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  هاي روايي روايت و تنوع شيوه -تعامل شاعرانگي
  ترين ويژگي ادبيات منظوم فارسي مهم

  مهدي محبتي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه زنجان

  چكيده 
كوتاه در   ويژه انواع داستان به هاي مرسوم روايت در ادبيات داستاني ترديدي نيست كه شيوه

هاي جديد در ادبيات داستاني  ادبيات معاصر منثور ما، رهاورد آشنايي ايرانيان با نگارش
هاي  زمين است؛ اما آيا فرهنگ و ادب گذشتة ما خود هيچ شيوة روايي در نقل داستان مغرب

اهي بخشي از زيباترين و ها چه بوده كه گ كوتاه نداشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين شيوه
همچنين، در حيطة ادبيات منظوم كه اساس . هاي كوتاه بشري را آفريده است گيراترين داستان

هاي كوتاه منظوم چه تأثيري داشته  كار بر شاعرانگي و ترفندهاي زباني است، روايت در داستان
 ايج اش بر ي زبانيها داشته است تا هم زيبايي و چگونه خود را از سلطة شاعرانگي نگه مي

آيا اساساً جمع اين هر دو در . بماند و هم واقعيت روايت و روايت واقعيت زنده و پويا باشد
و ابعاد اين قضايا كه  ها داستان كوتاه منظوم ممكن بوده است؟ اين مقاله تأملي است در ساحت

تر  ريافت تا بهتر و منطقيهاي ادبي گذشته را يافت و د اي از سنت توان با نگاهي نو پاره آيا مي
هاي كوتاه آن  طور خاص داستان ويژه در حيطة ادبيات منظوم و به به راز تأثير كالم گذشتگان به

  .  پي برد
  . روايت، شاعرانگي، داستان كوتاه، داستان كوتاه منظوم: هاي كليدي واژه
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  مقدمه . 1
هاي ادبي  ها و قالب بخشي و دگرديسيِ شكل هرچه فرهنگ و ادب ايراني در تنوع

گونه تغييري را در  اي دراز نزديك به هزار سال هيچ گيري كرده و در زمانه سخت
صدها سال قصيده را به يك شكل  -براي نمونه -هاي عام ادبي برنتافته است و فرم

هاي متفاوت و گاه  ابدي حفظ كرده، برعكس در ساحتي ديگر روش ومشخص ازلي 
است كه از روزگاران گذشته » روايت«ده و آن ساحت، ساحت متغايري را در خود پرور

داليل مختلف رقيب و رفيق اصلي شعر و شاعرانگي در فرهنگ و ادب ايراني بوده  و به
  . است
همواره دو شهبالِ اصلي آثار ادبي هستند كه گرايش به يكي » روايت«و » شاعرانگي«

زمان به هر دو نيز،  كه توجه هم نان؛ چكند اغلب گوينده را از توجه به ديگري غافل مي
به همين سبب در ميان پديدآورندگان . خطر سهمگين سقوط اثر را درپي داشته است

زمان و همسان بعد  ند كساني كه بتوانند در يك اثر ادبي هما آثار بزرگ ادبي، بسيار اندك
و زبان را رعايت كنند؛ چون شاعرانگي اثر ذهن » روايتگري«و ساحت » شاعرانگي«

هاي  كاري و زيباييِ الفاظ، گيراييِ صنايع و شگفت كند آفريننده را به درون معطوف مي
متني و معطوف به سازكارهاي دروني اثر ادبي  كه همگي امري درون -كالمي و هنري را

دهد؛ حال آنكه روايت  انگيزه و هدف اصلي و نخستين شاعر يا راوي قرار مي - هستند
كند؛ زيرا انگيزة  وني بيروني و هدفي خارج از اثر ادبي حركت ميعمدتاً ناظر بر كان

حقيقت بيروني براي مخاطبان / رواي اغلب بازگويي و گاهي بازسازي آن واقعيت
حقيقت يا واقعاً در بيرون رخ داده و راوي قصد بازگويي آن / اين واقعيت. خويش است

عظمت، اهميت سبب  اق نيفتاده؛ اما بهرا در نظامي تازه دارد يا واقعاً چيزي در بيرون اتف
مثابة امري دروني درنظر گرفته و از طريق راوي  هاي ذاتي اين واقعة دروني، به و ارزش

روايت در معناي وسيع كلمه، گزارش آن امرِ بيروني است كه هرچه . شود بازسازي مي
ل آنكه تر توصيف شود، كارايي بيشتري خواهد داشت؛ حا تر و عيني تر، درست دقيق

اي در بيرون نيست و عمدتاً درپي آراستگي و پيراستگي  شعر اساساً ناظر به انگيزه
هايِ جان با زبان است كه اوج عمل شاعرانگي تلقي  خويش و همسويي كامل دروني

شود؛ زيرا شعر در اين معنا، رجعت زبان به درون، همسويي و همساني و درنهايت  مي
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. شود يابد و آينة قلب همگان مي ر زبان گسترش ميساني براي جان است كه د آينه
حال در . اند دليل نيست كه شعر را رقص زبان و نثر را راه رفتن آن قلمداد كرده بي

دهد، اثر داراي  آثاري كه آفرينندة آن شعر و روايت را به يك اندازه اهميت مي
هاي مغفول و  حتفرسا خواهد شد؛ چون يا بايد از طريق توجه به سا پارادوكسي طاقت

روايت » نقل دقيق و درست«زيباي زبان به توصيف و تصوير درون بپردازد و چندان به 
هاي غريب زباني دور شود و  سازي كاري نداشته باشد يا از جنبة تصويرپردازي و صفت

همت خود را صرف درستي و دقت واقعه كند كه در هر دو صورت، يك بال و بازوي 
  . كالم آسيب خواهد ديد

