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Abstract  

Scholars of mystical poetry believe that a great number of Persian 

mystical Mathnavīs, especially the three wonderful works of Persian 

literature, namely Sanai’s Ḥadīqah al-Ḥaqīqah, ʿAttar’s Manṭiq al-

Ṭayr and Mowlana’s Mathnavī Maʿnavī, have a common narrative 

structure based on their main plot and design. However, the Ilāhī 

Nāmah, Manṭiq al-Ṭayr and Muṣībat Nāmah of ʿAttar, which are 

considered as spiritual travelogues, in addition to having a main plot, 

benefit from different micro-narrative structures. In the present 

research, adopting a descriptive-analytical method and narratological 

approach, the goal of which is to discover a comprehensive model of 

narration, attempt has been made to decipher the anecdotes-allegories 

and their main function by exploring the narrative structures of the three 

Mathnavīs mentioned above. We came to the conclusion that ʿAttar, in 

addition to the unity-plurality structure based on the main design of 

these Mathnavīs, has also deployed the narrative structure of 

travelogues, the Arabian Nights and the Holy Scriptures. The main 

secret of his anecdotes-allegories is that he measures the history of his 

time with the narrative pattern of the history of prophets and does not 

refer to the historical events of his time. 

Keywords: Narrative structure, ʿAttar, Ilāhī Nāmah, Manṭiq ol-Ṭayr, 

Muṣībat Nāmah, Anecdotes-allegories, Mystical poetry. 
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 عطار هایمثنوی روایی ساختارهای

   ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد  اهلل عباسیحبیب
a.   

  اکرم برازنده
 ،تهران پرورش، و آموزش وزارت ناسکارش ،فارسی ادبیات و زبان دکترای

 ایران

أدونيس() تَحتضنْها المُخيّله؛ إذا لَمْ ۀما أقْسَي الحَيا  

 چکیده 
 گانةسه گرفش يهايمثنو یژهوبه يفارس يعرفان يهايمثنو بيشتر یيعرفاني ساختار روا شعر حوزة محققان

و  مشترك، ساختاري دارايرا  يمولو معنوي مثنويو  ،عطار الطير منطق یي،سنا الحقيقه ۀحدیقتتتت یعني آن

عطار که  ةناممصتتيبت و الطيرمنطق و نامهالهي هاي. مثنويدانندمي يو طرش ستتراستتر کالن يرنگمبتني بر پ

 مندبهره يزنمتفاوتي  خُرد روایي ساختار از کالن يرنگپ داشتن بر افزون آیند،روحاني به شتمار مي  ةستفرنام 

 کشتتتتب آن نهتتتتایي هدف که شناسيیتروا یکردو رو يليتحل-يفيبا روش توصهستند. در جستار حاضر 

-حکایت راز به گانهسه هايمثنوي روایي ساختارهاي تبيين رهگذر از کوشيدیم است، روایت جامع الگوي

-يوحدت رساختاعطار ضتمن   که رستيدیم  نتيجه این به نهایت در. ببریم پي هاآنو کارکرد اصتلي   هاتمثيل

کتا   و شتتبي،هزارویک اي،ستتفرنامه روایي ستتاختارهاياز  ها،مثنوي اینمبتني بر طرش ستتراستتري  يکثرت

ر که تاریخ روزگار خویش را ب وي این است هايتمثيل-حکایتاصلي  رازو  استت  جستته  بهره نيزمقدستي  

 .هددنمي ارجاع خود روزگار تاریخي حوادث به و سنجداساس الگوي روایت تاریخ انبيا مي

 .تمثيل-حكايت نامه،مصيبت الطير،منطق نامه،الهي عطار، روايي، ساختارها: کلیدواژه
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https://orcid.org/0000-0002-2944-0590


 9 | عباسی و برازنده

 

 مقدمه .4

 بیان مسئله. 4. 4
 يعنی هگانستتته شتتتگرف يهايمثنو ژهیوبه يفارستتت يعرفان يهايمثنو بيشتتتتر د،یترديب

ــ اختار از ستت يتا حدود يمولو معنوي مثنويو  ،عطار الطيرمنطق ،یيستتنا الحقيقهۀحديقــ
 عين در را برهان وکه جمع بين تمثيل  منبري الغتب»کو  نیزر ريبه تعب ای يهند یيروا

سه مثنوي  در. کنديم يروي( پ624: 6814) «داشته اقتضا بيان متوسط سطح در تعادل حفظ
حکم چارچو  و قالب  يواحد يِداستتان اصل  عطار، نامةالهيو  نامهمصتيبت  ،الطيرمنطق

 ياهليتمث-حکایت ،داستتتان هرناستتب با موضتتوع  تو شتتاعر م دارد را يثنوم آن ياديبن
 ستت، ا یيایرؤ و يليّتخ عمدتاً که مادر تیحکا ای ياصتل کند و داستتان  ينقل م يردترخُ

 ساختار نیا. شتود مي يعرفان و ينید يهاشته یاند یيبازنما و یيبازگو يبرا يمناستب  بستتر 
 ريتحت تأ  يرستتفا اد  در ،ياصتتل داستتتان وندر خردتر يهاتیحکا نقل يعنی یيروا

 بهه ک يو آ ار دمنهولهيکل ةمانند ترجم یيهاکتا و  شتتدمعمول  تیترجمه از ستتانستتکر
 و  مهرناايبخت ،نامهمرزبان ،ستتتندبادنامهآمد مثل  دیپد ينثر فارستتت ةاز آن در حوز يستتتتأ
 .رونديم شمار به يیروا ساختار نوع نیسرآمد ا يهااز نمونه شب کیهزارو ژهیوبه

 سهت اما هر اس يمستقل انيو ب ،يزبان ةزیجر يدارا رييتعب به يشتابور يآنکه عطار ن با
 معمول در یيستتاختار روا نياز هم دارند يو عرفان ينیمشتتترك د نيکه مضتتام او يمثنو

 ای يلاص داستتان  کی يهر مثنو گرید يکالم به. برنديم بهره رانیا يعرفانيفرهنگ ستپهرِ 
 ياهليو تمث ،هاداستان ،هاتیمادر با حکا يهاداستان نیو هر کدام از ا داردمادر  تیکاح
 ياستوار است که مو ال و منسجم چنان يهر مثنو تیاما ستاختار روا  ابند؛یيم بستط رد خُ

د. کننيوارد نم ياصل رنگيبه پ يبيآست  التيو تمث خُرد يهاقصته  نیا و روديمندرز آن 
ر را عالوه ب يو ياصتتل ةچهارگان يهايمثنو بامنستتو  به عطار  يهايوثنم يتفاوت اصتتل

 .افتیمنسجم  یيساختار روا نيدر هم دیبا ،انيزبان و ب
 هایيمثيلت-حکایت در که کنيم تبيين را دقيقه این ميهست صدد در حاضردر جستتار  

صلي رد اکارک است؟چه رازي نهفته  دهند،مي تشکيل را عطار هايمثنوي اعظم بخش که
 ،الطيرمنطقکالن ستتته مثنوي  هايروایتت  بطن در بلنتد  و کوچتک  هتاي این حکتایتت  

 کنند؟مي تبعيت روایي ساختار کدامو از  ؟چيست نامهوالهي نامهمصيبت
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 و قلمرو آن تحقیق ةپیشین. 8. 4
 عاراشتتدر  امبرانيعطار و داستتتان پ ةدربار يمتعدد يهاو رستتاله هاکتا  ،تاکنون مقاالت

