخ بهه پرسهش ههای

مذکور در تحقیقات ادبی کمتر به آن پرداخته شده اسهت .از ایهن رو ایهن مقالهه قصهد پاسهخ بهه

پرسش هایی از این دست را دارد اما پیش از آن باید ویژگی های قصۀ عرفانی و کارکرد آن را ندد
صوفیه تبیین و سپس میدان تناسبات قالب رباعی با قصۀ عرفانی را بررسی کرد.

 .2قصهگویی صوفیه

قصۀ عرفانی
قدمت قصهگویی انسان به برخی غارنگاشتهها برمیگردد و نشان میدهد کهه آدمهی همهواره بهرای
ثبت رخدادها و انتقا آن به دیگران تمای به قصهگویی داشته است .این عهقۀ انسانی در دورهها و

فرهنگهای گوناگون به شکلی و با هدف ویژهای دنبا میشود .با ظهور اسهم قصه و قصهگهویی
در ندد مسلمانان تعریف تازه ای پیدا کرد و بیشتر به بیان سرگذشت انبیا و اقوام گذشتۀ بنی اسهرائی

و با هدف تسکین خاطر پیامبر (ص) و عبرت گیری از این سرگذشت ها برای مؤمنان معطوف شهد.

در دو قرن او اسهمی عموم مسلمانان بیان قصه را جد با هدف مذکور دور از سنت پیهامبر (ص)
تلقی و با قصهگویان مخالفت میکردند.

از قرن دوم و سوم هجری با شک گیری گروه های اجتماعی و عقیهدتی مختلهف صهوفیه ههم

یکی از گروه ها و دسهته ههایی بهود کهه بهرای پاسداشهت یهاد و معنویهت پیهران و مشهایخ خهود بهه
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جمع آوری روایت هایی از زندگی آنان اهتمام ورزید اما رفته رفته قصه گویی نهدد صهوفیه اههداف
جدیدتری پیدا کرد« .حکایت و قصه در آثار عرفانی دورۀ نخست همانند نثر دینی و زههدی بیشهتر

جنبۀ ابداری داشته ...اما در دورۀ نضج عرفان و تصوف حکایت نید به دلی بینش هنری صوفیه لون
دیگری پیدا کرد و ارزش هنری و ادبی یافت» (عباسی .)129 :1387
تقد

جدا از قصۀ زندگی و کرامت های پیران صوفیه که پس از رحلهت آنهان بهرای مریهدان حالهت
مهییافهت و بعهدها نوادگهان و مریهدان خهاص زنهدگی آنهان را بهه صهورت مکتهو ثبهت
1

میکردند قصه به دو علت عمده در ندد صوفیه به کار گرفته شده و دو کارکرد اصلی حکایت و

قصه در ندد آنان را باید از هم باز شناخت :یکی به قصد انتقا معارف پایه ای و تعلهیم آمهوزه ههای

متعدد عرفانی به مریدان که جنبۀ عمومی کاربرد قصه ندد صوفیه محسو مهی شهده و معمهوالً ایهن
قبی قصهها اگر منثور نباشد در قالب مثنوی سروده میشهده اسهت« .قصههگهویی در آثهار تعلیمهی

به عنوان یک عنصر بهغهی همهواره مهورد نظهر شهاعران بهوده اسهت .یهافتن حکایهاتی بهرای تبیهین
اندیشه های عرفانی و کشف تناسب و تشابه میهان اندیشهه و اجهدای حکایهت یهک از کارکردههای

تخی در نظارت عق اسهت» (پورنامهداریان  .)284 :1390کهارکرد دیگهر قصهه نهدد صهوفیه کهه

محدودتر از کارکرد پیشین است بیان تجربهها و مکاشفهههای روحهی آنهان بهه صهورت دیهدار بها

خویشتن عارف در قالب روایتی کوتاه یا بلند است .دسته ای از این روایت ها که معمهوالً بلنهدتر و

مفص تر است در قالب داستان های رمدی منثور بیان شده است .داسهتان ههای رمهدی شهیخ اشهراق

موفقترین آنها در ادبیات منثور عرفانی است؛ اما عرفای صاحب کشف و تجربهه گونهۀ منظهوم و

مؤجد و کوتاه این روایتها را در قالب غد ه قصه رباعی ه قصه بیان کهردهانهد« .عطهار در چههار
مثنههوی تعلیمههی خههود و نیههد ت ذکرةاالولیاء از تجههار روحههی و شخصههی خههود سههخن نمههیگویههد.
تذکرةاالولیاء و مثنوی های او قلمرو تجربه های گوناگون و عقاید عرفانی او و دیگران اسهت .قلمهرو


بیان تجربه های روحی و شخصی او غد ها و قصایدی است که در دیوان او آمهده اسهت ...قلمهرو

تخی رها از سلطه و نظارت عق است» (همان.)301 :

قصه های عرفانی در نگاه کلی یک روایت محسو می شوند و بیشتر ویژگی های عهام روایهت

را دارند .اگر تعریف اکثر روایت شناسان بدرگ مانند پرا و تودوروف و ...بپذیریم که روایت را

«تغییر وضعیتی از حالتی متعاد به غیر متعهاد و دوبهاره بازگشهت بهه حالهت متعهاد  »...مهی داننهد

(اخوت  )18 :1392ویژگی عام روایت در بیشهتر ایهن قصهه هها دیهده مهیشهود امها ویژگهی هها و

شاخصه های قصۀ عرفانی است که آن را از نمونه های دیگر قصه خصوصاً در ادبیات فارسی متماید

میکند.
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بنا بر این نگاه وحدت مهم ترین ویژگی قصۀ عرفانی و محصو ذهن عارفی موحد با کشف ها

و تجربه های اصی عرفانی است« .تراکم و فشردگی حکایت عرفانی نید برآمده از همهین خصیصهه

وحدانی است؛ به همین سبب حکایتهای عرفانی جنبۀ انفجهاری دارنهد .آنچهه از داسهتان ادراک

می کنیم در روندی از رخدادها که از صافی روایت می گذرد در آرایش ویهژه ای کهه بها حضهور
شخصیت یا شخصیت ها شک می گیرد به وقو یک تدارک نهامنتظر مهی انجامهد» (هاشهمی نهژاد

 .)16 :1389تجربۀ وحدت عارف تجربهای بسیط هم هست و بنابراین همراه این تجربه عههوه بهر

وحدت کانونی انسجام و یکپارچگی آن هم در حکایت عهارف تجلهی پیهدا مهیکنهد .همچنهین

اختصار و گذرا بودن این کشف ها در سخنان عرفا تأیید می شود« .ذوالنهون را پرسهیدند از عهارف

گفت :اینجا بود و بشد .پیران گفته اند :حا چون برقی بود .اگر بایستد نه حا بود حهدیث نفهس
بود» (قشیری  .)135 :1391پس برقآسایی و گذرایی تجار و احوا عرفانی ندد عارفان صاحب حا

تأیید شده است صورت نمایشی و بازنمایی روایی این احوا در قصههای عرفانی نظم و نثر فارسی

جلوه دارد« .این حکایتها لمحهای چشمزدنی تجربۀ فضای حهق را بهرای شهما میسهر مهیکنهد...
البته چنان تجربۀ برق آسایی الزمه اش رعایت اقتصاد بیان است» (هاشمی نژاد  .)16 :1389حا کهه

مهمترین ویژگیهای قصۀ عرفانی را به اختصار دانستیم باید دید انوا قالبهای روایهی در قصههۀ
عرفانی چیست و این ویژگیهای قصه عرفانی بیش از همه با کدام قالب روایی انطباق کام دارد.