پردازان رمان يكسره  نويسان بزرگ و نظريه بر همين مبناست كه بسياري از رمان
گزين  اند و درنهايت، استحكام ساخت روايت را جاي دار سادگي زبان روايت شده طرف

كه به استحكام طرحِ روايت يا قصه  -اند يا درحد اندكي زيبايي و گيرايي زبان كرده
از سوي ديگر، . اند ي در روايت را مجاز شمردههاي سبكي و زبان بازي -كمك كند

كوشند از روايتگري در شعر دوري گزينند و درنهايت آن نوع  شاعران و منتقدان هم مي
بخشد و درجهت تكامل فرم  كار گيرند كه افسون شاعرانگي را قوت مي از روايت را به

تقريباً » رواي -اعرش«كه در فرهنگ مدرن، روست  دقيقاً از همين. آيد كار مي شعر به
و ديگر هيچ و شاعر هم نويس است  مرده يا از ياد رفته است و راوي روايتگر و داستان

شاعراني كه هنوز  -و ديگر هيچ؛ مگر برخي نويسندگان نظر دارد به فرم شاعر است و
كنند و هر دو سوية كالم را به يك اندازه ارج  بر آداب خاص خويش پافشاري مي

در حالي است كه در سنت، شاعران بهترين راويان قوم بودند و راويان  نهند و اين مي
كه بنيادش بر  -خيزد كه در نگاه مدرن اين تمايز از آنجا برمي. اغلب بهترين شاعران

طرح عقالني متفّرد آزاد ) و ازجمله رمان(روايت  -عقالنيت، دموكراسي و فرديت است
جهان موجود يا جهان مطلوب به زباني ساده است كه صرفاً درپي بازگويي يا بازسازي 

توان براي نمونه از  براي درك بهتر اين دوگانگي مي. فهم است پيرايه و همه و نسبتاً بي
زمان،  خواندند و هم منتقداني ياد كرد كه شعر اخوان ثالث را نقالي و روايتگري مي

ناميدند؛  هاي ادبي مي سازي آبادي را زبان بازي و تصوير دولت كليدراي از  حجم عمده
  . هاي متفاوت آنان از شعر و روايت ريشه دارد هر دو نگاه در همين تلقي
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ارزش و عظمت بزرگاني مانند هومر، دانته، شكسپير و جان ميلتون در فرهنگ غربي 
و فردوسي، نظامي و مولوي و بسياري ديگر در فرهنگ شرقي از بطن همين ديالكتيك 

ها شاعرانگي و  يرا اينان آفرينندگان آثاري هستند كه در آنآورد؛ ز دوگانه سر برمي
رود و هركدام در جاي خود  زمان و همسان پيش مي نوا، هم درون و بيرونْ هم/ روايت

  . طلبد شود كه تحليل و بررسي آن فرصتي فراخ مي تا واالترين نمط بركشيده مي
شدت متكي و مبتني بر  به از آنجا كه زايش و پيدايش اين نوع ممتاز و متمايز ادبي

ها و  هاي اقليمي، اجتماعي، فرهنگي و زباني هر قوم است، پيدايش اين گونه ويژگي
آيد كه بايد  شمار مي زباني هر كشور به -هاي ملي ترين شاخص ها جزء مهم نگره
بندي شود و درمورد هر قوم و ملتي، با منطق و زبان  صورت خاص و موردي طبقه به

شناسي فرهنگي، نگاه هر قومي به  حليل شود؛ زيرا از ديدگاه جامعهخاص خودشان ت
واقعيت در ناخودآگاه جمعي و طيف وسيعي از مسائل رواني و عقالني ريشه دارد؛ 

اند و در تمام  پسنديده گاه روايت صرف واقعيت را نمي ايرانيان هيچ -مثالً -كه چندان
البته، اين درآميختگي . اند ا درآميختههاي روايي، نوعي از شاعرانگي و شعريت ر گونه

خود برخاسته از دو  -در عقالنيت قومي و تاريخي ايران -عميق روايت با شاعرانگي
هاي دور  نخست، شرايط خاص اقليمي و تاريخي ايران از گذشته: منشأ مهم بوده است

اريخ عنوان كيش و مذهب در طول ت هايي كه به تا امروز و ديگر، زبان اديان و آيين
روست كه فرهنگ ايراني همواره  ازهمين). 65 -57: 1377آشوري، (گزيده است  برمي
هاي بيانِ روايي منثور مثل علوم خالص، علوم  ترين گونه كوشيده حتي در عيني مي

ابزار  -كه نثر نگاري و همانندان آن، عناصري از شعريت را درآميزد؛ چنان تجربي، وقايع
همواره در تاريخ ايران دربرابر  -هاي عيني و ذهني است حتاصلي روايت براي تمام سا

مقدار بوده است و  فروغ و بي نظم اساساً چندان هويت و موجوديتي نداشته يا بسيار كم
يافته، با  اگر هم در مواضع و مواقعي گزارش يا روايت صرف منثور وجود و هويتي مي

شته است تا بتواند حداقل خود، تمام توان سعي در نزديكي و تشبه به شاعرانگي دا
سه ويژگي اصلي نظم يا نظام شعري در نگاه ايراني يعني . موجوديت خود را نگه دارد

اي تعارض با روايت دقيق، مستدل و مستند است؛  وزن، قافيه و تخيل اساساً در گونه
نيِ چون وزن، قافيه و تخيل يا نوعي رجعت به نظام دروني كالم و بازي با اركان واژگا
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) تخيل(= اي تكيه بر واقعيت خودساخته و ذهني  يا گونه) وزن و قافيه(= جمله است 
هاست، نه رجعت به درون  است كه اين هر دو با بنياد روايت علمي كه نه بازي با واژه