رمز  تجلي( 6: اندنزدیک حاضر جستار موضوع بهکتا   دو فقط کهنوشته شده  او يفانعر
 تصریح بهکه  ؛6878. تهران: اساطير، زادهرضا اشرف ي،شتابور ينو روایت در شتعر عطار  

دیني و  ،تاریخي از اعم) يهایا روایت هااستتتطوره به فقطکتا   مقدمة در نویستتتنتده 
اکبر  ،ريالطمنطق يستتاختار ليتحل (2 ؛استتت شتتده شتتارها عطاراستتتفادة  موردعرفاني( 

 هستت به توجه با را الطيرمنطقستتاختار روایت  نویستتندهکه   ؛6877ي. اصتتفهان: فردا، اخالق
 پژوهش مستتتقل. استتت کرده بررستتي دگاهراوي و دی پردازي،شتتخصتتيت طرش، عنصتتر

 هايونهکالن و گ یيروا ساختاررساله( که از منظر جستار حاضر  ایمقاله  ،)کتا  دیگري
، به دنباشتت کاویدهنامه ياله و نامهبتيمصتت ر،يالطمنطق ةگانستته يهايدر مثنو را مختلفش

 .چشم نيامد

 قروش تحقی. 3. 4
شب هدف آن ک که يشتناست  تیروا کردیرو و يليتحل-يفيتوصت  روش با جستتار  نیدر ا

بر در را هاتانداست یهاي ممکن رواروش همةاستت که   ياگونه بهالگوي جامع روایت 
-حکایتو راز  شد، بررسي گانهسه هايمثنوي روایي ستاختار ( 37: 6834 برتنس،) رديگ

 ياصل تیها را در گسترش روااز آن کینقش هر  زيو ن مثنوي،طرش کلي هر  در هاتمثيل
 ات جویدمي بهرهعطتار چگونه از استتتلو  روایت   . همچنين نشتتتان دادیمگردیتد  نييتب

 اندرخدادهایي سامان دهد که از نظر زماني پرمعنا و بااهميتخود را درون رشته هايتجربه
جهان را  همدر قالب روایت  تا ستتتازدميو براي مختاطبتان خویش این امکتان را فراهم    

 گویند.ب سخندربارة جهان  همدرك کنند و 

 مفاهیم نظری. 1. 4
 بر ري أناع و تقا يبرا ليتمث ثابةم به تیعطار از حکا ژهیوبه يعرفان يهتا يشتتتاعران مثنو

 ستتتنت از که استتتت يفارستتت يميتعل اتيادب بارز يژگیو نی. اندیجويبهره م مخاطب
 دارد که از يو ستتتع دیجويم دمد دارد، يليدر آن کارکرد تمث تیحکا که یيگوقصتتته

 ترراحترا  ينیو د ي،عرفان ،يد فهم متون فلسفرخ يهاتیو روا تمثيل-تیرهگذر حکا
 از يخاطبانم يبرا ژهیوبهند اا یدشوارو  ده،يچيپ ،يانتزاع يو فلسف يعرفان مباحثد. ساز
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 ميبه موضوعات و مفاهمشتبّه  عمدتاً  کهکوچک  يهاتیحکا وها مردم. قصته  ةتود جنس
توجه او  جلبکنند و باعث يمخاطب محستتوس و آشتتنا م يامطلب را بر ،اندمطرش شتده 

 و ارعط دیترديب. دارد مهم يکردکار يانيوح و ينیمتون د رو قصه در نيد. از همنشويم
 ند.اجسته بهره ارين بسقرآموجود در  يادب ديتمه نیان عارف از اشاعر گرید

 تمثیل-. حکايت4. 1. 4
شود از يامل مرا ش ياگسترده یيمعنا ةحوز يعقالن يهاتجربه ر،یتصو يريتعب به ای ليثتم

ت ایاو اسلو  معادله گرفته تا حک ،المثلضر  ،تداللاس ،مرکب ةاستتعار  مرکب، هيتشتب 
 ای يانسان تیحکا(. 243: 6831 ،ي)فتوح يرمز يهاو قصته  وانات،يح يهاقصته  ،ياخالق

اخالق  از يعال يانمونه که ياخالق ياهنکت يحاو استتت يکوتاه تیحکا پارابل، ليتمث
 اتيدر ادب ليدل ني. به همدکنيمطرش م ياخالق عموم يبرا یيالگو ةرا بته منزل  يانستتتان

 .(246حضور دارد )همان:  ياز هر فرم داستان شيب ليتمثنوع  نیا يحيمس ژهیوبه ينید

 . روايت8. 1. 4
ستتانستتتکریت به معناي  از ریشتتة   6«گنا»را  کلمة  روایت ةبرخي محققان تبار اصتتلي واژ 

ا ردانستن و گفتن  ينمع و دوالتين وارد انگليسي شده  که از طریق زباندانند مي دانستتن 
تفکر  و نيز ،بيان معرفت  ،اندوزيگفتن، معرفت ،شمول براي دانستنابزاري جهان یافته، و

گونة شتتگرف »ليوتار روایت را (؛ شتتاید از همين رو 44: 6837شتتده استتت )آبوت، فعال 
 (.89 :همانداند )ميمتعارف « دانش

 رامو ةتوان همکه ميچندان دارد يانگيزهاي شتگفت وگونه متعددهاي روایت شتکل 
، و ودشبا تاریخ بشتر آغاز مي  روایت .هاي بشتر دانستت  جهان را ظرفي براي بيان داستتان 

رفته قصه گ، و حکایت اخالقي، افسانه ،هاي مختلب داستتاني از اسطوره در قالبرو ازاین
 .و رمان حضور دارد ،فيلم ،نمایشنامه ،تا داستان کوتاه

: ليک ةدو دست بهد که ندانهاي زباني مياي از نشتانه را مجموعهروایت  برخي محققان
که  اندبندي شدهدستهشده هاي رویدادهاي روایتنشانه( 2و  ،هاي روایت کردننشانه( 6

 ةنددر برگيرکه هاي روایت کردن نشتتانه شتتوند.مي تقستتيم ترخرد هايهدستتتهر کدام به 

                                                            
1. gna  
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روایت شتتتنوندة به نيز هایي نشتتتانهاند؛ رواي مختص اند،و هتدف روایت  أمنشتتت ،کنش
ي یعن دوم ةدستتت شتتوند.مربوط مي گري راويبه نوع کنش روایتبرخي نيز و  اند؛مرتبط
 ان کنشمبرخي به زاند، ها مربوطبرخي به شخصيت ،شتده هاي رویدادهاي روایتنشتانه 

 (.69: 6866)پرینس،  هامکان رخ دادن کنش و برخي به ،هاشخصيت
روایت بازگویي اموري ستتتت که به »هاي عطار تمثيل-ت با توجه به حکایتدر نهای 

لحاظ زماني و مکاني از ما فاصتله دارند، گوینده حاضتر و ظاهراً به مخاطب قصه نزدیک   
شکلي  هاي عطاردر مثنوي روایت(. 61: 6832)توالن، « است اما رخدادها غایب و دورند

-حکایت .آیندهاي اصلي آن به شمار ميلفهؤم از وشناز ارتباط است که راوي و روایت
ند و از آیترین شکل روایت به شمار ميسيطباز عمدتاً  هامثنوياین هاي موجود در تمثيل