انواع قالبها در قصهگویی عرفانی
صوفیه همواره به قصه و حکایت توجه داشته و بخش مهمی از ادبیهات منظهوم و منثهور عرفهانی بهه

قصهگویی صوفیه در انوا قالبهای روایی مانند مثنوی ه قصه غهد هه قصهه ربهاعی هه قصهه و...

اختصاص یافته است .در تحقیقات عرفانی معاصر بیشتر به قصه گویی در قالب مثنهوی توجهه شهده

که بیشتر قصههای بلند و متوسط عرفانی در این قالب روایی است .مههمتهرین آثهار ادبیهات منظهوم
عرفانی مانند حدیقهالحقیقه سنایی منطقالطیر عطار مثنوی مولوی در قالب قصهگویی سروده شده

است .در بخش گذشته گفتیم بیشتر قصه های عرفانی کهارکردی توضهیحی بهرای مفهاهیم انتداعهی

دارد و عارف قصهگو با نوعی استدال عقلی برای تبیین نگرهای عرفانی بهترین راه تعلیم را استفاده

از قصه و تمثی می داند .در این کارکرد قصد عارف از آوردن تمثیه و قصهه ههای کوتهاه یهافتن
تأییدی بر مطالب تعلیمی و محسو

کردن یک مفهوم است .در این قصهها سراینده تحت نظارت

خودآگاه و عق قصه ای را از مآخذ و متون پیش از خود می گیهرد و گهاه بهرای نددیکهی قصهه بهه
آموزه های مورد نظرش مطالبی به آن میافداید یها از آن حهذف مهی کنهد .اکثهر قصهه ههای منظهوم
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عرفانی به این قصد و در قالب مثنوی سروده شده اند« .اصوالً داستان در ادبیهات کهسهیک مها جهد

چند استثنا جنبۀ تعلیم داشته است و به خصوص در داستان های عرفانی داستان جد بهانه ای برای بیان

مطالب عرفانی نبوده است» (پورنامداریان .)220 :1390

اما در دستۀ دیگری از قصه های عرفانی که کمتر از دستۀ او است با نظهارت و حضهور قهوۀ

عقهنی عارف شک نمی گیرد .در این قصه ها ناخودآگاه شاعر نه به قصد تعلیم بلکه یادکردی از

تجربه و مکاشفهاش در فضایی ویژه به همراه دارد و دور از بایسته های زندگی عادی است .در این

قصه ها که «نتیجۀ فعالیت تخی رها از سلطه و نظارت عقه اسهت فقهط مهی توانهد در تجربهه ههای
فراآگاهی و تعطی عق و حوا

مث رؤیا و مکاشفه و واقعه تحقق پیدا کند» (همان .)289 :قالهب

روایی این قصه ها معموالً قالبی غیر از مثنوی است که مناسب تعلیم و آموزش اسهت .در تحقیقهات

معاصران پیرامون جنبه های گوناگون قصه پردازی عطار و موالنا در قالب مثنوی نکته های تازه کم

نیست «قصههای کوتاه عرفانی ساختمان شکلی متعدد و متنوعی دارند و هر کدام بسته به حادثه یها
واقعهای که میخواهند روایت کنند فرم و قالب ویژهای به خود میگیرنهد» (محبتهی .)44 :1392

اما تحقیق در سایر قالب های روایی و قصه های آن ها بسیار دیرتر و محدودتر آغاز شده است حا

آنکه فرمپژوهی در ادبیات یکی از بایستههای ابتدایی است« .ناقد نخست به جستوجوی فهرم مهی

پردازد و به جستوجوی هنر سازهها و بایگانی کارها در گسترشی که دارند؛ زیرا آنچه ادبیهات را

از غیر ادبیات جدا میکند همانا صورت و فرم است و فرم ادبی ویژۀ ادبیات است به همین دلی

تنها موضو تحقیق ادبی است» (شفیعیکدکنی  .)64 :1391در همین تحقیقهات انهدک بیشهتر بهه

پژوهش دربارۀ غد ه قصه (داستان) برمیخوریم اما دربارۀ رباعی-قصه تحقیقی انجام نشده است.
در یکی دو دهۀ اخیر دربارۀ قصه پردازی عطار و موالنا در غد چندین مقاله و یکی دو کتا

نوشته و گفته شده است« :دیوان عطار شام  872غد است که در آن هها مجموعهاً  62قصهه آمهده

است (تقریباً کمی بیشتر از هر  14غد یک قصهه) کهه از نظهر تعهداد و بسهامد بیشهتر از قصهه ههای

غدلیات موالنا ( 91قصه در حدود  3200غد یعنی حدود هر  36غد یک قصه) است .عطار بیش

از موالنا سنایی و هر شاعر دیگری به قصه پردازی در غد توجهه کهرده اسهت و تعهداد قصهه هها و

حکایت های در غدلیات نید بیشتر است» (گراوند  .)96 :1393اگر بخواهیم قصه گهویی در غهد را

میان سه شاعر بدرگ عرفانی با هم مقایسه کنیم عطار نیشابوری به لحاظ کمّی غهد -داسهتان ههای

بیشتری دارد« .غد -داستان ها حجم قاب توجهی از غد های سنایی را به خود اختصاص نهداده انهد
(از مجمو  408غد سنایی  12غد بهطور کام روایت داستانی را به عهده دارند در  7غد نید

در تعدادی از ابیات روایت داستانی صورت گرفته است» (شریفنسب و کرمی .)280 :1392
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اما از نظر کیفی و توجه به جنبه های هنری قصه پردازی در قالب غد چنانکه محققهان اشهاره

کردهاند موالنا خلف شایسهتهای بهرای ههر دو شهاعر پهیش از خهود در قصههگهویی و از جملهه در
غد ه داستان است« .غد -داستان های او ]سنایی[ از نظر برخهورداری از عناصهر داسهتان ابتهدایی