  .  زبان و نه تكيه بر واقعيت ذهني، مغايرت دارد
كه توجه  اند كرده  د ميبه همين دليل، بزرگاني مثل فردوسي و نظامي پيوسته تأكي

ها به شاعرانگي، كالمشان را از راستي و درستي روايت و واقعيت كم نكرده و  آن
هاي زباني و رجعت به درون زبان، هرگز مانعي براي فهم و گزارش دقيق روايت  بازي

  : گويد كه فردوسي مي نبوده است؛ چنان
  روان مرا جاي ماتم بدي گر از داستان يك سخن كم بدي                      

  ) 594: 1384فردوسي، ( 
پرداخته و  نظامي هم در آغاز چهار اثر خود بارها به تمايز و تفكيك اين دو ساحت 

زمان خود به هر دو ساحت ياد كرده و خواننده را هشدار داده  از توجه آگاهانه و هم
 920-919: 1385امي، نظ(است كه سختي كار او را در حفظ تعادل اين دو از ياد نبرد 

  ). 365-363و 
هاي مهمي را كه شاعرانگي و روايت در  ها و ساحت با توجه به اين مقدمات، جنبه

  . گوييم اختصار بازمي اند، به هم آميخته

  هاي شعر روايي در ادبيات منظوم فارسي  روايت و قالب/ شاعرانگي. 2
يات كالسيك فارسي يكي از توان گفت ادب با توجه به مجموعة آثار ممتاز ادبي مي

هاي بروز شاعرانگي و روايت در آثار ادبي بوده و هست؛  ترين ميدان ترين و گسترده مهم
كه شايد در هيچ ادبي مانند ادبيات فارسي، روايت با اين حجم و كيفيت با اي  گونه به

ه در ادامه، گذرا و كوتاه ب. شاعرانگي درنياميخته و اين همه شاخه نيافريده است
  . كنيم هاي آن اشاره مي ترين ساحت مهم

روايت شاعرانه يا شعر روايي در ادبيات فارسي اغلب به دو صورت مهم پديدار 
هاي شعر براي زيبايي و اثرگذاري خود  نخست، نثرِ روايي است كه از زيبايي: شود مي

امل هاي روايت در تك اي است كه از گيرايي گيرد و ديگر، قالب شعري ويژه كمك مي
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آورد و  وجود مي را به) يا نثر شاعرانة روايي(اولي روايت شاعرانه . برد خود سود مي
  . هاي درخور تأملي دارد ريزد كه هركدام براي خود ويژگي دومي شعر روايي را پي مي

آورد و شامل چندين  وجود مي هاي نثري را به از گروه اول كه طيف وسيعي از گونه 
و گاه بسيار زيبا و يگانه نيز  -فرد در جهانِ روايت است به فرم ادبي خاص و منحصر

ها و  توان به نوع نثرهاي شاعرانه در قصه مي -است اما در اين مقام منظور ما نيست
سعدي و آثاري ديگر از اين نوع نام برد  گلستان، االوليا ةتذكر، اسرارالتوحيدحكايات 

كه گاه  عري و بيان روايي است؛ چندانكه هركدام تلفيق ويژه و اغلب موفقي از زبان ش
گيرد كه اطالق شعر بر آن  شود و نظم و نظام شعري به خود مي قدري شاعرانه مي نثر به
سعدي  گلستان، )155-154: 2535(الشعرا بهار  گفتة ملك كه به تر است؛ چنان صادق

  . رهاي مذكو هاي ناب كتاب گونه است اغلب قسمت بيشتر شعر است تا نثر و همين
گروه دوم يعني شعرهاي روايي كه بخش عمدة ادبيات ناب كالسيك و مدرن منظومِ 

ها چالش ميان روايت و  فارسي را آكنده است، خود چندين بخش دارد كه در همة آن
ها از حيث جوهر سرايش، به  مجموع اين آميختگي. شود اي عميق ديده مي گونه شعر به

  : شود سه شكل اساسي ظاهر مي
  هايي كه روايت اصالت دارد و شاعرانگي در خدمت روايت است؛ شعر -
  شعرهايي كه شاعرانگي اصالت دارد و روايت در خدمت شاعرانگي است؛  -
  . طور همسان حضور دارند شعرهايي كه شاعرانگي و روايت هر دو به -

روف براي نمونه، قصيدة مع. كنيم هايي از هركدام را ياد مي اختصار نمونه در پي، به
  : ناصرخسرو

  اي خوانده بسي علم و جهان گشته سراسر   
  تو بر زمي و از برت اين چرخ مدور           

  )505: 1357ناصرخسرو، ( 
برد؛ چون براي  اساساً يك قصه يا روايت بلندي است كه صرفاً از زبان منظوم بهره مي

ها و  پستيبيان قصة زندگي خود و  -در اين موضع -ناصرخسرو در مرتبة نخست
هايي كه براي رسيدن به حقيقت مطلوب متحمل شده است، اهميت و اصالت  بلندي

  . دارد و سپس شعر و زيبايي آن
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  : همچنين، شعر معروف پروين
  محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت  

  مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست                 
  )374: 1362پروين اعتصامي، ( 

در شعري  -مثالً -اما. اي كامل است كه صرفاً زبان شعري را به خدمت گرفته است قصه
  : آغازد چنين مي» مرگ ناصري«كه شاملو باعنوان 

  با آوازي يكدست يكدست 
  اي چوبين در قفايش  دنباله                      

  ناصريكشيد؛  خطي سنگين و مرتعش بر خاك مي                              
  ...تاج خاري بر سرش بگذاريد                                          

  )280: 1376شاملو، (
و  ها اعتنايي كليت شعر روايت لحظة مصلوب شدن عيسي ناصري و نماياندن بي