همان  ؛ستتتها بيشتتتر ماضتتي ازمان افعال آن زیرا ،نگر هستتتندنوع روایت متعاقب گذشتته 
، ماآد) دداننمي «ي داستتتانبنا ستتنگ» را پردازان روایت آني ستتاده که برخي نظریهضتتام

ته ست کروایناز  هابه آن ان عطارمخاطبشدید دلبستگي ها و حکایت روایي (.16: 6836
 هاينهنمو همتوجها را کند بلکه آننمي را با امور عقلي و انتزاعي درگير و ضميرشان ذهن

   رساند.مدد ميدرك و شناخت بيشتر آنان  به و نمایديآشنا و محسوس م

 بحث. 8
 وی هایمثنوی و عطار. 4. 8

شتتاعري استتت که اگرچه به سلسله و خانقاهي منسو  فریدالدین عطار نيشتابوري عارف 
مندان نبود یا به شيوة مشایخ عصر خویش از طریق ایجاد خانقاه و سلسله براي ارشاد عالقه

ر و ش در نشهاي تعليمي خویالعادة منظومهبه ستبب رواج و انتشتتار فوق »ستعي نکرد، اما  
داشت « يامالحظهها نقش قابلترویج تصتوف و حتي در تربيت مستتقيم مشتایخ ستلستله     

(. تصوف وي مانند غزالي مبتني بر نوعي سلوك فردي و خالي 287: 6818کو ، )زرین
گردد، در درد تداوم شتتود و عشتتق از درد آغاز مي از ریا استتت که از عشتتق ناشتتي مي  

 (.687: 6837رسد )همو، ل ميیابد، و از درد به کمامي
هاي کوتاه در بطن خویش از قالب حکایت یا قصتتتهچهتارگانة   هتاي عطتار در مثنوي 

و  ريالطقمنطالبته در  .ویدجبهره مي ،وگو استتتداستتتان اصتتلي یا مادر که مبتني بر گفت
 که داستتتتانگفتگوها فقط جزئي از داستتتتان اصتتتلي و مادر استتتت در حالي نامهبتيمصتت 
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ست زیرا تر انزدیکنامه الهي به ياز لحاظ شکل نامهمصتيبت  .استت  گفتگو خودِ امهنالهي
تر غني داستان اصلي الطيرمنطقکه در است در حالي گفتگو استاس داستان این دو مثنوي 

تر استت. ویژگي مشتترك این سه مثنوي آن است که داستان اصلي وزن و اعتبار   و مقدم
ار داستان اصلي است که هم مقصد و مقصود شاعر است و زیادي دارد. اصل در آ ار عط

هاي اي استتتت که ویژگيستتتاختتار، معمتاري روشتتتن، بنا و ظاهر ستتتنجيده   »هم داراي 
ادي کارگيري این هنر به استتتکس در بهکند. هيچهاي فرعي خود را نيز تعيين ميداستتتان

خواننده  مغزد که بر سر و هاي فراوان ناگهاني خوعطار نيست، او با تخيل سرشار و اندیشه
 (.4-8: 6874)ریتر، « انگيزدبارد، همواره شگفتي و اعجا  برميميفرو

با مه نانامه و الهيمصتتيبت، الطيرمنطقهاي ستتاختار روایي مثنويگردد که یادآور مي
تأ ير ستتنّت روایت تحت هاعطار در این مثنوي .متفاوت استتت استترارنامه ستتاختار روایي

ي ریزد و طبراي هر یک از این سه مثنوي ميکالن  يپيرنگ ،پهر جهان اسالمود در سعهم
ر همين از رهگذ . اوکندهاي کوتاه و بلندي بيان ميحکایت   و فصولابواآن به تناسب 

ا اشتتغال که فضتتاي بستتياري ر ايحاشتتيه ، وتکثيرگر ،کنندهتکميل و تمثيالت هاحکایت
روند داستتتان اصتتلي را به ستترانجام    ،حکایتهر از گيري خاص خود و با نتيجهکنند مي
هاي مثنويکتا  مانند دیگر . این وجود ندارد کالني پيرنگ مهاسرارنادر  ماا ؛رستاند مي

بق ابوا  طنظامي سرار االمخزنسنایي و  هحقيقالۀحديقـ نظيرطار عاخالقي قبل از -عرفاني
خود به همراه دارد  لالحکتایتاتي را در خ  هر فصتتتل فصتتتول ختاص تتدوین شتتتده و    و 
(. در این مثنوي از داستان اصلي که موجب پيوند استوار آن با 12: 6831کدکني، يشفيع)

ر هاي کتا  بدون نظم مشهود و نمایاني پشت سسه مثنوي دیگر بشود خبري نيست، فصل
 (.46: 6874است )ریتر،  مثنوي مولويگيرند و از این نظر شبيه هم قرار مي

 های عطارروايي مثنوی. ساختار 8. 8
 وروججفتراحتي به اوهاي ها با افکار و اندیشتتتهکه واژه آگاه استتتت نکتهعطار به این 

با  و زندشدني شبيخون ميبيان امور به دنياي ،جدید يبيان فکري و تصویربا و ا شود.نمي
ان و متاننتد معمار   . ويکنتد ميمعنتامحور عظيمي خلق   يمتون ادب همتان ابزارهتاي کهنته   
ن سه و فرم خاص در ای سلو گيري از ابا بهرهو اندیشة کالن را  متفکران بزرگ پيرنگ

هاي جربهتضمير و  ز ذهن،گرفته ا نشتئت هاي پراکنده اندیشته کند و ریزي ميپایهمثنوي 
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ر شعف خراسان و وميراث تص از این رهگذر نماید.هاي وارد ميبه این منظومه دیگران را
در چند مثنوي و را  هاآن کند ومي خود ذو ادبي  فکري و آ تار را در  پيش از خویش

هنر  ذوق ونمایشگاه »مثنوي را سه توان این رو مياز همين .ستازد ميجاودانه  شتعر  دیوان
ها هنرمند قبل از عطار نيز شتگرف صد  نگاه نبوغ و هاآن خالل درم ایراني دانستت که  وق

کنندگان این روایت حاصتتتل ذوقها ین منظومههر داستتتتان کوچکي از ا .حضتتتور دارد
اند و هر ذوقي با شتتيوة روایت هاستتت که در طول قرون و اعصتتار بدان پرداخته حکایت

اه که به گکوتاه و ساده را ژرفي و جالي بيشتري بخشيده است تا آن خویش، آن حکایت
 ارهايشاهک دست هنرمند بزرگي چون عطار رسيده و در ترکيب نهایي به صورت یکي از

 (.668: 6838کدکني، )شفيعي« ادبيات جهان درآمده است
تاروپودهاي  کههاي کوتاه و بلند در حکایت خاص خودو بيان عطار با زبان 

 ،کنديکه در آن زندگي م دورانيت ريحعناصر دنياي پر ةبه هم ،یابدمي ورلبت شهایمثنوي
روزگار پرآشو  مغول  در آرامش جامعه را بهمردم آن عهد بخشد و برخالف معني مي

 ةمردم و جامع سازيبراي تصویر آن دورانعطار از واژگان و نمادهاي مردم  .خواندفرامي
بير اش را براي اجتماع تفسير و تعجوید و در قالب حکایت تجربهپيرامون خویش بهره مي

و خالق معاني  داردرا زنده نگه مي ست که عطارهاالبته معناي نمادها و حکایت. کندمي
درك  حال عطار رازده و آشفتهدنياي حيرتبهتر بتوان  . شاید از این رهگذرکندجدید مي

 رد.ک
ها اعم از حکایت، قصه، رمان و ... از طریق اي است که داستانشيوه 6ساختار روایت

شود. عطار معموالً از راهبردهاي متکثري براي نقل حکایت یا داستان خویش آن نقل مي
جوید. مشخصة اصلي چگونگي روایت بر ساختار زیربنایي متمرکز است که بهره مي

هاي روایت را سازد. کشب الگوي جامع روایت که همة روشگيري آن را ميسر ميشکل
سر ها هستند که فرایند توليد معنا را ميگيرد بسيار حایز اهميت است، زیرا همين روشدر بر

 سازد.مي

                                                            
 – 96(: 6836 بهار ) 88 ش ،شناخت، «هاي روایتيگونه»لب روایت مراجعه کنيد : عباسي، علي. ها مختبراي گونه .6

74.    