هستند .داشتن روحیۀ حکیمانه و زاهدانه و تأثیر آن بر زبان و شعر سنایی در این غد هه داسهتان هها

مانع از خیا پردازی زیاد او شده است» (همان) .تکام هنری قصه پردازی هم از نظهر تهأخر زمهانی

که موالنا نسبت به دو شاعر پیش از خود دارد پذیرفتنی می نماید و هم بهه لحهاظ نبهوغ ذاتهی او در

قصه گویی« .مولوی عهوه بر به خدمتگرفتن حکایت و داستان در تحلی و تبیین مسائ عرفهانی
تا چه حد به جنبۀ تفریحی و سرگرمکنندگی و جذابیت داستان ها اهمیهت مهی دههد؟ ایهن موضهو

خود یکی از خهفعادت ها در دورۀ کهسیک و سوابق داسهتان پهردازی در اد فارسهی تها دورۀ
مولوی و قرنها پس از اوست» (پورنامداریان .)380 :1392

علیرغم اهمیت رباعیهات در مختارنامهه و کلیهات شهمس شهاید بهه علهت عظمهت و اهمیهت

انکارناپذیر غدلیات این دو شاعر چنانکه باید دربارۀ جنبهه ههای متعهدد رباعیهات آنهان خصوصهاً

قصه پردازی هایشان پژوهش شایسته ای صورت نگرفته است .این کمبهود در حهوزۀ ربهاعیپژوههی

کامهً محسو

هست بپردازد.

است و این مقاله سعی کرده به جنبه های مغفولی که در رباعی هه قصهه ههای عطهار

رباعی روایی

رابطۀ فرم و محتوا
راز شک گیری رواج و غلبۀ فرم های ادبی بر یکدیگر در یک سنت ادبی بیش از هر چید بهه نظهام

فکری ک حاکم بر آن اجتما و فرهنگ های زیرمجموعه این نظهام فکهری بسهتگی دارد .بهه نظهر
می رسد از آنجا که تفکر ایرانی از دیرباز قائ به الگوهای ازلهی و تکهوین یافتهه در نظهام آفهرینش

است و چنین الگوی ایستایی وقتی در جامعه ای که همۀ عوام سیاسهی و اجتمهاعی و عقیهدتی آن

خروج از این نظام را نوعی تهش برای تغییر و درهم ریختن الگوی ثابت و ازلی می پندارند و با آن

به سختی مخالفت میکنند صورتها و فرمها که زیرمجموعهای از این اندیشهه و الگهوی فکهری
تلقی میشوند فقط میتوانند بازتا همین الگو و نظام ثابت باشند و در برابر هر تغییهری مقاومهت

نشان دهند« .تغییر در صورت های هنری آنگاه میسور و ممکهن اسهت کهه نخسهت صهورت ازلهی

هستی و صورت ازلی اجتمهاعی در نگهاه هنرمنهد دگرگهون شهود و چهون آن صهورت ههای ازلهی

هی گاه تغییر نمیپذیرد صورتهای اثر ادبی باید همواره ثابت بمانهد یها هرگونهه تغییهری نهاگدیر
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باید در چهارچو همان سرنمون ازلی یعنی همان صورت اصلی شک بگیهرد تها اثهر ادبهی تبهاه و

زشت نگردد» (محبتی .)104 :1390

از آنجا که شعر در فرهنگ گذشته فارسی زبانهان بیشهتر از راه گهوش دریافهت و اساسهاً هنهری

کهمی شنیداری محسو می شد صورت ها و قالب های شعری در سنت شعر کهسیک فارسی بهر
اسا

موزون و مقفیبودن شک گرفت تا همچنان که صورت شنیداری شعر وزن و تکرار قافیه را

نشان می داد صورت نوشتاری و مکتو آن ههم تناسهبات ظهاهری را بازتها دههد« .وزن و قافیهه

چنان تشخصی به شعر می داد که قدما برای نوشتن شعر هم طرحی را برگدیدند کهه بتوانهد تناسهب
وزن و قافیه و ردیف را ه که مادۀ ساختاری آن صوت است و سرشت شنیداری دارد ه در صهورت
نوشتاری شعر و مکان نید نشهان دههد و در صهورت دیهداری ههم مهنعکس نمایهد» (پورنامهداریان

 .)24 :1391انوا قالب های شعر سنتی مانند قصیده غد مثنوی رباعی  ...با جابههجهایی قافیهه در

انتهای برخی بیت ها و تعداد ابیات پدید آمد و هر تغییری در قالب های محدود شهعری بها مقاومهت
طرفداران سنت ادبی فارسی مواجه میشد؛ چنانکه انعطافناپذیرترین بخش تغییر و تحو در شعر

کهسیک فارسی تغییر در فرم ها و قالب های شعری بوده است« .تغییر و تحو در صهورت و قالهب

شعر که طرح و هیأت خود را از وزن و قافیه می یافت به دشواری ممکن بهود .چهون ههر تغییهر در

اساسی در آن مستلدم ستید با عادت ذهنی مخاطبان بود که قرنهها تفهاوت شهعر و نثهر را در وجهود
وزن و قافیه و عدم آن در دیگری دیده بودند» (پورنامداریان .)41 :1392

البته باید به تفاوت کاربرد واژۀ فرم در فرهنگ فارسی توجه کرد .معنای مصطلح این واژه که

کاربرد کهنتر و رایجتری دارد به ترکیب مصرا ها و بیتها بر اسا

قافیه در شعر اطهق میشود

و قصیده و غد و مثنوی و رباعی مصداق های این مفهوم اند .معنای دیگر فرم که مفهوم عمیق تری

دارد «مسئلۀ پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیهب عمهومی آن اسهت» (شهفیعی کهدکنی

 .)98 :1390اگر فرم و شک (قالب) شعری را به معنای او در نظر بگیریم قالب هایی مانند رباعی

تابعی از شرایط فرهنگی سیاسی  ...جامعه محسو می شود و بازتابی از نگره های کلهی حهاکم بهر

فرهنگ دورههای زمان است که با تغییر اوضا اجتماعی می توان تغییر در قالب رایج حاکم بهر آن

فرهنگ را انتظار داشت .چنان که برخی شک گیری رباعی را در دوره های ابتدایی شعر فارسی که

به عل سیاسی با سامانیان و به عل فرهنگی و اجتماعی با گسترش تفکر فلسفی و عقهنیت هم زمان
است بازتابی از اوضا اجتماعی قرن چهار و پنج میدانند و انتسها ابهدا ربهاعی بهه رودکهی را
نتیجۀ خراسانیبودن سبک رودکی و غلبۀ عقهنیت در ایهن سهبک معرفهی مهیکننهد و در نهایهت