تماشاهايِ دردناك العاذرهاست؛ اما مطلوب و مقصود اولي و اولية شاملو روايت نيست؛ 
گونه  همين. بخشي است دنبال تأثير و تازيانه زدن و بيداري كه بهبلكه شعريتي است 

  : است شعر زير از موالنا
  بني ديدم در باغ جمالش  يك سيب

  در سيب كه بشكافت از او حور برآمد          
  چون حور برآمد ز دلِ سيب بخنديد    

  از خندة او حاجت رنجور برآمد              
  )287: 1386مولوي، (

كند، هدف اصلي او روايت نيست؛ بلكه  اي را روايت مي ظاهر قصه اگرچه به شاعر
  . نوعي شعريت عرفاني است كه رنگي از روايت هم گرفته است

هاي ممتاز ادب فارسي است،  در برخي موارد كه اوج آن صرفاً ازآنِ شخصيت
سخت است؛ آميزد كه تفكيك اين دو اگر نه محال، بسيار  شاعرانگي چنان با روايت مي

» رستم و اسفنديار«نظامي يا  پيكر هفتكه تفكيك شاعرانگي از روايت در  چنان
و آثار عطار تقريباً محال  بوستان، مثنوياخوان و برخي مواضع » كتيبة«فردوسي يا 
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طبيعي است كه هر . اند است و شاعران هر دو سوي كالم را به يك ميزان اوج و پر داده
ساني و اقتضائات ناگزير زباني و بياني خويش در طول مقتضاي ذات ان شاعري به

آفرينش يك اثر يا قالب ادبي، ممكن است گاهي روايت و روحية روايتگري بر ذهن و 
زبانش تأثير بيشتري داشته باشد و گاهي نيز شعر و شاعرانگي؛ اما به هر حال، برگشت 

  . گانه خواهد بود هاي سه هر دو به يكي از همان صورت
از حيث تركيب و  -رنظر گرفتن اين سه گروه رابطه ميان شعر و روايتبا د
آميختگي دو ساحت شعر و روايت  هايي را كه از درهم توان مجموعة فرم مي -آميختگي

 :بندي كرد اند، به اين صورت تقسيم در ادبيات فارسي پيدا شده
  قصه  -مثنوي .1 
بند،  مثل ترجيعبا مشتقات آن (قصه  -قصيده .2-6 

  )قصه -مستزاد ، مسمط وبند تركيب
  )قصه -و تغزل(قصه  -غزل .8-7  هاي خاص داستاني فرم       

  قصه  -قطعه .9  در ادبيات منظوم فارسي      
  )قصه -بيتيو دو(قصه  -رباعي .10-11                                

 ،نيماييشامل  نو انوع آ(شعر نو حكايي  .12
   )شكلو آزاد  ،سپيد، حجم

از اين دوازده شكل منظوم، بخشي از بهترين ادبيات داستاني فرهنگ و در هركدام 
هاي دور، بزرگان  از گذشته. شود ادب ايراني و فارسي و حتي گاه بشري مشاهده مي

ترين  اي، رديفي و وزني، همواره مناسب امكانات ويژة قافيه سبب ادب قالب مثنوي را به
هاي ادب فارسي مثل خمسة نظامي،  استاناند و بهترين د شكل براي بيان روايت ديده

و  اسرارنامه، الطير منطق، نامه مصيبت(مولوي، ربعة عطار  مثنويفردوسي،  شاهنامة
هاي ديگر هم در  سعدي در همين قالب پديد آمده است؛ اما شكل بوستانو ) نامه الهي

ها در  ن قصهگاه زيباتري گه اند و ازقضا، فروغ نبوده تأثير و بي حيطة بيان روايت كم
  . اند هايي غير از مثنوي پديد آمده قالب

هاي ديگر ادبي، جز مثنوي،  آنچه اكنون براي ما بسيار اهميت دارد، توجه به شكل
اي  هاي تازه اگر از اين ديدگاه به ادبيات فارسي نگاه كنيم، پنجره. براي بيان روايت است

. كلي دگرگون خواهد كرد داستان بهاز روايت به روي ما باز خواهد شد و درك ما را از 
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ها،  ها، مستزاد بندها، مسمط بندها، ترجيع در اين ديدگاه تازه بسياري از قصايد، تركيب
ها، شعرهاي سپيد، نيمايي، آزاد و چهارپاره از قفس شعريت محض رها  ها، رباعي قطعه
اين  -الًمث -كه شوند و در ساحت جديد رواييِ خود، چهره خواهند گشود؛ چنان مي

  : شعر ايرج ميرزا را كه
  داد معشوقه به عاشق پيغام                              كه كند مادر تو با من جنگ

  )192-191: 1353ايرج ميرزا، (
به . در مرتبة نخست، يك قصة كوتاه كامل خواهيم ديد و سپس يك شكل ادبي خاص

  : عيار خواهيم يافت تمام همين ترتيب، اين غزل موالنا را داستان يا داستانك
  روزي يكي همراه شد با بايزيد اندر رهي         پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدي اي دغا؟

  ام؛ پس بايزيدش گفت رو      يارب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا گفتا كه من خربنده
  ) 27: 1386مولوي، (

  : شاعران ديگرهمچنين، اين غزل موالنا و صدها غزل ديگر از او و 
  آمد غريبي از ره مهمان مهتري شد        مهمانيي بكردش با كار و با كيايي

  )1193همان، (
  : اين رباعي اخوان ثالث

  سر كوه بلند آمد عقابي 
  اي نه پيچ و تابي   نه هيچش ناله   

  نشست و سر به سنگي هشت و جان داد    
  غروبي بود و غمگين آفتابي               

  ) 284: 1375ان ثالث، اخو(
نيز پيش و بيش از آنكه شعر باشد، قصة بسيار كوتاهي است كه از حيث مجموعة 

