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 قصه از سنایی تا موالنا -رباعی سیر
 حامد شکوفگی/ مهدی محبتی

گویی در ادبیات منظوم فارسی شمرده شده و  داستانمثنوی قالب اصلی  :چکیده

است. با   های دیگر شعری مانند غزل و رباعی غفلت شده معموالً از توانش قالب

% 10یابیم که حدود  میدر... و بررسی رباعیات شعرایی مانند سنایی، عطار، موالنا

اند. در  پرداخته پردازی قصه( به داستان -رباعی 203و موالنا  302رباعیات خود )عطار 

های  های مختلف قصه در رباعی تحلیلی به بررسی گونه -این مقاله با روش توصیفی

 ۀبردانددر که این رباعیاتیم ا هو به این نتیجه رسید هروایی این شعرای عرفانی پرداخت

های این رباعیات به  های حِکمی، طبیعی و... هستند، اما بیشترین حجم روایت قصه

توجه به وحدت و گذرایی این با. استها و شهودهای عرفانی مربوط  ربهبازنمایی تج

ها به  قصه -تجارب و ساختار منسجم و کوتاه رباعی، وحدت فرم و محتوا در رباعی

رسد و یکی از دالیل توجه صوفیه به رباعی، مناسبت فرم رباعی و محتوای  حداکثر می

گر و  ها از زبان عارف تجربه ن آنها با توجه به بیا های شهودی است. روایت روایت

توجهی از  گیرد؛ هرچند تعداد قابل اول شخص بهره می ۀحاضر در صحنه، بیشتر از شیو

های سنتی فارسی  شود که در قصه روایت می ها به شیوۀ دوم شخص  قصه  آن

ها با تغییر زاویة دید )التفات( و  فرد است. با وجود اختصار گاه در این روایت منحصربه

 ای مواجهیم. های درونه حتی داستان

 عطار، موالنا، اوحدالدین کرمانی قصه، سنایی، -رباعی :ها واژهکلید

                                                 
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان دانشیارemail: mohabbati@znu.ac.ir                                        

 نویسنده مسئول(ن دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجا( 

email: hshekufegi@gmail.com   
 5/12/1397: مقاله پذیرش 7/9/1397:مقاله دریافتمقاله علمی پژوهشی است. 
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 مقدمه:

به   شده است. صوفیه با سرودن رباعی زبان محسوب می رباعی از قدیم قالب محبوب عرفای فارسی

سرای فارسی مانند  ترین شعرای رباعی و پررباعی اند ی کمک بسیاری کردهررواج این قالب شع

دیگر، تمایل  ویس اند؛ از عطار و موالنا و اوحدالدین کرمانی همواره شعرای صوفی شمرده شده

های کوتاه و بلند عرفانی امری است که جملگی برآنند.  های خویش در قصه صوفیه به بیان آموزه

های اخالقی و عرفانی  و... از قصه برای تعلیم آموزه ثنویم، الطیر  منطق ها در شاهکارهایی مانندآن

های شعرایی مانند عطار و  روایت -اند. حتی غزل های سلوک عرفانی بهره گرفته و شرح دشواری

ای که حتی  گونهبه گویی در شعر دارند؛ میزان تمایل به قصهدهد شعرای صوفی تا چه نا نشان میموال

 -شود، تعداد قابل توجهی غزل گویی محسوب نمی بی برای قصهدر غزل که عموماً قالب مناس

های شعری محدود  ها در قالب گویی و بازنمایی تجارب عرفانی آن روایت دارند. آیا تمایل به قصه

های مورد نظر  شعر فارسی ظرفیتی برای نمایش داستان های دیگر شود؟ آیا قالب و غزل میبه مثنوی 

 ها ندارند؟ آن

خالف است. بر  پردازی عرفا در رباعی توجه چندانی نشده گویی و داستان ه قصهحال ب تا به

ترین شعرای عرفانی ادبیات فارسی مانند سنایی،  تصور اولیه مروری بر مجموعة رباعیات بزرگ

های کوتاه عرفانی در  عطار و موالنا یا اوحدالدین کرمانی، نشان از حجم قابل توجهی از قصه