نتیجه میگیرند ربهاعی نتیجهۀ تبلهور عقهنیهت ایرانهی در دورۀ حاکمیهت عقه و منطهق در سهبک
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خراسانی است« .رباعی بهدلی داشتن ساختار منطقی و منسجم و شک یهک قضهیۀ منطقهی قابلیهت
انعکا

جهانبینی عقهنی را داراست و بیدلی نیست که یکی از پرکاربردترین قالبههای شهعری

سبک خراسانی بوده است» (خاتمی علیمددی و امنخانی .)13 :1389

اما فرم در معنای دومش که معاد مفهوم انسجام میان همۀ عناصهر شهعری اسهت بها محتهوای

خود کامهً یکی است و درک کلیت شعر بدون حضور فهرم ممکهن نیسهت .در ایهن نگهاه تصهور

محتوا بدون در نظرگرفتن فرم آن مانند جدایی مفهوم رقه

از رقصهنده اسهت و بهرخهف تصهور

رایج در فرهنگ گذشتۀ ما صورت و فرم مظروفی برای ظرف محتوا در نظر گرفته نمی شود بلکه

فرم است که شک دهندۀ محتوا است« .فرم برسازندۀ محتواسهت و نهه صهرفاً بازتها آن .نواخهت

ضر آهنگ قافیه نحو هم صدایی دستور زبان نقطه گذاری و نظایر آن خهالق معنها هسهتند نهه
صرفاً حام آن .تغییر هر یک از آنها خود معنا را تغییر می دهد» (ایگلتون  .)114 :1396خصوصهاً

در شعر که گونهای ادبی محسو می شود فرم و محتوا به کما اتحاد می رسند« .فرم از چیدی که

محتوا خوانده می شود جداییناپذیر اسهت» (شهفیعی کهدکنی )64 :1391؛ بنهابراین بهرای درک

محتوای یک شعر چارهای جد فهم فرم آن نداریم .برای معرفهی و شهناخت ربهاعی روایهی و درک

چرایی محبوبیت رباعی ندد صوفیه شاید یکی از بهترین روش ها بررسی تناسبات فهرم و محتهوا در
این قالب باشد« .چیستی اثر از طریق بررسی چگونگی آن ...بهخصوص در مورد شعر صادق است

گونۀ ادبی که توانست تا حدودی به عنوان گونه ای شناخته شود که در آن فرم و محتوا بهشدت در
هم تنیدهاند» (ایگلتون .)114 :1396

وحدت فرم و محتوا در رباعی روایی عرفانی
قالب رباعی در الگوی بستۀ فرهنگی شک گرفته اما با توجه به کوتاهی ابیات و طهرز قرارگهرفتن

قافیه اش ویژگی های منحصربهفردی پیدا کرده که بسهیاری از پهژوهشگهران ربهاعی بهه انسهجام و
وحدت ساختاری آن اذعان داشتهاند« .رباعی تشک و وحدتی دارد بهطهوریکهه غالبهاً نمهیتهوان

بیت دوم آن را یک بیت مستق و مثهً بهعنوان شاهد مثا ذکر کرد؛ زیرا بیت او ارتباط معنایی و

حتی لفظی مستحکمی دارد» (شمیسا  .)202 :1387رباعی به علت ساختار و فرم قهالبی منسهجم و
بههمپیوسته است که عناصر یا مصرا های آن با هم ارتباط کام دارند و حتی نظریهپردازان شعری

در دورۀ جدید بر این نکته تأکید کرده اند« .شعر خو امروز مث سهاختمان یهک ربهاعی اسهتادانه
است که هر مصر وظیفه ای خاص در مجمو هماهنگ شعر دارد برای رسهاندن معنهی و ضهر

آخر که در مصرا آخر مییابد» (اخوانثالث  .)272 :1369شاید یکی از عل اقبها بهه ربهاعی در
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دورۀ جدید با وجود سنتیبودن آن در ندد نوگرایانی مانند نیمایوشیج توجه به وحدت ساختاری

آن و هماهنگی با تجربۀ واحد شاعر در دورۀ جدید باشد.

پس رباعی انسجامی ساختاری دارد و هرچه از دوره های ابتدایی شعر فارسی فاصله مهی گیهریم

انسجام و اتحاد آن رو به فدونی است .ساختار رباعی با توجه به ترتیب قرارگرفتن قافیه (الف الهف

الف) است اما چنانکه گفتهاند در رباعیهای قرنهای پیشین ههر چههار قافیهه بها ههم مطابقهت

داشته اند و در دوره های بعد رعایت قافیه در مصرا سوم الدامی نداشته است« .از اوای قرن ششهم

رباعی سرایان به سمت رهاکردن قافیۀ مصرا سوم ربهاعی رفتنهد و پهس از  80-70سها ایهن فهرم

قافیه بندی به شک رایج و مقبو تبدی شد» (میرافضلی  .)51 :1397اما به عللی ایهن تغییهر مهورد
توجه قرار نگرفت مگر ندد میرافضلی که بر این بهاور اسهت« :دو دلیه عمهده در آن نقهش داشهته

است :نخست سهولت در امر سرایش رباعی و دوم و مهم تر از همه برجستهسازی مصرا چهارم.
با حذف قافیۀ مصرا سوم درنگی در ریتم رباعی ایجاد می شود که حالت انتظار مخاطب را بهرای
شنیدن مصهرا چههارم بهه مههم تهرین بخهش ربهاعی تبهدی مهی کنهد و حالهت کلیهدی مهی یابهد»

(همان .)52 :شاید یکی از عل حذف قافیه در مصرا سوم افدودن به وحدت سهاختاری آن باشهد

که با افدایش تجربههای رباعیسرایی در قرن ششم به بعد به آن رسیدهاند.

در قالب روایی رباعی روایی یک طرف فرم و ساختار کار است و طهرف دیگهر محتهوای آن.

حا که نشان دادیهم ربهاعی سهاختار صهوری منسهجم دارد اگهر بتهوانیم انسهجام و یهکپهارچگی
رویدادهای رباعی ه قصه را اثبات کنیم می توانیم به وحدت میان فرم و محتوا برسیم که در کمها
شعر رخ میدهد.