ياب و تازه  ويژه در حيطة ادب داستاني مدرن، كم كاركردهاي روايي و تصويري، به
هاي  هاي كوتاه موجود در شكل توان برخي داستان اصوالً با اين نوع نگاه مي. است

هاي داستاني  ترين صورت رفته م را در حيطة فرم، با برخي از پيشادبيات سنتي منظو
تر از  اي جهات حتي برتر و كامل مدرن غرب قابل مقايسه دانست و از پاره ادبيات پست

   )1(.ها شمرد آن
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در  -به هر روي، يكي از رازهاي پوشيده، پيچيده و مهم آثار مقدس و ادبي 
گيري دقيق و درست از  همين بهره -گيري نمانند ماندگاري و جها هاي بي توفيق

كمتر كتاب بزرگ آييني و ادبي . زمان و همسان است صورت هم شاعرانگي و روايت به
توان يافت كه در آن نظم و شوق يا روايت و شعريت هماهنگ و همانند آميزش  را مي

پارچگي و ساخت هماهنگ و طرح منطقي را با شوق و وجد و  نيافته باشد و يك
  . كار نگرفته باشد هاي هنري در كنار هم به نجارگريزيه

گيري آثار بزرگ ادبي ما همين تعامل دوگانه است؛  دليل اصلي ماندگاري و جهان
هرچند تاكنون بيشتر ساحت شوق و ذوق و شورِ آثار مهم منظوم پيش چشم بوده و به 

. وجه نشده استها چندان ت ساحت عظيم و عميق روايي و داستاني مندرج در بطن آن
بر همين مبنا، اگر آثار منظوم ادب فارسي از گذشته تا امروز را از بعد روايي مورد نظر 
قرار دهيم و داستان و روايت را صرفاً آن چيزي ندانيم كه غرب به عالم شناسانده و نام 

و همچنين رمان و روايت از نوع مدرنِ آن را فقط گونة  -رمان به خود گرفته است
اي به كف خواهيم آورد و  ابعاد روايي تازه -روايت در جهان تلقي نكنيم ممكنِ
اندازة ميراث روايي غرب مفيد،  هاي داستاني نوي را تجربه خواهيم كرد كه هم به جهان

بخش و كاراست و هم با فضاهاي بومي و اقليميِ خودمان سازگارتر و  مؤثر، لذت
معناي نفي اشيا يا موضوعات  ا موضوع بهترديدي نيست كه اثبات يك شيء ي. كارگشاتر

نويسي خاص ايراني در گذشته است، مراد نفي  ديگر نيست و اگر صحبت از سنت قصه
نويسي امروز غرب نيست كه هرچيزي به جاي خويش  يا خوارداشت سنت عظيم رمان

  . نيكوست
ا مان، در اينج با توجه به اهميت خاص روايت در فرهنگ گذشته و گذشتة فرهنگي

كه ظاهراً از حيث روايي و شكلي چندان اهميتي هم ندارد و  -فقط يك نمونة آن را
كنيم تا پيدا شود كه حتي در  بررسي مي -معنا و محتوا در آن اصل قلمداد شده است

ترين ساحت معناگرايِ ادب فارسي، يعني عرفان، تا چه حد شكل روايت و فرم  مهم
يافت، اهميت عامِ قصه و  ده است تا از همين رهقصه، حتي در نوع كوتاه آن، مهم بو

  . شود تر روايت در كليت ادب داستاني منظوم ما روشن
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  هاي كوتاه ادبيات عرفاني  اهميت روايت و تنوع فرم در داستان. 3
كم ده هزار قصة كوتاه در ادبيات عرفاني فارسي بيش و پيش از هر امري،  وجود دست

گرا در فكر و  اين نوع ادبي در ذهنيت بزرگان عرفانگواه بر سلطه و اهميت عظيم 
سوم كل ادبيات  فرهنگ گذشتة ماست؛ هم از حيث بسامد و كميت كه نزديك به يك

اي از بهترين و  گيرد و هم از جهت كيفيت كه بخش عمده داستاني گذشته را دربرمي
  )2(.اند ها جاي گرفته ايراني و انساني در اين قصه -هاي فارسي زيباترين قصه

ها به بار نشسته است و  هاي عرفاني در قالب همين قصه بيشترين حجم آموزه
اند، از طريق همين  بزرگان فكر و ذوق و هنر هرچه گفتة خوب و نكتة لطيف داشته

  . اند بيان كرده -كه همواره براي خواص زيبا و براي عوام گيرا بوده است -قالب خاص
ها آن است كه هرچه حوزة نفوذ و تأثير شخصيتي  صهگيز درباب اين قبران نكتة تأمل

تر و اغلب  تر، هنري تر، عميق گيري او از قصه آگاهانه شود، بهره تر مي تر و عميق بزرگ
كي و فكري، شهودي، هنري اردستگاه اد اي موارد، حدي كه در پاره تر است؛ به گسترده

و استعداد عارف در خلق قصه شود و نهايت ذات  و زباني او با قصه يكسان و يگانه مي
  . آيد به نمايش درمي

در سرايش و پيدايش اين ده هزار قصه، عطار با آفرينش بيش از دو هزار قصة 
و جامي هم با مجموعة عظيم  )3(كوتاه، مقام نخستين را در هر دو حيطة نظم و نثر دارد

ي با داشتن ارج و هاي جام آثار منظوم و منثور خود جايگاه دوم را داراست؛ البته قصه
هاي عطار  هايي بعضاً تازه در فرهنگ و ادب فارسي، نه بافت هنري داستان طرح ديدگاه