وجود با زبان، دهد این شعرای خلّاقِ فارسی رد. این موضوع نشان میها دا رباعیات آن

اند حتی در  است، توانسته  های شعری همواره وجود داشته فرم و قالب هایی که در عرصة محدودیت

پردازی کنند تا عطش و نیازی را که بیشتر ناشی از عمق تجارب  قالب کوتاهی مانند رباعی هم قصه

پردازی  بنشانند. آیا بین میل عرفا به رباعی و توانش رباعی در قصه ، فروهاست اصیل عرفانی آن

های کدامیک از شعرای عرفانی ما بیش از  داستان -ای وجود دارد؟ تعداد رباعی عرفانی رابطه

تر به خلق و بازنمایی  تر و موفق داستان، هنری -اند در رباعی یک توانسته است و یا کدام دیگران

وگو، پیرنگ، مکان و زمان  اه بپردازند؟ عناصر مختلف روایی مانند شخصیت، گفتهای کوت روایت

اند؟ در این مقاله سعی  چه سازوکاری در کنار یکدیگر قرار گرفتههای کوتاه با  و... در این قصه

ی مانند با بررسی در مجموعة رباعیات شعرایهایی از این دست،  است برای یافتن پرسش  شده

بدون بررسی  . البتههایی مستند و مستدل ارائه شود موالنا و اوحدالدین کرمانی، پاسخسنایی، عطار، 
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ماند.  پردازی در عرفان فارسی بر ما مجهول می های عرفانی بخشی از میراث قصه قصه -دقیق رباعی

قصه تا قرن هفتم کامالً مشخص  -ها و ارائة سیر تکاملی رباعی بنابراین ضرورت پاسخ به این پرسش

 است؟ های دانشگاهی به این موضوع پرداخته شده های مکتوب یا مقاله شود. اما آیا در پژوهش می

رباعی دو کتاب مستقل در زبان فارسی تألیف شده است: اولین اثر مستقل، یکی کتاب  ۀدربار

رن سرایان تا پایان ق رباعی و رباعیاز سیروس شمیسا و کتاب دیگر  (1362)که  سیر رباعی در فارسی
گویی در  کدام از این دو کتاب به قصه است. اما در هیچ (1372)از محمد کامکار پارسی  هشتم

ای نشده است. از  رباعی و ظرفیتی که ممکن است این قالب برای بیان روایت داشته باشد، اشاره

 بر کتاب ارزشمند (1366)ل دکتر ریاحی ة مفصرباعی، مقدم ۀدیگر آثار تحقیقی ارزشمند دربار

سرایان این  گری رباعی ای به روایت است که با وجود بیان نکات انتقادی تازه، اشاره المجالس هةنز

ها  شود. تنها در دو مورد از مقاالت دانشگاهی است که در آن کتاب در قالب رباعی دیده نمی

لی و  دکتر کاووس حسن ةآمده است. در بخشی از مقال رباعیگویی موالنا در  قصه ۀنکاتی دربار

به روایت داستانی در رباعیات « رفتارهای هنری موالنا در رباعیات موالنا»شهین حقیقی با عنوانِ 

جمله رفتارهای موالنا در قالب از»ن قبیل رباعیات او آمده است. هایی از ای موالنا اشاره شده و نمونه

تحلیل » ةمقالر . د(128: 1389لی و حقیقی،  )حسن «رباعی، آوردن داستانی کامل در یک رباعی است

گویی در  تری به بحث قصه طور مبسوط از یعقوب زارع ندیکی به« رباعیات موالنا از منظر داستانی

، اما وی تنها (92-112 :1389)زارع ندیکی، های آن پرداخته شده است  رباعیات موالنا و برخی ویژگی

گویی صوفیه در این قالب سخنی نگفته  قصههای روایی موالنا توجه کرده و از حجم باالی  به رباعی

به همین »پژوهان دو دهة گذشته سیدعلی میرافضلی است که مجموعه مقاالت  است. از رباعی
های صوری رباعی است و میرافضلی در این مقاالت به  ویژگی ۀاو همگی دربار« کوتاهی

 ۀحوزفضلی درهای میرا شای نکرده است. از جدیدترین پژوه گویی عرفا در این قالب اشاره قصه