ویژگی خاص عرفا خلوت گدینی و دوری از اجتما بهرای رسهیدن بهه احهوا و دریافهت ههای

شهودی مبتنی بر کشف است .به علت عمق تجربهای که در مکاشفههای عرفانی هست تصویر این

تجربهها را در شعر عرفانی بیشتر در قالب غهد و ربهاعی مهیبینهیم تها مثنهوی .پهیشتهر گفتهیم کهه

قصه های متعلق به این فضا بازتا تجربۀ وحدتاند و عموماً وحدت را در صورت بازنمهایی خهود
منتق میکنند« .قصۀ عرفانی اگر اصهً تجدیهپذیر یا مجداشدنی باشد نوید یکپارچگی و یگانگی

میدهد .در همان حا عناصر و عوام

بخشی از ذات مفهومی آن را تشکی میدهد یعنی قصهۀ

عرفانی که البته دربارۀ توحید است عمههً در سهاختار خهود و در هسهتی بهیبهدی خهود بازنمهای

توحید است» (هاشمینژاد  .)70 :1394بسیاری از اشکاالتی که معموالً افراد ناآشنا به ویژگی ههای

این حکایت ها میگیردند مانند باورناپذیری علیت ناپهذیری  ...نتیجهۀ نشهناختن فضهای حهاکم بهر

حکایت ها و قصه هاست چراکه عارف تحت تأثیر ناخودآگهاه و فهرامن خهود بسهیاری از الدامهات
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قصه های طبیعی و در فضای خودآگاه را برنمی تابد .قصۀ عرفانی بازتهابی از تجربهۀ واحهد بسهیط

مهؤجد عههارفی سههالک اسههت کههه سههعی کههرده تجربههاش را بههه صههورت قصههه بنمایانههد؛ «بنههابراین

حکایت های عرفانی از منطهق خاصهی پیهروی مهیکننهد کهه بهر منطهق جههان غیهب حهاکم اسهت»
(هاشمینژاد .)16 :1389

یکی از ویژگی های تجربه ههای عرفهانی همهانگونهه کهه بیشهتر عرفها از آن سهخن گفتهه انهد

زودگههذربودن و در اختیههارنبودن آنهاسههت .اگههر تجربههههههای شهههودی عرفهها را بههرقآسهها بههدانیم

مناسب ترین قالب برای چنین احوالی قالب رباعی است .رباعی شعر لحظه ها و نگهاه ههای زودگهذر

است و در شعر فارسی نمونۀ موفق مطالب متوالی و به همپیوسته همچون ربهاعی نهداریم« .ربهاعی و

دوبیتی قالبی است برجسته و ممتاز برای بیان اندیشههای شاعرانه و لحظههای زودگهذر شهعری کهه

امتداد و ادامه ندارد» (شفیعی کدکنی  .)218 :1389بنهابراین محتهوای واحهد قصهۀ عرفهانی قهالبی

مناسبتر از رباعی با ساختاری منسجم و برقآسایی نمییابد .در رباعی روایی عرفانی میهان فهرم و
محتوا کمها اتحهاد برقهرار اسهت و یکهی از عله محبوبیهت قالهب ربهاعی نهدد صهوفیه و فراوانهی
رباعی ه قصه هماهنگیافتن این قالب برای بیان حا ها و لحظههای تجربۀ وحدت آنهاست.

«هر تهشی برای ایجاد ثنویت تجربه و شعر بیفایده اسهت .نقهاش مثه یهک نقهاش مهیبینهد و

نقاشی توضیح و تکمی بینش اوست .شاعر سازندهی شعر است اما دستمایه شعرش تمام زندگی

ادراکی اوست .از لحاظ هنرمند وسیلۀ بیان هر چه باشد هنر است که ههر احساسهی را شهک مهی
دهد .هنرمند هی چید را قوامنیافته تجربه نمیکند» (ولک و وارن  .)88 :1390از این نظر ربهاعی

قالبی کامهً منحصربهفرد می شود؛ به این معنا که برخهف بسیاری از قالب ههای شهعری مرسهوم در
ادبیات فارسی رباعی فرمی است که ظرفیت انتقا تجربه ها و دریافتهای لحظهای شاعر را بدون

آمادگی قبلیاش دارد؛ بنابراین «در بیشتر قوالب شعری همیشه فرم شعر است که بر تجربۀ شاعرانه
تقههدم دارد ولههی در ربههاعی لحظههه و تجربهۀ شههعری غالبهاً بههر فههرم تقههدم دارد» (شههفیعیکههدکنی

 .)12 :1389رباعی روایی قالبی است که تجربهۀ وحهدانی عهارف و شهاعر ربهاعیسهرا آن را اقتضها
میکند و بهترین صورت برای بازنمایی احوالش مییابد.

رباعی روایی در مختارنامۀ عطار
مختارنامه بنابر تقسیم بندی عطار و مضمون های شعری و ترتیب مثنوی هایش پنجاه با اسهت .او

رباعی هایش را دربارۀ توحید باری تعالی و در نعت سیدالمرسهلین (ص) و در فضهیلت صهحابه و...

جمعآوری کرده و خود را ملدم به داشتن رباعی با این مضامین که مناسب این قالب نیست کهرده
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است؛ به همین علت رباعی های ضعیف و قویاش در کنار هم قرار گرفته اند .از این نظر حهق بها

مصحح مختارنامه است که گفته است« :بگذریم از مقداری استثناها که گاه یهک تجربهۀ زبهانی یها
تأم در یک نکتۀ زبانی او را وادار به گفتن مقداری حرف های سست و در معیار ذوقی عصهر مها

خندهدار و مضحک و مبتذ کرده است» (همان.)12 :

این مقاله مصداق های روایت را در مختارنامه بررسی میکند .بهاور بهه ربهاعی روایهی و گفهتن

قصهای کام در چهار مصرا با توجه به کوتاهی بیش از اندازۀ رباعی در نگهاه نخسهت انهدکی

بعید و دور از ذهن بنماید اما وقتی به توانایی شعرای قصه پرداز ایرانی در قالب های کوتاه تهر از دو

بیت توجه کنیم این تردید تا اندازهای از میان مهی رود« .در مثنهوی گهاهی نیهد قصهه بهه قهدری بهه

اختصار و ایجاز گفته شده که واقعاً شایستۀ تحسین است و قصه به صورت تمثی درمی آید ...یکی
از آنها این قصه است که تنها در یک بیت بهپایان میرسد:
مرغکی اندر شهکار کهرم بهود

گربه فرصت یافت او را درربود
(جمالداده بیتا)17 :

با درنظرگرفتن این مبانی نظری رباعی زیر از عطار را یک رباعی روایی مینامیم:

چههون بادیههۀ عشههق مههرا پههیش آمههد
د رفت و در این بادیه تک زد عمری

هر گامم ازو ز صد جهان بیش آمهد

خود بادیۀ او بود چو با خویش آمد
(عطار )111 :1389

رباعی مذکور در وضعیت اولیه با اتفاق یا حادثه ای از حالت تعاد خارج شده و در انتههای

رباعی باز به تعاد ابتدایی خود بازگشته است .عنصر مشترک بسیاری از ایهن تعهاریف رخهداد یها

حادثه است.