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848


 01 | عباسی و برازنده

 

تمان گف اي جدیدي از روابط پيچيده و گستردة روایت را در کتا همقوله 6ژرار ژنت
ر ها دمطرش ساخت. نخستين مقولة مورد توجه وي ترتيب زماني رخدادها و کنش روایي

تواند بدون مکان اتفاق دارد که داستتتان ميرو بيان ميستتت. از همينیک داستتتان عيني ا
با توجه به ارتباط زماني و يق ميان روایت رو بيفتد اما بدون زمان غيرممکن استتت؛ از این

( روایت مقدم یا 2( روایت متعاقب یا پسيني؛ 6شمارد: و داستان چهار نوع روایت را برمي
به  Genette, 1980: 215 – 226) ( روایت دخيل4زمان؛ و ( روایت هم8نگر؛ آینتده 

ژنت است که براي از آخرین دستاوردهاي « سازيکانوني(. »88: 6866نقل از بامشتکي،  
نظریه  رود. اینشود، به کار ميتشریح پيچيدگي رابطه ميان راوي و جهاني که روایت مي

هاي روایت را مطرش سازد. از این هاي گستترده ميان گونه ژنت را قادر ستاخت تا تفاوت 
ها یا ها در دل داستتتتانهتا و حکتایتت   توانيم دقيقتاً بگویيم چگونته داستتتتتان   رهگتذر مي 

یابد و کانون چگونه در روند یک داستان گيرد و گسترش ميهاي دیگر جاي ميحکایت
 (.62 - 31: 6834رساند )برتنس، شود و به تأویل متون پيچيده بهتر یاري ميجا ميجابه
 هايگيري داستاناسلو  مهمي در روایتگري عطار، و عامل مهمي در شکل« تداعي»

یا  شود. این تداعيستتان به داستان دیگر منتقل مي ها استت که راوي از یک دا این مثنوي
بر اساس تشابه و همانندي است، یا بر اساس مجاورت و تناسب، یا بر اساس تضاد و تباین 

اي ههمانندي فرایند پربسامدي در مثنوي و تشابه اساس بر تداعي(. 666: 6866)بامشکي، 
زیرا در تمثيل همانندي و تشتتابه ها در این مهم بستتيار مؤ رند تمثيل-عطار استتت. حکایت

انطباق شتود و ساختار داستان با فکر و اندیشه قابل یک موضتوع با یک داستتان مطرش مي  
بته تشتتابه شتتود. الداستتتاني تداعي مي اي که براي یک فکر در نتيجة تشتتابهاستتت به گونه

تان. ة داسمایانواعي دارد از جمله: شخصيت، کنش، گفتار، صفت، رویداد اصلي، و درون
 هاي پربسامد است.مایه، کنش، و شخصيت از گونهتشابه درون

 با و شتتد بيان عطار هايمثنوي هايتمثيل-حکایت و روایت دربارة آنچه به توجه با
تان در دنياي داستت يگرکنش )عطار( رواياین ستته مثنوي که  يگراتمرکز بر روایت متن

 و ؛شتود نه بر یکي از کنشگران ميواقع  گيري نگاه خواننده بر راويجهتمرکز  ،نيستت 
این در راوي  عطارِدستتتت . شتتتوددر جهان داستتتتان هدایت ميبه وستتتيلة راوي خواننده 
تواند تمام اعمال و وقایع تستتتلط دارد و مي همةگونه بر او خداي استتتت.باز  هتا روایتت 

                                                            
1. Gérard Genette 



 0010بهار |  0شماره  | 0سال | ادبی نامة زبان پژوهش | 01

 

 ان آگاههاي داستو از درون و برون شخصيت ببيندهاي داستان را هاي شتخصتيت  واکنش
عناي که منيستتت بلمقصتتود خود داستتتان  (تمثيلي و رمزي) هار این گونه داستتتانباشتتد. د

ت نيسسرایي هدف مصتتنّب فقط داستان .مدلول و ممثول استتتهمان نهفته در پس آن یا 
اسي. تماعي و سياجگاه  و ،عرفاني، فلسفي، اخالقي هايشهاندی ،اندیشته است  مکه تجست 

لت در دالشيوة هاي تمثيلتي و رمتزي مانند وي و باواستطه در داستتانداللت  تان گونه این
، تعبير کرده است )اخالقي 6«معنتي معنتي»استعاره است که عبدالقاهر جرجاني از آن بته 

6877 :628.) 
ردهاي ها و راهبمبتني بر الگوي جامع روایت با روش ساختار روایتي در این سه مثنوي

وحدت در عين کثرت. در این جستتتار به ستته گونه ساختار روایي ستت،  روایي متکثري ا
  کنيم.ها، به اختصار اشاره ميمهم موجود در آن

  8ای. ساختار روايي سفرنامه4. 8. 8
ه مقصد ب دروني براي رسيدن عي سفرنو :ستا یکي غایت هر سه مثنوي تقریباً ستاختار و 

ه هستتت تو هستتتي و هرچه هستتت در این حقيقت که هرچاز هدف آگاه کردن انستتان ا ب
 لکِستتا گرانةستتلوك پرستتش، و الطيرمنطقدر  . ستتفر مرغانروان تو نهفته استتت ن وجا

به  وانتمي ستتفر در خودبا  فقطد یابيکه درمانجامد ميبه همين  نامهمصتتيبتدر فکرت 
ه بپدر و پاستتخ او  بر ضتتمن طرش آرزوهاي خود نامهالهي زادگانيد. شتتاهرستتنه خود کُ

در نهایت به انستتتان گيرند و خود را در پيش ميدیگر ستتتفر روحاني  استتتلوبيبه  ها،آن
جستتتت )شتتتفيعي  نتد کته حقيقتت هر یتک از آرزوها را در درون خویش باید     زومآمي

(. هریک از شتتاهزادگان در این ستتفر دروني به جستتتجوي مفاهيم و  26: 6837کدکني، 
مانند  خيزند که در مصادیقير، و توحيد برميمطلوباتي مانند نفس، شيطان، عقل، علم، فق

جادوي آموختن، خواستاري جام جم، طلب آ  زندگاني، خواهاني انگشتري سليمان، و 

                                                            
 وقس دیگري معناي به را ما معني آن سپس و فهميممي را معنایي لفظ از که است این معني معني از مقصود و». 6

 :6813 رضوي، قدس آستان: مشهد رادمنش. سيدمحمد . ترجمهالقرآن في االعجاز دالئل.  عبدالقاهر جرجاني،. «دهدمي

882.    