  . آيد شمار مي ها يكسره عرفاني به را دارد و نه تمام آن
كه موالنا فقط  نسبت كم نيست؛ چنان كميت و تعداد قصه در آثار ديگر بزرگان هم به

در قالب ( كليات ديوان كبيرداده است و در  قصه جاي 330حدود  معنوي مثنويدر 
هاي خويش را  هم بخش زيادي از قصه مكتوباتو  مجالس، فيه ما فيه، )داستان -غزل

 رسالة، المحجوب كشف، العارفين بستانصاحبان آثار منثوري همچون . گنجانده است
  . شمار نيست هايشان اندك هم تعداد قصه اسرارالتوحيدو  قشيريه

و توجه  -از حيث ذوق، هنر و فكر -گري فرينش قصه و اين مايه جلوهاين حجم آ
سرايي بهترين گواه آميختگي و استغراق بزرگان عرفان ايراني در روايت  به قصه و قصه
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و روايتگري و استوارترين دليل بر ارجمندي و احترام اين نوع ادبي در ذهن و زبان 
  . آنان است

حت صميمانه و خالقانة عارفان ايراني است كه هاي منظوم سا ويژه قصه قصه و به
روي و ريا و بدون رنگ و نقاب، عمق ذات، گسترة نگاه و نوع شخصيت و ذوق  بي

هاي  عارفان ايراني در متن و بطن سرايش قصه، گويي از بند تعلق. دهد آنان را نشان مي
و سلطة نگاه  هاي آييني، هاي مرامي و قيود اجتماعي و آموزه ايدئولوژيك، وابستگي

اند، حقيقت ذات خود را  رسيده به منِ واقعي و حقيقي خود مي  ،اند شده عرفي رها مي
تعلق ناب،  محض بيرون آمدن از آن جهان شگرف و عالم بي اند و به كرده آفتابي مي

دقيقاً به همين دليل است كه از يك سو . اند گرفته وبوي عرف و عادت مي دوباره رنگ
» پيمانة معنا«تعبير مولوي  اهميت و ابزار رساندن پيام و به كم -رخي مواقعدر ب -قصه را

كه شعر را؛ اما درعمل،  اند؛ چنان داده و ظاهراً به آن چندان ارج و اهميتي نمي  خوانده مي
بايد  بنابراين،. اند كرده بيشترين شيفتگي و شيدايي خود را نثار سرودن و قصه گفتن مي

هايي كه اين بزرگان در چنان  موقعيت و فهم محدوديت شيار بود و با دركه
  : اند، فريب اشعاري از اين دست را نخورد هايي داشته جامعه

  اي است معني اندر وي بسان دانه     اي است   اي برادر قصه چون پيمانه
  دانة معنا بگيرد مرد عقل                   ننگرد پيمانه را گر گشت نقل

  )328: 1384مولوي، (
اي كه مولوي ناچار به ابراز  اين حرف درست است؛ اما در نسبت و موقعيت ويژه

گويي نيست و اساساً با  آن بوده است؛ زيرا اين گفته هرگز براي مطلق قصه و قصه
  . كليت فكر و فعل و شعرِ مولوي همخواني ندارد

پند و عبرت در  شود قصه ابزار تعليم، هايي كه مثالً گفته مي  گونه است نكته همين
  :شود كه نگاه عارفان ايراني است و براي تأييد آن نمونه آورده مي

  تا كه راضي باشي در حكم خدا      عبرت است آن قصه اي جان مر تو را 
  )280همان، ( 

ها هم در قلب و  هاي عارفان هست و آن عبرت، تعليم، پند و آموزش قطعاً در قصه
اند؛ اما حقيقت قصه حال و كاري  ايي را جاي دادهه هاي خود چنين آموزه متن قصه
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اندازد كه با  ها را در جهاني ديگر مي محض آغازيدن، آن ديگر با جان عارفان دارد و به
  . هاي بسيار دارد عوالم متعارف فاصله

كنند و به  ها، ذات خود را هويدا مي عارفان با تمثل به روايت و گفتن اين قصه
قصه . سازند  هايشان را جاوداني مي ها و دريافته ن بياني، عمق يافتهتري ترين و ناياب ناب

اي از منِ اصلي و اصيل عارف  در اين مقام، ديگر ابزار و پيمانه نيست و بطن و اليه
است كه گاهي از منِ آموزشي و عرفي عارف هم عزيزتر است؛ زيرا عارف فقط در اين 

تمامي مشاهده  ي هنري، ذات خود را بها مقام ِخلق و خالقيت ناب است كه در آينه
و البته، همچنان ازپيِ گذشت و برگشت از آن مقام به  شود كند و شيداي خود مي مي

صرفاً  -كه خواند؛ چنان ها را قصه و پيمانه و ابزار مي و آن پردازد جرح و تعديل خود مي
مقامي ديگر چنين  هايي را دربارة قصه گفته بود، در موالنا كه چنان نكته -براي نمونه

  : سرايد مي
  اي اياز از عشق تو گشتم چو موي          ماندم از قصه، تو قصة من بگوي

  بس فسانة عشق تو خواندم به جان          تو مرا كافسانه گشتستم بخوان 
  خواني نه من اي مقتدا        من كُه طورم تو موسي وين، صدا  خود تو مي

  ) 804همان، (
  : خواند قامي است كه قصه را حقيقت حال خود و نقد آن ميدر چنين م

  هللا اين حكايت نيست هين           نقد حال ما و توست، اين خوش ببين اشح
  )130همان، (

  بشنويد اي دوستان اين داستان          خود حقيقت نقد حال ماست آن  
  )6همان، (

چالش  شديدترين لحن به ، بادانند مي را افسانه مثنويبه همين دليل، مولوي كساني را كه 
  : سرايد نامد و مي مي» نقد وقت آدميان«را  مثنويهاي  كشد و قصه مي