چهارخطی؛ کندوکاوی در تاریخ رباعی و دیگر کتاب  جُنگ رباعیپژوهی، یکی کتاب  رباعی
گویی  لف، به قصهمؤهای  است؛ با وجود تازگی برخی نکات و یافته  منتشر شده که (1397) فارسی

ضوع و هم تازگی آن ای نشده است. بنابر آنچه گفتیم، هم اهمیت مو عرفا در رباعیات فارسی اشاره

 گویی در ادب فارسی مشهود است.  های قصه های روایی و فرم برای پژوهشگرانِ قالب
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 گویی عرفانی رباعی در قصه  رفیت.  ظ1

گویی یا فرم روایی هر پژوهشگری را با  عنوان یک قالب قصه ای که در پذیرش رباعی به اولین نکته

از حد )حداکثر دو بیت( و نداشتن مجال برای کند، کوتاهی بیش  چالش و تردید مواجه می

پردازی است و البته هنگامی که محدودیت وزنی هم برای قالب رباعی مطرح شود )وزن  قصه

مفعولُ مفاعیل مفاعیل فعل با اندک تغییری در اختیارات شاعری در همین وزن(، این دشواری بیشتر 

بینانه  های کاملی ندانیم یا خوش وایی را روایتهای ر رسد. با این اوصاف یا باید رباعی به نظر می

گذرای یک شاعر توانا و نوجو محسوب کنیم و  آزمایی و تفنن را طبعها  قصه -تعداد اندک رباعی

است.   گویی نزد شعرای ایرانی بدل نشده گاه به یک سنت قصه گویی در رباعی هیچ بپذیریم قصه

آشنایی با رباعیات عارفان  ، ابتدایی و از سر کمها لدوی این دو تحلیدهد هر بررسی دقیق نشان می

پژوهان  ها مجموعة خصوصیاتی را که بیشتر روایت قصه -ست. بسیاری از این رباعیا سرا رباعی

ها هیچ اشکال نظری را پیش  اند، دارد و اطالق روایت بر آن نظر دربارۀ روایت برشمرده صاحب

قدر چشمگیر است که تفننی خواندن رباعیاتی که در  ها آن قصه -سویی، تعداد رباعیورد و ازآ نمی

گویی در  آن عناصر روایی موجود است، دور از انصاف پژوهشی است. نادیده گرفتن ظرفیت قصه

های عرفانی شاخص و  مثنوی در ادبیات فارسی، نتیجة حجم گستردۀ مثنویهای غیر قالب

عنوان تنها قالب  به  زبانان به مثنوی ت فارسیشاهکارهای داستانی در این قالب خوگرفتن ذهنی

 پردازی شعر فارسی است. قصه

 گویندگان خود تحمیل کرده، بههایی که شعرفارسی در زمینة فرم و قالب بر  با همة محدودیت

است. در   ای احساس شده ای بوده که در دوره رسد هر قالب شعری محصول یک نیاز تازه نظر می

گیرد که تنها  کار می اش ابزارهایی را به ر راوی برای بازنمایی رخدادهای ذهنیسرایی ه عالم داستان

وقتی بر مخاطب کامالً تأثیرگذار است که در فرم یا قالب متناسب آن بنشیند و قرار دادن هر روایتی 

کند، اما  شده مانند مثنوی، اگرچه رخدادهای روایت را منتقل می در یک قالب از پیش تعیین

شده  تعیین  روایی بازنمایی آن رخدادها را نمایندگی کند. در این نگاه فرم از پیش ند تأثیرتوا نمی

 کننده است.  هایش تعیین ویژگی ةنیست، بلکه در انتقال محتوا با هم

فرم  :کندمتون ادبی را برمال می ةای ادبی حقیقت پنهان همه شعر بیش از همه گونه
هم ،نحو ،قافیه ،هنگآ ضرب ،نواخت .تاب آنمحتواست و نه صرفاً باز ۀبرسازند
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 .امل آنحنه صرفاً  ،گذاری و نظایر آن خالق معنا هستند نقطه ،دستور زبان ،صدایی
 . (114: 1396)ایگلتون،  دهد ها خود معنا را تغییر می یک از آنتغییر هر

 پذیرد، روایی میعنوان متن  جرالد پرینس متنی را که حداقل دو رویداد در آن رخ داده باشد، به

تواند نقطة ضعف  کند کوتاهی طول روایت و تعداد اندک رخدادهای آن نمی بر این نکته تأکید می

 یک روایت تلقی شود و حتی آن را به عدم انسجام بکشاند. 