بلبه بههه سههحرگه غدلههی تههر مههیخوانههد

تهها ظههن نبههری کههان غههد از بههر مههیخوانههد

از دفتهههر گه ه بهههاز همهههی کهههرد ورق

وز ههههر ورقهههش قصهههۀ دیگهههر مهههیخوانهههد

دوش آمد و صبر از د درویشهم رفهت

آرام ز عقههه ه حکمهههههتاندیشهههههم رفهههههت

چون حیرت من بدید یهک دم بنشسهت

(همهههان)305 :

در خوا خوشم کرد و خوش از پیشم رفهت
(همان)253 :

در همۀ نمونه های باال به هم خوردگی وضعیت ابتدایی براثر پیشامد و رخدادی خاص منجهر بهه

بروز وضعیتی جدید میشود« .تودوروف نید معتقد است که تغییر از وضعیتی به وضهعیتی دیگهر (و

در واقع خصوصیت استنتاجی روایت) از اصلیترین ویژگیهای روایهت اسهت و ههر نهو تعریهف
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دربارۀ روایت با توجه به این ویژگی باید صورت بپذیرد» (اخوت  .)11 :1392بنهابراین روایهت و

همۀ انهوا آن ماننهد قصهه را «تهوالی ادراک شهده ای از وقهایع کهه بههصهورت غیرتصهادفی بها ههم

مههرتبطانههد» (تههوالن  )16 :1393دانسههتهانههد .روایههت در مختارنامهههی عطههار گههاه آنقههدر کوتههاه و

مختصر حتی در یک بیت میشود که مصداق کام انفجاریبودن حکایت عرفانی است.
چون هی کسهی ندیهده ام در خهوردش
ناگههاه چههو بههرق بگههذرد بههر در مههن

پیوسههته نشسههتهام دلههی پههر دردش

چنههدان بناسههتد کههه ببیههنم گههردش
(عطار )226 :1389

گاه یک بیت مقدمه و زمینهچین رخداد اصلی روایت است که در بیت دوم خواهد آمد:
مههاهی کههه چههو مهههر عههالمآرا افتههاد

دی می شد و می کشید موی اندر پای

تهها هههرکس را بههه مهههر او رای افتههاد
و امروز چو موی گشت و از پای افتهاد
(همان)199 :

و گاهی اگرچه داستان در یک بیت است اما بیت او کنش اصهلی آن محسهو مهی شهود و

دیگری به مندلۀ نتیجهگیری است:

آن مرغ که بود از می معنی مست
گیرم که نداد دولت عقبی دسهت

پرّید و د اندر کرم مولی بست

آخر ز خیا رهدن دنیهی رسهت
(همان)190 :

نمونه های رباعی روایی در مختارنامهه آن مقهدار هسهت کهه بتهوان آن را قالهب روایهی خهاص

محسو کرد .مقایسۀ قصه گویی عطار در قالب ههای مثنهوی و غهد و ربهاعی نشهان مهی دههد در

مجمو در رباعی نسبت به قالب غد اندکی بیشتر قصهگویی کرده است (غد ه قصهههای عطهار
حدود  7/11درصد و رباعی-قصههای حدود  11/45درصد).
مثنوی

تعداد ک اشعار در
قالب

قصهگویی قالب

در چهار مثنوی اسرارنامه
الهینامه منطقالطیر
مصیبتنامه

( 897فروزانفر )876 :1394

غد
872

(تصحیح تفضلی)
( 62گراوند )95 :1393

رباعی
2279

(تصحیح

شفیعیکدکنی)
261

یکی از اصطهحات روایت پژوهان درونه گیری است کهه «تهودوروف ایهن اصهطهح را بهرای

تحلی داستان هدار و یک شب به کار می برد» (بامشهکی  )53 :1391و در روایهت ههای نظهم و نثهر
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ادبیات فارسی نمونه های بسیاری از آن یافت می شود .این شهیوۀ روایهت گهری یکهی از روش ههای

تأثیرگذاری بیشهتر بهر مخاطهب محسهو مهی شهود و اصهوالً در روایهت ههای بلنهد داسهتانی ماننهد

هدار و یک شب یا کلیله و دمنه بهکار رفته است امها از بهدایع قصهه گهویی عطهار کهاربرد آن در

روایت های بسیار کوتاهی مانند رباعی روایی است .عطار در رباعی زیهر بههنهوعی از درونهه گیهری

استفاده کرده است و پس از اشاره ای کوتاه وارد قصهای درونه ای شده و شرح مکاشفهاش را بیان

کرده است.

این بیخودی ای که مهن در آن افتهادم

خورشید بتافهت سهایه دیهدم خهود را

شرحش بدهم که از چسهان افتهادم؟

برخاسههههتم و در آن میههههان افتههههادم
(عطار )119 :1389

از دیگر نکات شگفت در رباعیهای روایی عطار با همۀ محدودیتهایی که به جهت کمّی در

گسترش روایت دارد تغییر زاویۀ روایت در آن هاست .اگرچه «التفات از دیرباز در اد فارسهی و

بهویژه شعر مورد توجه بوده است و در کتا های بهغهت فارسهی طهرح شهده اسهت .آن را رفهتن

گوینده از مخاطبه به مغایبهه و از مغایبهه بهه مخاطبهه تعریهف کهردهانهد» (تهوکلی  )85 :1391امها

بهکارگیری آن در دو بیت مانند آنچه در رباعی زیر آمده حکایت از توانایی روایهتگهری شهاعر

دارد.

د گههم شههد و در ره الهههی اسههتاد

هههان ای د بیقههرار! عمههری رفتههی

در بادیههههههه نامتنههههههاهی اسههههههتاد
تا چند روی چون تو نخواهی اسهتاد
(عطار )231 :1389

شخصیتپردازی در رباعی روایی
شخصیت یکی از عناصر داستان است که می تواند انسان یا غیر انسان گیاهان یا حیهوان عاشهق یها

معشوق باشد .در اکثر رباعی های روایی عطار بنابر سنت اد غنهایی عاشهق جهورکش بهه دنبها

معشوق جفاپیشه است .بحث مهم در شخصیت های هر داستان شخصیت پردازی است و در رباعی-
قصه با توجه به کوتاهی طو داستان معموالً راوی فرصتی برای پرورش یها معرفهی شخصهیت هها
ندارد اما گاه با صفاتی آنان را به مخاطب میشناساند:

آن مههههاه کههههه از کنههههار شههههد بیههههرونم
دوشش دیدم به خوا در خفته بهه خهاک

در مههههاتم او کنههههار شههههد پههههر خههههونم
گفتم :چهونی؟ گفهت :چهه گهویم چهونم

(همهههههان)198 :
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می تاخت بهه تهک کهه تشهنۀ خهونم بهود

بهههه رنهههگ خطهههت کهههه رام افسهههونم بهههود

شههبرنگ خههط تههو اشههک گلگههونم بههود

بههر روی آمههد تههو گههویی از گههرم روی

(همان)111 :

در بسیاری از رباعی های عرفانی عطار شخصیت مبهمی از معشوق نشهان داده شهده کهه ماننهد

اکثر معاشیق در سبک عراقی تفوق و رجحان با اوست .در مقاب

شخصیت عاشق که در بسهیاری

از رباعیها یا خود راوی یا د اوست بیشتر شنوندۀ صحبتها یا روایتکنندۀ گفتههای اوست.