  )4(هر كش افسانه بخواند افسانه است          وآن كه ديدش نقد خود، مردانه است

  )554همان، ( 
   :داند صراحت، قصه را درمان دردهاي انساني مي همچنين، در مقامي ديگر به
  ها شود   ها شود                باز گو تا مرهم جان بازگو تا قصه درمان

  )64همان، ( 
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شود چيزي كه فقط ابزار و ظرف و صورت ظاهري است، حقيقت روان و  مگر مي
ها را در خود جذب و  ويژه بزرگان و ممتازان، شود و چندان آن مرهم جان آدميان، به

  نان شود؟ محو كند كه جان و روان و زبان آ
دهد كه قصه در نگاه عارفان  روشني نشان مي تأمل و تدبر در متون مهم عرفاني به

شوند و از  نخست، روية ظاهري كه عوام و متوسطان جذب آن مي: ايراني دو سويه دارد
برند و ديگر، الية پنهان و عميقي كه در كل ساخت و بافت  آن بهرة عقلي و روحي مي
چنان  آن. گاه جز آن نيست هن و زبان و حقيقت جان عارف گهقصه درج است و تمام ذ

هاي روايي آن است  هاي مقدس و ديني چنان تنيده و پيچيده در اليه كه حقيقت كتاب
ها جدا كرد و ناچار بايد همه  را از معاني و مفاهيم مندرج در آنشان توان ظاهر كه نمي

ورت و محتوا و ظاهر و باطنِ جزء ص دانست و از جزء» آسماني و مقدس«را دركل 
نام قصه و ابزار،  يكسان پند گرفت و بهره برد؛ در آثار عرفاني هم گاه چيزي به ها به آن

  . جدا از معنا و مفهوم وجود ندارد
داند، مغز جان  دقيقاً به همين دليل است كه براي مثال عطار قصه را روح قرآن مي

  : خواند ترين نوع بيان مي را سنگين گويي نمايد و قصه خود را در آن هويدا مي
  نبيني روح قرآن در قصص قصه گفتن نيست ريح في الفصص        مي

  چشم جانِ پريقينت باز كن             بينت باز كن        ديدة انصاف
  ام  تا نپنداري كه در بيهوده   ام             در حقيقت مغز ِجان پالوده

  )364 -363: 1380عطار، (
  : يزن

  قصه چيست؟ از مشكلي آشفتن است 
  وآنچه نتوان گفت هرگز گفتن است  

  ) 41همان، (
كند كه به سوية درون قصه  جد دعوت مي مولوي هم در مقامي ديگر، خواننده را به

هاي نهاني را ببيند و بداند كه قصه مثل  راه برَد و در قلب قصه و نه از طريق آن، گنج
نشيني با صورت و جسم آن را نصيب  آفريده است و همرويي است كه خداوند  پري
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خامان و نامحرمان كرده و ديدار و لذت وصال او را به خاصان و محرمان بخشيده است 
  ). 451و  430: 1384مولوي، (

نگرد و سخت درپي آن  مي مثنويتر به كل  سنجانه در دفتر ششم كه مولوي نكته
ا تبيين كند، مفصل به اين مسئله ر مثنوياست كه دو ساحت صورت و معناي 

انگارد و درباب لفظ و صورت  پردازد و درنهايت، حرف و صوت و جان را يگانه مي مي
  : گويد و قصه مي

  هاي رسته ز آب ِجان ببين هاي تازة مرجان ببين                        ميوه شاخه
  يا شود چون ز حرف و صوت و دم يكتا شود         آن همه بگذارد و در

  هر سه جان گردند اندر انتها          ها      حرف گو و حرف نوش و حرف
  ساده گردند از صور گردند خاك         ستان و نان پاك            دهنده و نان نان

  در مراتب هم مميز، هم مدام     ليك معنيشان بود در سه مقام              
  )912همان، (

هاي  ي بزرگ و جفايي آشكار است كه در اسفار آييني و كتاببر همين مبنا، خطاي
از ) مثنويو  الطير منطقمانند (و آثار رمزي و عرفاني ) مثل تورات، انجيل و قرآن(ديني 

ها بكشيم و مثالً قصة  سر قياسي نادرست، خطي سياه ميان صورت و معناي اين نوشته
كنيم و صورت را فرع و  يوسف را به دو بخش صورت قصه و محتوايِ آن تقسيم
هاي  ترديدي نيست كه كتاب. پيمانه و ابزار بدانيم و محتوا را اصل و مظروف و مقصود

در . نمايند پارچه، حقيقت خويش را مي بزرگ و آييني در يك ساحت هماهنگ و يك
تفكيك اين دو ساحت، . اين ساحت، صورت عينِ معناست و معنا عين صورت

گونه است آثار  نيز همين )5(.آورد وجود مي ها به ين در آنگسستگي و گسيختگي بنياد
  . ها عين معناست و معنا عين صورت طراز اول عرفاني كه صورت قصه در آن

هاي مولوي، عطار،  توان بدون فهم عميق ساخت و بافت قصه درواقع، هرگز نمي
 )6(.شان رسيدها به عمق درياي جان پردازي آن سنايي و ديگران، و آشنايي با رموز قصه

انگارند،  ها را ابزار و ظرف مي قصه -در اين آثار -هايي هم كه ها و نكته آن دسته از گفته
درستي و دقت تفسير شوند تا براي اهل معرفت روشن شود  البته بايد در جاي خود به

هاي طريقتيِ مبتني  هاي عرفي و آموزه كه گويندگان با چه تنگناهاي اجتماعي، ضرورت
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اند؛ چون با اين معيارهاي  هايي را بر زبان رانده ن تنگناها و ظواهر چنين حرفبر همي
توان به درك درستي  گاه نمي دوگانه، يعني جدايي قصه از معنا و محتوا از صورت، هيچ