ثیر أانسجام زمانی روایت ت براین ویژگی  ،اگر شمار رویدادها به نسبت اندک باشد
معنادار  مایه یا نمادین یا دیگر موارد کامالً از نظر درونگذارد و حتی شاید  منفی نمی
 (.70: 1395)پرینس،  هم باشد

 از روایت بپذیریم که روایترا شناسان بزرگ مانند پراپ و تودوروف و...  اگر تعریف روایت

« ندک تغییر وضعیتی از حالتی متعادل به غیرمتعادل و دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می»را: 

دیگری که  ةاما نکتها وجود دارد.  ، ویژگی عام روایت در بیشتر این قصه(18: 1392)اخوت،  دانند می

های روایی( است.  مندی )در همة قالب ج بودن مفهوم روایتکید کنیم، مدرباید در اینجا بر آن تأ

ها الزاماً  ة روایتگرداند، اما این بدان معنا نیست که هم وجود چند عنصر روایی متن را روایی می

های مختلف از درجة  ها و عناصر روایی به یک میزان سود ببرند، بلکه روایت باید از همة زمینه

جهت عناصر روایی برخوردار نیستند. در هر قالب و فرم این موضوع صادق است.  یکسانی به

ی روایی نیز مفهوم ها مند نیستند، بین فرم های بلند به یک اندازه روایت گونه که داستان همان

مندی در رباعی را از  توان تمام مصادیق روایت مندی جاری است، ولی با این استدالل نمی روایت

های مختلف یک  قصه -دایرۀ شمول روایت کنار گذاشت. البته این درست است که از  بین رباعی

تر و  صفادی را متتوان تعد است، می  گری کرده راوی مانند عطار که در رباعی روایت -شاعر

 گری دانست. های روایی او به جهت روایت نماتر از سایر رباعی خصیصه

بنابراین کوتاهی و بلندی یک فرم روایی، لزوماً به جذابیت یا عدم جذابیت آن فرم منجر 

تواند مخاطب را درگیر و  ای به شرط هماهنگی فرم و محتوا می شود، بلکه هر روایت و قصه نمی

تواند بسته به انتخاب  کدام میوفق کند. روایت کوتاه یا بلند هرهدف روایی خود م راوی را در

خورده تلقی گردد.  درست فرم برای محتوای روایت که با آن تناسب دارد، روایتی هنری یا شکست

ای  کدام بسته به حادثه یا واقعهشکلی متعدد و متنوعی دارند و هر های کوتاه عرفانی ساختمان قصه»
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چنانکه گاه قصه از همان واژه  .گیرندای به خود میفرم و قالب ویژه ،کنند روایتخواهند  یکه م

اندازد  هیچ مقدمه بیانی و هنری خواننده را در متن واقع می گردد و بی نخست وارد روایت ماجرا می

     جرا همراه نماید و سپس خواننده را با ما های الزم فضای مناسبی را پدید می چینی و گاه با زمینه

تواند به شرط هماهنگی و یگانگی  یک رباعی یا هر قالب کوتاه دیگر می .(44: 1392)محبتی، « کندمی

بین فرم و محتوای آن یک روایت موفق تلقی شود. حال باید بررسی کرد بین قالب رباعی و 

 یر؟ گویی عرفانی این تالزم و طلب کردن توأمان محتوا و فرم وجود دارد یا خ قصه

 فرم و محتوا در رباعی عرفانی. 2
 قالب )فرم( رباعی .2-1

اند. رباعی  های فلسفی دانسته و ابداع آن را به ایرانیان نسبت داده قالب رباعی را مناسب بیان اندیشه

های شعر فارسی دری تا به  ترین دوره است که از قدیمی  قالبی مردمی و دور از دربارها خوانده شده

آنکه  مندان زیادی داشته است و بسیاری از دانشمندان و فالسفه ایرانی بی گویندگان و عالقهامروز 

های بعد انتقال  ادعای شاعری داشته باشند، افکار و تأمالت فلسفی خود را از طریق این قالب به دوره