 بررسي» اهلل و محمدي فشارکي، محسن.مراجعه شود: خدادادي، فضل سفرنامه روایي ساختار از بيشتر آگاهي براي. 2

 8 ش ،9 س .فارسي اد  شناسيمتن .«ولت لينت ژپ نظریه براساس ناصرخسرو سفرنامه متن در روایي ونهگ و ساختار

 . 13 - 98: ( 6862  )پایيز
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ار در با پيام روحاني عط نامهالهيیابد. این ستتاختار عام و کلي خواستتتاري کيميا تبلور مي
د و خوانرون خویش فراميما را به نوعي ستتفر در د»الطير منطقو  نامهمصتتيبتدو منظومة 

کند. راستتتي که چنين استتت زیرا همة بزرگان  انستتان را مرکز همة کاینات توصتتيب مي 
اندیشتة بشتري یک حرف کالن بيشتتر ندارند از افالطون تا بزرگان قرن نوزدهم و بيستم    

 (.84)همان: « جهان هنر و فلسفه
را املي چنين ستتاختار ک که کمتر ا ر منظوم فارستتي الطيرمنطقوحدتي -ستتاختار کثرتي

در ق( 6621)م  استتوار است که این رباعي محمدافضل سرخوش  نيپيرنگ کالدارد، بر 
 :  درآورده است آن را به نظم کمترین حجم ممکن

 دشتتتوق بتال و پر گشتتتودنتت   ستتتي مرغ ز
 شتتتمتتار خویش چون آخر کتتار  دکردنتت

 

 پيمودنتتد در جستتتتتن ستتتيتمرغ هوا    
 کته ستتتيمرغ هم اینهتتا بودنتتد  نتد دیتد 

 

خر ؤي مو دیگر مقدم که یکي الطيرمنطقسنخ در دو مثنوي هم يچنين پيرنگ استوار
ا و هبه لحاظ نوع اندیشتته»آنکه  شتتود بادیده نمي نامهمصتتيبتو  نامهالهي یعنيبوده  آن بر

 ردد و شاید ناز آن ندار هيچ کم اوليا و مشایخسخنان طرش دقایق جهان عرفان و ظرایب 
 طيرالمنطقتوان یافت که در ب يهاي روحاني بلندتجربه ،نظومهن دو مآبعضتتتي جتاهتاي   

 يرالطمنطقهرگز به پاي  شتتانه در تماميت و ستتاختار کليماما آن دو منظو، نيامده باشتتد
 (.686: 6838کدکني، )شفيعي «دنرسمين

که گزارش ستفر مرغان به سوي سيمرغ   الطيرمنطقعطار در پيرنگ ستفرنامة روحاني  
 مانند آ اري بهاز ستتتلوك عارفان و ستتتير معنوي آنان در طریق معرفت،  استتتت و رمزي

نظر داشته است. او توانسته با تخيل  سيناابنالطير هرسال احتماالً و غزالي احمد الطيرهرستال 
ي ها شتتاهکار عظيمتمثيل-آور خویش از ذرات پراکنده و قطرات ناچيز حکایتشتتگفت

 (. 683نياز نخواهد بود )همان: و فرهنگ انساني از آن بي گاه جامعة بشريبيافریند که هيچ
سومين سفرنامه شاعر سفرهاي روحاني اهل نيشابوري است که خالصه و  نامهمصتيبت 

 نامهالهيافشردة کل ایران کهن است. این سفر روحاني اگرچه در قلمرو و مسيري غير از 
است که پایان دو سفرنامة دیگر  گيرد، اما به ستتوي همان مقصتتديانجام مي الطيرمنطقو 

 نيز هست. 
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گونه استتت که سالکِ فکرت یعني قهرمان طرش کلي و نقشتة این ستفر روحاني بدین  
اصتتتلي این منظومه براي حلّ مشتتتکل معرفتي خویش به تمام کاینات از جماد و نبات و  

نيباي احيوان تا عناصتر اربعه، تا بهشتت و دوزخ، تا فرشتگان مقرّ  و عرش و کرسي، تا   
طلبد و همگي کند و از همه در حل مشتتکل خویش یاري مياولوالعزم، به همه رجوع مي

ند و ککنند. هر بار که ستتتالک فکرت به یکي از این مخاطبان مراجعه مياظهار عجز مي
دارد. پير در چند گردد و درمتاندگي خود را بيان مي ميشتتتود نزد پير خود بتاز نوميتد مي 

ه دست و نوميد از نزد او بازگشتاه آن کسي که سالک فکرت تهيجمله وضعيت و جایگ
دهد. در پایان این سفرنامة روحاني وقتي سالک فکرت در نقطة براي ستالک توضتيح مي  

یابد که همة جستتتجوهاي او گيرد درميها قرار مينهایي این ستتلوك و ستترانجام پرستتش
ویش را بته هدر داده جز در  بيهوده بوده استتتت و آنچته او در طلتب آن عمر و نيروي خ  

یابد که همه چيز را باید از خود و در ذات خود درون و ذات او نبوده استتتت. وقتي درمي
پرسد که وقتي تو اصل همه چيز هستي چرا مرا این همه در طلب کند، از جان خویش مي

  رنج طلب افکندي و در سراسر کائنات به سير و سفر و جستجو واداشتي؟ و جان در پاسخ

 گفت: تا قدرم بتتتتداني انتتتتتتتتتتتتدکي   
 گتر دهتتد آن گتتنج دستتتتش رایگتتان  

 

 زانکه چون گنجي به دستتتت آرد یکي 
 اي هتتتترگتتتتتتز نتتتتداند قتتدر آن     ذرّه

 

 (81-89: 6831)شفيعي کدکني، 

ستتتر بها آن. بيشتتتر دندار ايکارکرد ویژه هاي روحانياین ستتفرنامه در هاتمثيل-حکایت
 و پاسخ آن مسائل نيز در همان سفر روحاني هستند بسيار مهم مستائل مناستبي براي طرش  

 کنند.طي مياز لحاظ تکنيک مسير منحصر به فردي  هاصهقاغلب  .شودميادا  هاحکایت
زیرا  د،اهميت چنداني ندار گيرندو خرده مياانساني  ةبرخي منتقدان بر کمبود عاطفاینکه 
 طلبد.اي مي ار او خوانندة حرفهاست. خوانش آنيافتني دست براي عوام عطار

 ةهم، دنکنسته مثنوي با ساختار روایت مشترك از آن پيروي مي  هرطرش کلي که در 
ک ها از یدر این مثنوي .ها بر طلب و تفحص از ذات قطعي و غایب استوار استحکایت

ش بخنتعيّ ین غيا رو هستتتتم و اهروب ي همالب یگانةطرف با غيا  حقيقت مطلق و آن 
 عني طلب آن غایب یا جستجوي امریحضتور   یکاز ستوي دیگر با  دیگر استت؛   هر چيز
 پنهانِ و به دستتتت آوردن ذاتِ غایباو تمام نيروي خود را براي طلب  مواجهيم. غتایتب  



 09 | عباسی و برازنده

 

اصلي و  ةها سرچشممثنوي این حاضتر در  و غيبتِ غایبِ حضتور  .کندمي صترف ر حاضت 
 .کندجهان با غيا  خود متن را پدیدار مي العللعلتت و اسمتون  این دليل وجودي

 اینز ا متفاوتي بدلنستتخههاي موجود در این ستته مثنوي هر کدام حکایت همة تقریباً
و  کنندها از طرش واحدي پيروي ميمثنوي ةتقریباً هم اند.ذاتِ اکملغيبت و حضتتور آن 