چون مسهت شهد از پهیش براندسهت مهرا

دوش از سههههر لطفههههی بنشاندسههههت مههههرا

ایههن کههار نگههر کههه بههاز خواندسههت مههرا

چون می رفهتم بهه خشهم پهس بهازم خوانهد

(عطههههار )254 :1389

چون دید که نیست هر زمانش آهی است

د گفت :ره زلف تو چون کوتاهی اسهت

یار چه دراز و بس پریشان راهی است!

در زلف تو می رفت و بهه زاری مهی گفهت

(همان)261 :

در بیشتر رباعیهای روایی شخصیتهای ایستای قصه مطابق سنتهای ادبهی آن دوران شهک

گرفته اما گاه از البهالی گفتوگوها یا صفاتی کوتاه اندکی باز نمایانهده مهی شهود حتهی تحهو
شخصیت هم در برخی رباعیهای روایی دیده میشود.
چون مرغ دلهم بهه دام هسهتی درشهد

وز بههیصههبری و بههیقههراری جههانم

چنههدان کههه طپیههد بنههد محکههمتههر شههد
از بس که بسوخت جمله خاکسهتر شهد
(همان)218 :

زمان و مکان در رباعیهای روایی عطار
باید دانست از آنجا که فضای بیان روایت ها در ناخودآگاه شهاعر و در تعطیه عقه و حهوا

رخ

میدهد از بسیاری از بایدهای جهان حسی و مادی دور است« .تار و پود این آثار را توحید میبافد

که در آن فضای حقانی جاری است .بنابراین حکایت های عرفانی از منطق خاصی پیروی می کنند
که منطق جهان غیب است» (هاشمی نژاد  .)16 :1389اصهوالً در داسهتان ههای سهنتی اد فارسهی

به علت نگاه کلی نگر و تمث گرای مشرق زمین کلیات هر چید بیان می شود و بیان جدئیات داستان
از جملههه زمههان و مکههان خیلههی پراهمیههت تلقههی نمههیشهود .مکههان بیشههتر بسههتر رخههداد حههواد و

کنش هاست بدون نقش کارکردی خاص« .در مورد دو بعد زمان و مکان  ...وضع بهه همهین منهوا

است .معموالً در داستان های سنتی کمتر چیدی به نهام رعایهت مقتضهیات و ضهرورت ههای زمهان و

مکان در کار است و هر آنچه مربوط به سیر چیدی در زمان اسهت آن سهان کهه بایهد مهورد توجهه
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نبوده است بدین سان که چندان معلوم نیست که فضای داستان اشخاص و نحوۀ زیسهت و فکهر و

فرهنگ آنها متعلق به چه زمانی است» (حمیهدیان  )15 :1393امها مکهان و فضهای رویهدادها در
عالمی غیر از عالم حس رخ می دهد و با همین تحلی

می توان به چرایی ابهام و وصف کلی آن بها

چههون بادیههۀ عشههق مههرا در پههیش آمههد

هر گامم ازو ز صد جهان بیش آمهد

واژههایی مانند بادیه و عدم و ...در توصیف مکان اینگونه رباعیها پی برد.

خود بادیه او بود چو با خویش آمد

د رفت و در این بادیهه تهک زد عمهری

(عطار )111 :1389

زمان رخداد روایت ها غالباً یا به تصریح نیامده یا مانند بسیاری از وقایع روحانی عارفان که در

حوالی سحرگاه پیش می آید با آوردن «دوش» برای زمان روایت بسنده شده است« .این زمان کهه

مرز میان تاریکی شب و روشنایی روز است و لحظۀ تحو تاریکی به روشنی لحظۀ تحو روحهی

سالک در ضمن یک واقعۀ روحانی و گذر از تاریکی عالم کثرت و ماده به عالم نور و روشهنی و
وحدت و روحانی نید هست» (پورنامداریان .)154 :1390
دوش آمد و ره بر د و جهانم دربسهت

زنههههار ز زلههههف دلسههههتانم دربسههههت

گفههتم کههه ز زلههف دلکشههت بخروشههم

برخاست و به یک شکر زبهانم دربسهت

دوش آمد و گفت :در درون ما را بهاش

در خاک نشین و غرق خون مها را بهاش

بر مهن مهیزد تها کهه ز مهن ههی نمانهد

(عطهههار )253 :1389

چون هی شدم گفت :کنون ما را بهاش
(همان)251 :

داستان و پیرنگ در رباعیهای روایی عطار
روایت بازتا بی طرفانۀ وقایع و رخدادها نیست و اولین بار فرمالیستها تفاوت میهان رخهدادها و

آنچه راوی برای روایت شنو نق می کند را مطرح کردند« .تماید میان داستان با طرح یکی از مههم

ترین دستاوردهای فرمالیستها در گسترۀ نظریۀ ادبی است ...داستان شمای بنیادین روایهت منطهق

نهایی تمام کنشها قاعدۀ اصلی ارتباطها و حضور شخصیتها جریان کام رخدادها (بیانشده و

بیانناشده در طرح) و حرکت مشروط به زمان روایت است .اما طرح قطعات برگدیدۀ داستان است

که روایت میشود چنانکه راوی-مؤلف نظم آن را انتخا کرده است .پس گسسهتههای زمهانی

دارد .حرکت آن لدوماً بهسوی آینده نیست و ضر آهنگش لدومهاً بها زمهان گاهنامههای همخهوان
نیست» (احمدی .)53 :1392
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در رباعیهای عرفانی با روایت دیدار و مکاشفه مواجهایم .در واقع ربهاعی سهیوژت یها طهرح

(پیرنگ) تجربهای است که هی گاه نمیتوانیم فابوال یا قصه آن را آنگونه که در لحظههای خاص

و بیصورت عارف رخ داده تصور کنیم .استیس برای تبیین حاالت عرفانی از دو اصطهح تجربه و

تعبیر یاد می کند« .الزم است که چنین تمایدی نید بین تجربۀ عرفانی و تعبیر آن قائ شویم ولی در

اینجا هم نباید انتظار مرز مشخصهی داشهته باشهیم .دشهواری تعیهین اینکهه چهه قسهمت از وصهف و

حکایت عارف را از تجربه اش باید محققاً جدء تجربه و چه قسمتش را به عنوان تعبیر او تلقی کرد

به واقع از دشواری مشابهی که در مورد تجربه حسی هست بدرگتر اسهت» (اسهتیس .)22 :1392