ستی این قول( اند. قدمت کاربرد آن به انتساب ابداع رباعی به رودکی )فارغ از درستی یا نادر داده

و  المجالس هةنزهایی نظیر  توجه به مجموعهبا گردد و گستردگی حوزۀ جغرافیای کاربردش، برمی

زبانان است، قابل تأیید است.  ماندۀ رباعی که متعلق به مناطق مختلفی از فارسی های دیگر باقی جنگ

ای مردمی و حتی اشتغال به سرایش آن در بین طبقات مختلف شعرا از درباری و رسمی تا شعر

 فالسفه و صوفیه دلیل پذیرش و محبوبیت عام رباعی در ادبیات فارسی است. 

اند  سروده در ذکر بیشتر شاعران تصریح دارد که تنها رباعی میااللباب  لبابعوفی در 
الدین  و عارفان و حکیمان و شاعران بسیاری را مثل اوحدالدین کرمانی و افضل

 . (40 -41: 1366)ریاحی، اند  یا اکثر رباعی سروده شناسیم که فقط کاشانی می

است که حضور آن تا روزگار جدید هم رسیده و برخالف بسیاری از  ای اندازه محبوبیت رباعی به

 ، همچنان باقی مانده است.هها محدود شد های سنتی که با تحول در شعر نو فارسی، کاربرد آن قالب

عالم اسالم که به رباعی عالقه و توجه بیشتری  های اجتماعی و فکری در یکی از گروه

اند، صوفیه و عرفا هستند. با وجود توجه اقشار گوناگون مردم به این قالب، اسناد تاریخی نشان  داشته

 بوده است. ی ممتازهای قرن سوم به رباعی توجه دهد قدمت توجه صوفیه از میانه می
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است، رباعیات بر نوعی شعر ( 297فی )متودوم قرن سوم که دوران حیات جنید  ةدر نیم
شده  شده است که در مجامع صوفیه بغداد و طبعاً دیگر بالد خوانده می اطالق می

است... اگر ظاهر امر را در نظر بگیریم و بگوییم به زبان عربی بوده است، این نتیجه 
گویند مخترع رباعی است(  حاصل است که در زبان عربی پیش از رودکی )که می

د داشته... تفسیر دیگر این است که بگوییم در حلقات صوفیه بغداد که غالباً وجو
نسروق طوسی و...(  اند )مثل حالج، جنید، شبلی، ابن مشایخ آن از ایرانیان بوده

شده است که  های ایرانی: فهلویات( خوانده می هایی به زبان دری )یا دیگر لهجه ترانه
  (.475-476: 1389کدکنی،  )شفیعیاست  از زبان توده مردم گرفته شده بوده

ترین  هرحال باید رباعی را از قدیمی نظر از تعیین تاریخ کاربرد رباعی بین صوفیه، به صرف

دهد، این قالب شعری  تاآنجاکه اطالعات فعلی ما اجازه می»ها محسوب کنیم.  قوالب شعری نزد آن

: 1378)دوبروین، « نده و سروده شده استترین نوع شعری است که توسط عرفانی ایرانی خوا قدیمی

16) . 

دادن به محافل  رای رونقتنها از رباعیات دیگران باند و نه گفته ه این قالب شعر میتنها بصوفیان نه

رسد در گسترش رباعی در ادبیات  نظر میند، بلکه بها هگرفت مریدان بهره می شور آوردنخود و به

 اند. فارسی هم نقش مهمی داشته

صوفیان را بر گردن رباعی و ترانه حق بسیار بزرگی است؛ اینان بودند که در گسترش و رواج و 

 .(56: 1389راستگو، )« ها را برداشتند ها را سامان دادند و بلندترین گام روایی رباعی بیشترین کوشش

رودۀ های س اند: گروهی که تنها از رباعیِ گو دو دسته در یک نگاه، صوفیه و عرفای رباعی

کردند که غالباً به  ای یاد می ها داشت، نمونه دلیل مناسبتی که با احوال و اوقات عرفانی آن دیگران به

الخیر، عارف قرن پنجم،  شد و ابوسعید ابی ها منجر می تحریک و تهییج مریدان و رونق مجالس آن