اصلي این  و اساسي. راز هاند تا آیندتوجه گذشتهمها بيشتر این حکایت هم. ها نيزحکایت
 هايقصتتهاین  ةکه هم ايرشتتتهاستتت و  یا طلب معرفت حق ت جستتتجوي ستتيمرغاحکای

ه آن باصلي  ةغایب آموز حضورِ اینست که نهاني ا رازي دهدمستتقل را به هم پيوند مي 
 سر راه خودنيز د و چيزهایي را ينبعطار از خالل چيزي چيز دیگري را مي آید.شتمار مي 
محور ، مطلقا یا همان ذات عالوه بر محور جستتتجوي ستتتيمرغ یا خد  .کندمي تصتتاحب 

دو ر هها از برآیند رکت حکایت در مثنويح .ها حائز اهميت استتعليم نيز در این مثنوي
در خدمت برخي دیگر و ، محور اول در راستتتتاي رخدادهابرخي  .کندمحور تبعيتت مي 

سبک شتود تا  این همه موجب مي ؛و با همو برخي هم در خدمت هر د هستتند  محور دوم
  .حدي مبهم و پيچيده شودبيان شاعر عارف تا 

عطار گذر از حکایتي به حکایت دیگر به لطب وجود یک رمز ممکن  هايمثنويدر 
متشتتتکل از تمام آ ار در ار باشتتتد بلکه عطشتتتود و این رمز چيزي نيستتتت که ابداع  مي

رت استتت از پيوند یک موضتتوع به موضوع عبا و آن تودرتو مشتترك استتت  هايروایت
عي تجوي خدا و ستتجز جستت ها چيزي نيستتتاین. یک بازنمایي به بازنمایي دیگرو دیگر 

لب اصتتل حکایت ط .هالثيمت-حکایت ةالبته در لفاف نفس در جهت شتتناختانستتان نيک
 .برندخاز ماهيت آن بي و خيزندش برميیَبه جستجو که مسافران و سالکانچيزي است 

اختار ستوان گفت ساختار روایي این سه سفرنامة روحاني با با توجه به آنچه ذکر شد مي
تني روایتي مب ها برناصرخسرو از چند جهت شباهت دارد: نخستين، این مثنويسفرنامة 

دهد. هستند که تحول اساسي از وضعيت آغازین قهرمان تا وضعيت پایاني روي مي
ویي است به ناصرخسرخوار شرا  که شخصيتي آغازین از وضعيت که ناصرخسروهمچنان

 ،خدادادي)است  خراسان جزیرةنائب امام و حجت که  شودتبدیل مي وضعيت پایاني در
ها و دقت و دودیگر، گزارش جزئيات مسير طوالني سفر در قالب حکایت (.19: 6862

ر هر دو نوع داي کليدي مایهمایة سفر بنبندیگر، ه بسيار راویان به این مهم است. سه توج
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براي  ترین راهبه این معنا کته در هتر دو حکایتت سفر مهم آفاقي و انفسي است سفرنامة
 .آزمون و وصول قهرمانان به هدف آرماني است

 شبي.  ساختار روايي هزارويك8. 8. 8
ژه ویاز تأ يرگذارترین متون داستاني جهان است. نویسندگان بزرگي به 6شب هزار و یک

از عظمت این کتا  شتتتگرف در ميان آ ار  8و مارکز 2از امریکتاي التين متانند بورخس  
دربارة مالکيت این  4اند.ادبي جهان و تأ ير شگفت آن بر سبک نوشتار خود نوشته و گفته

ها اختالف استتتت. به باور ما این کتا  جمع ميان دو متن ستتتترگ جهاني هنوز ميان ملت
د و مصتر باستان است، جایي ميان دو رود دجله و فرات؛ و در  پردازي هناستلو  داستتان  

شهري تدوین یافت که بعدها به اسم شهر هزار و یک شب شهرة آفاق شد: بغداد. در این 
هاي دو رود مقدس نيل و ستتند که بعدها به هم نزدیک هاي داستتتاني کنارهکتا  ستتنت

 یابد.لور ميکنند، تبشوند و نام جدید دجله و فرات را پيدا ميمي
و  هاکند تا زندگي کند، از تحليل شخصيتروایت مي شتتبدر هزار و یک شتهرزاد  

هاي آن از روابط علّي و معلولي تبعيت توصتتتيب حاالت رواني خبري نيستتتت، حکایت 
اي تبتدیل کرد که با  هتا را بته گزارة ستتتاده  تتک حکتایتت   توان تتک کننتد یعني مي نمي

اي هميان توالي و نتيجته دارنتد ولي با عليّت باواستتتطه   هتاي پيش و پس خود رابطتة  گزاره
(. عطتتار در 44: 6833شتتتونتتد )تودوروف، نتتدارنتتد و بتته حوزة عقتتل جمعي مربوط مي

که عميقاً  کندحکایت تبعيت مي-کند، از الگوي انسانهاي خویش چنين رفتار ميمثنوي
القوه ایگزین شتتخصتتيتِ باي که حکایت جنهد به گونهاش تأ ير ميبر کل ستتاختار روایي

 ود. ششود و با ظاهر شدن شخصيتي جدید یا حکایتي تازه حکایت قبلي تمام ميمي
                                                            

بررسي » شب مراجعه کنيد: حسيني سروري، نجمه و صرفي، محمدرضا.براي آگاهي  بيشتر از روایت هزارویک .6

؛  ابراهيم، ع. 664 - 37(: 6836) 24ش  .فارسي اد  ثرپژوهين«. هاي هزار و یک شبوجوه روایتي در روایت

 .   678-692: 2889، للدراسات والنشر هالمؤسسۀ العربي. بيروت: العربي السردۀموسوعـ

2. Jorge Luis Borges 

3. Gabriel José García Márquez 

 و هزار از ليتحلي مراجعه کنيد: اروین، رابرت. التين امریکاي ویژهبه جهان ادبيات بر آن تأ ير و جهاني شهرت براي .4
 دو و دانته درباره مقاله نه. ؛  بورخس، خورخه لوئيس6836روز، فرزان ، تهران:ايبدره فریدون ترجمه .شب یک

-686: 6871ه کاوه سيدحسيني و محمدرضا رادنژاد. تهران: آگه، ترجم .یکشب و هزار و الهي کمدي درباره سخنراني

697 .  