عارف تجربهای پاک و دست نخورده و به دور از هر تعین بیرونهی دارد کهه کسهی قهادر بهه درک

بیصورت آن تجربه نیست .بنابراین برای صورتبخشی آن در قالب زبان از روایتههایی اسهتفاده

می کند که توان بازنمایی آن ها را داشته باشند« .صوفیه روایت کردند و حکایت ساختند تا دیدن و
حسکردنهای خود را در قالب زبهان سهامان دهنهد و بهه عبهارتی تجربیهات شههودی خهود را در

ساختار زبان موجودیت زبانی ببخشند و بهه دیگهران انتقها دهنهد» (جبهری  .)74 :1390مها بهرای

شناخت این تجار و مکاشفهها چارهای جد مطالعه و بررسی صورتها و ساختهای زبانی آن در

قالب روایت نداریم« .منظور از تجربه حاق مشاهدات و دریافتها و حاالت عرفانی است و منظور
از تعبیر انتقا این تجربه است به حوزۀ اندیشه و نطق» (ضرابیها .)227 :1384

یکی از اشکا تعبیر در مفهوم مدنظر استیس حکایت اسهت و یکهی از بهتهرین قالهب هها بهرای

شک دهی به تجار خام و بدون تعبیر عارف در زبان فارسی رباعی اسهت .مها ههی گهاه بهه خهود
تجربه (قصه و وقایع رخداده در عالم مکاشفۀ عارف) دسترسهی نهداریم و فقهط بها تعبیهر (صهورت

تعین یافته از آن تجربه) روبهرو هستیم« .مرز میان داسهتان (مهواد پراکنهدۀ سهازندۀ یهک روایهت) و

پیرنگ (شک هنری و به تعبیری صورت نهایی آن مواد) را ساختار هنهری بههوجهود مهی آورد کهه

نویسندۀ هنرمند متعهد آن می شود» (شفیعی کدکنی  .)187 :1391بهنظهر مهی رسهد ربهاعی بهتهرین

ساختار هنری در قالب های روایی برای بخشیدن شک خهقانه و هنری به مواد روایی خهام در نهدد
شعرای عارف باشد.

شههاعر و عههارفی ماننههد عطههار در ربههاعی روایههی از تخی ه خههود و هم هۀ ابدارهههای شههاعرانه

(هنرسازه ها) برای تبدی فابوال (داستان) به سیوژت (پیرنگ) بهره می گیرد .شاعرانگی و خهقیهت

هنری عطار میان تجربه و تعبیر عرفانی به این شک ارتباط برقرار میکند که صورت خام روایهت
(صرف تجربه یا داستان) را به صورت هنری و خهقانۀ آن (تعبیر یا پیرنگ) مبد میکند.
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ترسا بچههای کهه توبهه بشکسهت مهرا

دوش آمد و زلف داد در دسهت مهرا

در رق

چهار کرد و برگشهت و برفهت

زنههههار چهههههار کههههرد بربسههههت مههههرا
(عطار )293 :1389

نتیجهگیری
قالب های روایی در ادبیات صوفیه آن چنان که در ابتدا بهنظر می رسد منحصر بهه قالهب محهدودی

مانند مثنهوی نیسهت امها بها توجهه بهه غلبهۀ کمّهی روایهت ههای منظهوم صهوفیه در قالهب مثنهوی و

پژوهش های مربوط به آن معموالً قالب های دیگر روایی مغفهو مانهده انهد .ضهرورتههای ذهنهی

شاعری مانند عطار که واجد تجربههای شهودی است او را متوجهه عهدم همهاهنگی و نارسهایی و

کهنگی و کاهش اثربخشی و قدرت القایی مثنوی در بیان مکاشفههای روحیاش کرده است .ایهن
عوام شاعر را برای بازنمایی تجار عرفهانی در فرمهی کهه ویژگهیههای وحهدانی و بهرقآسهایی

تجاربش را نمایش دهد به بهره گیری از رباعی مصر کرده است 261 .رباعی روایی در مختارنامهی

عطار (از مجمو  2279رباعی به تصحیح شفیعی کدکنی) در مقایسهه بها غهد -داسهتانههای او در

دیوانش ( 62غد از مجمو  872غدلیات دیوانش) عهوه بر اینکه او را در قالب رباعی قصهگوتر
از غد معرفی میکند (حدود  11/5درصد رباعیهها و  7درصهد غدلیهات عطهار روایهی محسهو

میشود) نشان میدهد که عطار میان قالب رباعی و محتوا (مکاشفه های عرفانی) بیش از ههر قالهب

روایی دیگر در ادبیات فارسی تطهابق خلهق کهرده اسهت؛ زیهرا ربهاعی بها توجهه بهه ویژگهی ههای

ساختاریاش یکی از بهترین قالبها برای نمایش تجربههای زودگذر عرفای شاعر است.

در این پژوهش نشان دادیم در بسیاری از رباعی های عرفانی عطار دو شخصیت اصلی عاشهق

(عارف) و معشوق پیش برندگان کنش های رواییاند .شخصیت مبهم معشوق مانند اکثر معاشیق در

سبک عراقی تفوق و رجحان دارد؛ در مقاب

شخصیت عاشق یا خود راوی یا د اوست که غالبهاً

شنوندۀ صحبتها یا روایتکنندۀ گفتههاست .با توجه به محدودیتهای راوی و کوتاهی ابیات در

رباعی موارد معدودی از تغییر زاویۀ دیهد روایهت (التفهات) و داسهتان ههای درونهه ای (داسهتان در
داستان) را میتوان در رباعی های روایی مختارنامه دید .از آنجا که بیشتر رباعی ههای روایهی عطهار

در مختارنامه شرح احوا روحانی و مکاشفه های عرفانی اوسهت زمهان و مکهان فاقهد نشهانه ههای

زمینی برای تعیین دقیق آن هاست و شاعر به آوردن واژه هایی مانند «بادیه» و «عدم» و ...در توصیف
مکان و واژۀ «دوش» برای توصیف زمان بسنده کرده است.

ضمن شناخت و تبیین ویژگی های رباعیهای روایی عطار نتیجه می گیهریم عطهار بهرای تعبیهر

تجار خام عرفانیاش چاره ای جد صورت بخشی آن ها در قالب حکایت و قصۀ عرفهانی نهدارد و
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این یکی از کارکردهای مهم قصه گویی صوفیه است که صورت منظوم آن ها را باید در قالب هایی

غیر از مثنوی مانند غد و رباعی بجوییم؛ حا آنکه بیشترین اشکا منظوم روایی صوفیه بیشهتر بهه

قصد تعلیم آموزههای عرفانی آنها (شاهکارهایی مانند منطقالطیر و مثنوی موالنا) در قالب مثنهوی
است.
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