امین و موضوعات گویان است؛ گروهی دیگر که خود سراینده رباعیات در مض این رباعی ةسردست

ترین شعرای زبان فارسی هم محسوب  ترین افراد این دسته که از پررباعی مختلف بودند و از مهم

 توان نام برد.  شوند، عطار، موالنا و اوحدالدین کرمانی را می می

سرا همچون گویندگان دیگر  رباعی در یک الگوی بسته فرهنگی شکل گرفته که عارف رباعی

دانسته، اما با توجه به کوتاهی ابیات و  های آن می قوالب شعری خود را مجبور به پذیرش چارچوب

ی توانسته از آن قالب برا دیده که می فردی را در آن می های منحصربه ویژگی  طرز قرار گرفتن قافیه
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سرایان هرگز منحصر در  که دیدیم رباعیگونهها بیشترین بهره را ببرد. همان بازنمایی برخی روایت

اند که گاه مصداق کامل  اند و بسیاری از حکما و فالسفه رباعیات شاخصی گفته طبقة صوفیه نبوده

را « آنی»فی رسد عرفای صو نظر مید رباعیات حکیم عمر خیام. اما بهشاهکارهای ادبی است، مانن

زبان  سرایان فارسی اند. دلیل اینکه پرگوترین رباعی اند که دیگران از آن غافل بوده در رباعی دیده

اند و بیشترین حجم رباعیات زبان فارسی در دیوان شعری عطار و موالنا و  های عرفانی داشته گرایش

شاعران فارسی بین  ةیش از همشود، احتماالً مناسباتی است که ب اوحدالدین کرمانی و... یافت می

چیز ن به این نکته پیش از هربرداست. برای پی اند، وجود داشته تهخواس ها می این قالب و آنچه آن

 های ساختاری که در قالب رباعی وجود دارد، بپردازیم.  باید به ویژگی

 اند.  آن اذعان داشته بسیاری از پژوهشگران رباعی، به انسجام و وحدت ساختاری 
توان بیت دوم آن را یک بیت  که غالباً نمی طوری ل و وحدتی دارد، بهرباعی تشک

عنوان شاهد مثال ذکر کرد؛ زیرا بیت اول ارتباط معنایی و حتی لفظی  مستقل و مثالً به
 (.202: 1387)شمیسا،  مستحکمی دارد

های آن  یا مصراعپیوسته است که عناصر  هم دلیل ساختار و فرم یک قالب منسجم و به رباعی به

پردازان شعری در دورۀ جدید  ای است که حتی نظریه در ارتباط کامل با هم قرار دارند و این نکته

 اند.  به آن تأکید کرده

ای  شعر خوبِ امروز مثل ساختمان یک رباعی استادانه است که هر مصرع وظیفه
در مصراع  خاص در مجموع هماهنگ شعر دارد، برای رساندن معنی و ضرب آخر که

 (.272: 1369ثالث،   )اخوان یابد آخر می

شاید یکی از دالیل اقبال به رباعی در دورۀ جدید با وجود سنتی بودن آن نزد نوگرایانی مانند 

یوشیج، توجه به همین وحدت ساختاری آن و هماهنگی آن با تجربه واحد شاعر در دوره  نیما

 جدید باشد. 

که ت است و سوی دیگر محتوای آن. حالو ساختار روایدر هر فرم روایی یک طرف، فرم 

پارچگی رویدادهای  نشان دادیم رباعی یک ساختار صوری منسجم دارد، اگر بتوانیم انسجام و یک

ر کمال یک توانیم به وحدت بین فرم و محتوا که د قصه را اثبات کنیم، تا اندازۀ زیادی می -رباعی

 دهد، برسیم. شعر رخ می
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 رباعی عرفانی محتوای .2-2

های  ها از اجتماع رسیدن به احوال و دریافت گزینی عرفا و دوری گزیدن آن یکی از نتایج خلوت

های عرفانی  دلیل عمق تجربه و تأثرات شدید عاطفی که در مکاشفه بر کشف است. به شهودی مبتنی

بینیم.  هی رباعی میها را در شعر عرفانی فارسی، بیشتر در قالب غزل و گا هست، تصویر این تجربه

های احساسی و  دهندۀ ویژگی کنند، باید بازتاب گونه تجارب را بازنمایی میهایی که فضای این قصه