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1087
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87+%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87+%D8%A7%DB%8C&select-author=author-exact
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یعني گنجاندن داستتتان  شتتبهزار و یک عطار در روایت خویش از شتتگرد غالب در 
 (46: همان)موسوم است  6شتناسي مدرن به درج دوم در بطن داستتان نخستت که در زبان  

هاي تودرتو که ویژگي مشتتتترك د اصتتتلي این شتتتگرد حکایت جویتد. کارکر بهره مي
هاي عطار براي آن استتت که حکایت دوم مکمل حکایت قبل فولکلور استتت، در مثنوي

-رستتد بستتياري از این حکایتاي براي متقاعد کردن مخاطب. به نظر ميشتتود و وستتيله
هاي تو آفرینش حکایاند چنانکه بورخس ابداع ها در فرایندِ تکاملِ ا ر ابداع شدهتمثيل

ا بر اند تها را خلق کردهداند و معتقد است آنشتهرزاد را نسبت به عنوان کتا  متأخر مي 
 (.18عنوان صحه بگذارند )همان: 

 :چنين است شب یک و هزارهاي عطار و هاي مثنويتمثيل-حکایتمشترك هاي ویژگي
اي این هنته براي بيان ویژگيم است هختود مخوديتأکيد بر کنش است و هر کنشي به( 6

یابند و صرفاً ابزاري هستتند که با کنش خود ها تکامل نميشخصيت (2؛ یا آن شخصيت
 ها تأکيد بتيش از هر چيز بر کنشبه همين دليل در این گونه داستان ،برندطرش را پيش 

 ميان یک ةلیعني فاص واستطه استتبتيرابطة علّي از نوع  هاآنرابطة علّي در ( 8. است
منجتر  بته یتک امکتان )معلتول( فقطویژگي و کنش متأ ر از آن بسيار کم است و هر علتي 

ها بيني این روایتاساس جهان( 9. ها فرضي استمان و مکان در این داستان( ز4. شودمي
 ،یدآهتا از برخورد خوبي و بدي به وجود ميگرایي استوار است و محتتواي قصهبر مطلق

( 1. شودوضوش ترسيم ميبهها و تفتاوت ميتان آن هستندواقع خير و شر همه جا حاضردر 
 این نوع ادبيات. در هاي عطار مانند هزار و یک شب از ادبيات خبري حکایت داردمثنوي

 (. 49 - 48)همان:  نآ علاشود نه مبتدا و فهميشه بر خبر یک گزاره تکيه مي

 قدسيم . ساختار روايي کتاب3. 8. 8
ویژه قرآن کریم و استتتالف آن یعني تورات و انجيل هاي مقدس جهان بهتردید کتا بي

تواند منکر آن شتتود. این کس نميکه هيچ 2اندتأ ير شتتگرفي بر آ ار ادبي جهان گذاشتتته
( مؤیّد 6: 6876)فراي، « عهد عتيق و عهد جدید رمز کل هنر است»که  8گفتة ویليام بليک

                                                            
1. embedding 

  .الكريم القرآن فى القصصي السردۀبالغـبراي آگاهي بيشتر درباره روایت در قرآن کریم  مراجعه شود: خضر، م.  . 2

 .6666العربي،  االنتشاربيروت:  .الکریم القرآن في القصي الفناهلل، م. ؛  خلب2868، العلم واإلیمان للنشربيروت: 

3. William Blake  
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ود هاي آسماني پيش از خ ير ابرمتني مانند قرآن کریم که جامع کتا همين مهم است. تأ
التين  هاي مقدس بر ادبياتشک بيشتر از دیگر کتا است بر متون ادبي جهان اسالم، بي

وان قرآن تهاي اروپایي است. این تأ ير چنان گسترده و شگرف است که ميو دیگر زبان
 أدونيس عبيرت به ویژه متون عرفاني. قرآنشمارآورد بهرا متن پنهان بسياري از آ ار ادبي به 

این امر را  6 است. نهاده استالم  جهان نویستندگان  روي پيش در زیادي نوشتتاري  هايافق
هاي عطار مشتتتاهده کرد. یکي از عوامل مهم در فرایند تکامل توان در مثنويخوبي ميبه

عربي در ند سنایي، عطار، مولوي، و ابنویژه شعرِ سمبليک و عرفانيِ شاعراني مانادبيات به
یگانگي، مناسبت، و مشابهت »جهان اسالم و شاعراني مانند دانته، و ميلتون در جهان غر  

 (91است )همان: « ساختار داستان الهوتي و ناسوتي
از آنجاکه شتتتاعرانِ عارف چندان التفاتي به حوادث تاریخي پيرامون خویش ندارند، 

هاي مقدس متبلور استتت، روایتي اصتتيل و بنيادي نبيا را که در کتا همان روایت تاریخ ا
نجند. سدانند و تاریخ روزگار خویش را بر استتاس همين الگوي روایت تاریخ انبيا ميمي

از همين رو تاریخ انبيا در آ ار اینان حضتور چشمگيري دارد و ارجاع به حوادث تاریخي  
هاي خویش شریعت را ان عارف در مثنويشاعر عطار و روزگارشتان بستيار اندك است.  

ر شتترایع دیگخود  بطنتمثيلي کردن شتتریعت استتالم که در  ةستتترگستتازند و مي يتمثيل
اعران این ش .یابدمي ورلبپيامبران ت يهاتمثيل-در بازسازي حکایت ،آستماني را هم دارد 

ا باطل تلقي یالیافته را نباید منسوخ عشتریعت حتي شتریعت استت   »باورند که  بر این عارف
 ءياانب حبام تا تو را یا صبرید که آمدهمگمان » :تصریح شده (63/9ي)در انجيل مت «.کرد

اند تا نيز آمده اناین (،683)همان: « بلکه تا تمام کنم، ام تا باطل نمایمنيامده .را باطل سازم
ورند و آاز دراعتقاد و کردار به اهتز يرقویژه قرآن را به نشتتتان بآنکه شتتتریعت به جايبه

 از د.نماینبتا  گفتگو را باز   ؛فقيهتان و دانشتتتمنتدان دین را ملزم بته پيروي از آن کننتد    
 دریافته بودند که ایجاد تغيير در استعاره بسي ميلتونمانند  مسلکشتاعران عارف  روهمين

چشم ه به کليسا بکه  استچنين کاري مستلزم آن  هاست وآموزهتر از ایجاد تغيير در مهم
ه او خواهند وظایفش را بکه مي نگریستتتبه چشتتم نوعروستتي باید بلکه  نگاه نکرد،مادر 

 (.686ند )همان: بياموز

                                                            
 .6833اهلل عباسي. تهران: سخن، . ترجمه حبيبمتن قرآني و آفاق نگارشدونيس.  . ر.ك. أ6
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ت و تا و متنوع استت هاي عطار بستتيار گستتتردهگيري از داستتان پيامبران در مثنوي بهره 
معارف اسالمي اعم از قرآن  از رعطاق ميعاین ناشتي از معرفت   .حدودي منحصتر به فرد 

ه از ت گرفتشتتتئکه ناین کار او رستتتد به نظر مي .و تاریخ استتتالم استتتت ،تفاستتتير ،یمکر
ندان چاز آن  داند و غيرمي ءرا تاریخ انبيا تاریخ حقيقيبه تاریخ باشتتتد که  شدیتدگتاه  

تا حدودي در باید  ر پرآشتتتو  ويصتتتعهاي تاریخ نشتتتانه نهوگر ،اهميت ندارد اوبراي 
کاسي بعدي را انع هايداند و تاریخبرتر مي نةرا نمونبيا اتاریخ او  .بودمنعکس مي شآ ار

کالن تاریخ دي از همان روایت رهاي خروایت بته تعبيري از همتان تتاریخ پيتامبران  کته     
 انجامد.مي خاتم به و شودمي آدم آغازهستي است که از 

اي هيهاي اصلي مثنوها و تمثيالت کوچک و بزرگي که درون داستانبسياري از قصه 
هاي نويدر مث اغلب پيامبران الهي .برگرفته از زندگي پيامبران است اند،عطار نقل شده