  . از حقيقت آثار ادبي و آييني رسيد
توجه به اين نگره، عظمت و اهميت قصه را در نگاه عارفان بزرگ ايراني نشان 

كه چرا در تجليات روانيِ هر عارف بزرگي،  كند دهد و راز اين نكته را آفتابي مي مي
قصه و روايت نخستين مقام و بلكه واالترين مرتبه را دارد و در گسترة زماني نسبتاً 
كوتاه مثالً حدود ده هزار قصه را به زبان فارسي دري آن هم فقط در حوزة مسائل 

هاي عرفاني فارسي  كه اگر همة كتاب كند ردمانش ميعرفاني وارد فرهنگ و ادبِ م
  .  ها خواهد بود بسيار بيش از اين ها دقيق شمارش شود، عدد آن

  
    نتيجه. 4

هاي روايي در ادبيات منظوم  آميختگي عميق شاعرانگي و روايت و تعدد و تنوعِ شيوه
سيك فارسي است و ترين ويژگي ادبيات كال هاي كوتاه آن، مهم ويژه داستان داستاني، به

ازقضا، راز تأثيرات شگرف و پايايي و پويايي تاريخي آن هم در همين مسئله است؛ 
/ خورد، شكل هنري گاه كه اين دو ويژگي با معنا و محتوا پيوندي عميق مي ويژه آن به

خوردگي شاعرانگي  اوج اين گره. نظير است كه در نوع خود بي ريزد ادبي نابي را پي مي
دهد كه باوجود  هاي كوتاه منظوم ادب عرفاني خود را نمايش مي در داستان و روايت

توجهي به فرم و شاعرانگي و روايت در آثار عرفاني، بايد كالم آنان  اي اقوال در بي پاره
هاي آنان را  بخشي و ماندگاري گفته را آميخته با اين سه دانست و راز اثرگذاري، لذت

  . روايت و شاعرانگي دانستهاي ژرف معنا و  در آميختگي
  
  ها  نوشت پي

ها  گرفته و همان كار مي ها و ابزارهايي كه ادبيات كالسيك در حوزة قصه به براي شناخت بيشتر فرم. 1
؛ 1386دانشگر، : نوعي رايج شده است، بنگريد به نحوي در ادبيات مدرن داستاني غرب به امروز به

يكي از . هاي ادبي پژوهشمجلة  12؛ شماره 67: 1370؛ ابراهيمي، 117: 1385پورنامداريان، 
اي مستدل ميان  ضمن مقايسه پردازي موالنا هاي همايش داستان مجموعة مقالهنويسندگان در 

هايي كه امروزه در  تجربه«: گيرد پردازي مولوي نتيجه مي مدرن و شيوة داستان نويسي پست داستان
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در مثنوي [اي ديگر از عالم ادبيات  ها قبل در گوشه دتنمايد، م داستان غرب بسيار تازه و بكر مي
  ). 243: 1386دانشگر، (» ]است[انجام شده، گرچه مغفول مانده ] موالنا

هزار قصه 35تا  30هاي موجود در آثار ممتاز ادبيات كالسيك فارسي چيزي نزديك به  مجموع قصه. 2
هاي  ي فارسي و تعميم آن به كتابهاي مهم ادب عرفان هاي كتاب ما با شمارش تمام قصه. است

هاست در قالب  گو با دوستان فاضلي كه سالو اي رسيديم؛ اما پس از گفت همانند به چنين نتيجه
هاي ادب فارسي هستند و نظر  المثل ها و ضرب طرحي پژوهشي درپي شمارش و نگارش قصه

وعي اطمينان بيشتر در هزار قصه در ادبيات فارسي، به ن35كم  ها مبني بر وجود دست صريح آن
  . شمارش خود رسيديم

جاي داده كه بيشترين  االوليا ةتذكرحكايت در  1000قصه در آثار منظوم و  1200عطار حدود . 3
قصه است و كمترين قصه در  347هركدام با  نامه مصيبتو  الطير منطقهاي منظوم در  قصه
طار را هم به اين مجموعه بيفزاييم، تعداد هاي ع داستان - البته اگر غزل. حكايت 272با  نامه الهي
هاي  داستان -ها يا قصيده داستان -هاي متنوعي از غزل نمونه. ها از اين هم فراتر خواهد رفت قصه

: تهران) (هاي كوتاه ادبيات عرفاني قصه( پايان هاي بي پيمانهعطار، مولوي و ديگران در كتاب 
  . آمده است) 1392هرمس، 

داند و  را عين حقيقت و برترين پلكان معرفت مي مثنويهاي  ديگر هم كليت قصه مولوي در جايي. 4
تازد و  خوانند، سخت مي را مثل قرآن كريم كتاب قصه مي مثنويبر كساني كه با قياس نادرست 

  . داند هاي گيرا و سادة آن مي را مندرج در بطن قصه مثنويمعاني عميق 
  . 1386محبتي، : ك.مينه ربراي بسط و توضيح بيشتر در اين ز. 5
وجه امكان ظهور ندارد و در  هيچ گويد كه معناي صرف به مي هم اين نكته را باز مثنويمولوي در . 6

  : پيدايش و گسترش حقيقت كافي نيست
  گر بيان معنوي كافي شدي                         خلق عالم عاطل و باطل شدي

  صورت روزه و نمازت نيستي         گر محبت فكرت و معنيستي              
  هاي دوستان با همدگر                        نيست اندر دوستي اال صور هديه

  )118دفتر اول، (
معني را به صورت اتصالي هست، تا هر دو به هم نباشند، فايده «: گويد صراحت مي هم به فيه ما فيهدر 

  ). 144: 1362مولوي، (» ندهند
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