 :جدول بسامدي زیر تا حدودي گویاي این مهم است .عطار حضوري چشمگير دارند

 عطار یهایمثنو در امبرانیپ نام حضور. بسامد 4 جدول

 نامهبتيمص ريالطمنطق نامهياله اسرارنامه امبريپ نام

 55 51 51 51 آدم

 51 7 6 5 ميابراه

 5 5 +اسحاق5 5 لياسماع

 7 1 4 3 داود

 - 9 53 6 مانيسل

 35 55 51 9 يسيع

 31 3 59 51 محمد

 57 56 57 1 يموس

 57 31 57 4 وسفي

 5 5 3 - وبيا

 5 5 - - ونسي

 9 5 - - نوح

 - 4 6 - عقوبي

 - 5 - - ييحي
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 از عيستتيیوستتب، موستتي، و  تابگذریم حضتتر که ختمي مرتبت ت آدم وااز حضتتر
با  ورحضاین  ها دارند.چشتمگيري در این مثنوي  حضتور ي هستتند که  بستامد پر پيامبران 

اهل تستتامح و تستت  ةستتپهر فرهنگي تصتتوف و عرفان اشتتراقي خراستتان که بيشتتتر بر پای   
ن امر یالخير مؤید او وجود عارفان شتطاحي مانند بایزد بسطامي و ابوسعيد ابي  ديچرخمي

 از احوال و اسرار هاي عطارآنچه در مثنويالبته  .همخواني و تناستب بيشتري دارد  استت، 
 .ستا از تجار  روحاني خود او ايعطار و نشانه زتصویري ا ،آیدبيان ميبه انبيا 

ها و مفاهيم بلند طریقت و احوال و جا در خدمت بيان اندیشتتتهداستتتتان پيامبران همه
این تنوع  استتت. ها عشتتق حقيقيرف استتت که جوهر اصتتلي آن عواطب این شتتاعر عا

 ؛ریم استک قرآن هايداستانبا تفاسير و وي به دليل آشتنایي  پيامبران  چشتمگير داستتان  
اي هپيامبران و شتتخصتتيت يهاحکایتظرایب قایق و دتنها به نه تااین همه موجب شتتده 

ودي و تا حد نمایدهم اشارتي یژه و وآشنا ناهاي هرشاابلکه به  ،کندها توجه آن ةبرجستت 
 .پيامبر نيز اشاره داشته باشدهر جزئيات داستان  ةبه هم

 گیرینتیجه . 3

 ایج حاصل شد:نت ایناز آنچه گذشت 
و  لشتتکترین و مهم ،ترین شتتکل روایتستتيطب هاي عطارمثنويهاي تمثيل-حکایت .5

 آیند و از نوعشمار مي آن بههاي اصلي لفهؤم وشتن ارتباط استت که راوي و روایت قالب 
 ست.ها بيشتر ماضي اچه زمان افعال آن ،نگر هستندروایت متعاقب گذشته

با امه نالهي و ،نامهمصتتيبت، الطيرمنطق یعني عطار ةگانهاي ستتهستتاختار روایي مثنوي  .5
پيرنگ  رمبتني ب این سه مثنوي ، زیرا ساختار کليمتفاوت است استرارنامه  ستاختار روایي 

نقل  هاي کوتاه و بلندي  و فصول حکایتابواتناسب به است کهطرش سراسري و کالن 
 ندارد. کالني پيرنگ چنين اسرارنامه ماشودف امي

ا ر ها هنرمندو نبوغ شگرف صد ایراني، موهنر ق ذوق و حاصل مثنويسه ین در ا عطار .3
ور تبلمهتاي کوتاه و بلند  تمثيتل -تتاروپودهتاي حکتایتت    در  خودختاص  و بيتان  بتا زبتان   

 سازد.مي

فراینتتد تتتداعي نيز استتتلو  بستتتيتتار مهمي در روایتگري عطتتار، و عتتامتتل مهمي در   .4
ها استتت که راوي از داستتتاني به داستتتان دیگر منتقل هاي این مثنويگيري داستتتانشتتکل

 شود. این تداعي بيشتر  بر پایة تشابه و همانندي، تجاور، و تناسب است.مي
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نظومه این استتت که مخاطب را به نوعي ستتفر دروني  پيام روحاني عطار در هر ستته م .1
ک کند، البته همة بزرگان اندیشة بشري یفرابخواند و انسان را مرکز همة کاینات توصيب 

 بيشتر ندارند.« حرف کالن»

 اختارتوان آن را ساست که مي استوار نيپيرنگ کالاصتلي این سه مثنوي بر  ستاختار   .6
، ايآن از ستتاختارهاي روایي دیگر مثل ستتفرنامه در مطاوي  خواند، چه کثرتي-وحدتي

شتبي، و کتا  مقدسي )یا به تعبيري از راهبردهاي مختلب روایت( بهره جسته  هزارویک
 شده است. 

 لذاتِ اکم هاي این ستته مثنوي غيبت و حضتتورِ تمثيل-حکایت مایة اصتتلي اغلببن .7
قل هاي مستقصهن ای ةکه هم اي استرشته یا طلب معرفت حق  جستجوي سيمرغاستت.  

ا هحکایتاصلي  ةست که آموزنهاني ا غایب رازي حضورِ ، و ایندهدرا به هم پيوند مي
 آید.به شمار مي

را باید در رعایت ستتاختار روایي  این ستته مثنوي هايتمثيل-حکایتراز بستتياري از  .1
ظاهراً توجه چنداني به حوادث کتتا  مقدس توستتتط شتتتاعرِ عارف جستتتت؛ چه عطار   

دهد و تاریخ روزگار ن خویش ندارد و به حوادث تاریخي روزگار خود ارجاع نميپيرامو
 .سنجدخویش را بر اساس الگوي روایت تاریخ انبيا مي

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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 . تهران: هرمس.ي داستانهاي مثنويشناسروایت(. 6866بامشکي، سميرا. )
 . ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي. تهران: ماهي.ادبي نظریه مباني(. 6834برتنس، یوهانس ویلم. )

. ترجمة محمد شهبا. تهران: مينوي : شکل و کارکرد روایتشناسيروایت(. 6866پرینس، جرالد. )
 خرد.

فاطمه علوي و  ترجمة .انتقادي -اختي شنزبان درآمدي: شناسيروایت (.6831. )مایکل ،توالن
  : سمت.. تهرانفاطمه نعمتي
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ررسي ساختار و گونه روایي در متن ب»(. 6862) ،، محسنمحمدي فشارکيو  اهللفضلخدادادي، 

 - 98: ( 8) 9 س .فارسي اد  شناسيمتن ،«سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لينت ولت
13 . 

. آراء و احوال شيخ فریدالدین عطار نيشابوري : سيري درجان دریاي(. 6874ریتر، هلموت. )
 بردي. تهران: هدي.ترجمة عباس زریا  خویي و مهرآفاق باي

 . تهران: اميرکبير.ایران تصوف در جستجو(. 6818کو ، عبدالحسين. )زرین
 ج.2. تهران: علمي، : نقد و شرش تحليلي و تطبيقي مثنويني سرّ(. 6814تتتتتتت )
 . تهران: سخن.عطار اندیشه و زندگي باره: درسيمرغ بال ايصد(. 6873تتتتتتت )

مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني.  .نامهياله(. 6837عطار، محمدبن ابراهيم. )
 تهران: سخن.

. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني. تهران: عطار مختارنامه (.6879تتتتتتت )
 سخن.

 مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني. تهران: سخن. .نامهبتيصم(. 6831تتتتتتت )
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 .. ترجمة صالح حسيني. تهران: نيلوفرت: کتا  مقدس و ادبياکل رمز(. 6876فراي، نورتروپ. ) 
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