ارجاعی و توجه به زبان غیری باچنینعاطفی همین تجارب باشند. تأثر عاطفی عارف در تجارب این

نتقال دهد. اما یکی از تواند عاطفه را ا این قالب بهتر و بیشتر می فضای احساسی غزل، در

نمای  تنها ساختار گسستهاست که اتفاقاً نههای اصلی تجربة عرفانی، وحدت و یکتایی آن  ویژگی

شود.  ها در سخنان عرفا تأیید می تواند آن را نشان دهد. اختصار و گذرا بودن این کشف غزل نمی

اند: حال چون برقی بود. اگر  تهذوالنون را پرسیدند از عارف، گفت: اینجا بود و بشد. پیران گف»

که بازتاب تجربه عرفانی ازآنجا های . قصه(135: 1391)قشیری، « بایستد، نه حال بود، حدیث نفس بود

کنند و غزل را که ظاهراً  وحدت هستند، این وحدت را در صورتِ بازنمایی خود هم منتقل می

 سازند. نماید، منسجم و یکپارچه می گسسته می

نوید یکپارچگی و یگانگی می ،پذیر یا مجزاشدنی باشدتجزیه اگر اصالً عرفانیقصه 
 ،دهد بخشی از ذات مفهومی آن را تشکیل می ،عناصر و عوامل ،حالدرهمان .دهد
توحید است عمالً در ساختار خود و در هستی بی ۀکه البته دربار عرفانی قصهیعنی 

 (. 70: 1394نژاد،  )هاشمی بدیل خود بازنمای توحید است

زبان که در آن تجربه دیدار با  های رمزی عرفای فارسی ای از قصه درست است بخش عمده

های  توجه به ویژگیاست، اما غزل با  زل بازنمایی شدهمعشوق )معبود( است، در شعر فارسی در غ

ان دهد. بنابراین قالب هایی را به کمال نش تواند انسجام و یکتایی چنین روایت ساختاری خود نمی

باید تا با انسجام ساختاری خود به گویاترین صورت هنری، نمایندۀ این تجارب عمیق  دیگری می

عارفانه باشد و این قالب در ادبیات فارسی، رباعی است که کوتاهی ابیات و انسجامی که بسیاری بر 

ترین بیان هنری  جود کوتاهی، موفقاست که با و  اند، او را واجد چنین ظرفیتی کرده آن تأکید کرده

 تجارب کوتاه و واحد عارف گردد.
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 های عرفانی قصه -وحدت فرم و محتوا در رباعی. 2-3

اند، زودگذر بودن  سخن گفته گونه که بیشتر عرفا از آنهای عرفانی همان های تجربه یکی از ویژگی

های  شود. اگر تجربه می« حال»ها است، آنچه که نزد عرفا از آن تعبیر به  اختیار نبودن آن و در

ترین قالب برای چنین احوالی قالبی مانند رباعی است. رباعی  آسا بدانیم، مناسب شهودی عرفا را برق

بیان  رباعی و دوبیتی قالبی است برجسته و ممتاز برای»های زودگذر است.  ها و نگاه شعر لحظه

 (.218: 1389کدکنی،  )شفیعی« های زودگذر شعری که امتداد و ادامه ندارد های شاعرانه و لحظه اندیشه

تر از رباعی که  بنابراین محتوای قصه عرفانی شهودی که یک محتوای واحد است، فرمی مناسب

محتوا کمال  ورباعی بین فرم  –یابد. در فرم روایی قصه  آسایی دارد، نمی ساختار منسجم و برق

 –ه نظر یکی از دالیل محبوبیت بسیار قالب رباعی نزد صوفیه و فراوانی رباعی اتحاد وجود دارد و ب

ها در  هاست. آن های تجربه وحدت آن ها و لحظه قصه، هماهنگ یافتن این قالب برای بیان حال

تجارب کوتاه  های خود که شرح صورت ظاهر و شکل ساختاری رباعی با آنچه در بخشی از روایت

آسایی تجاربشان  توانسته به بهترین شکل این برق اند که می و زودگذر شهودی است، مناسباتی دیده

 را نمایندگی کند.
بیند  نقاش مثل یک نقاش می .فایده است هر تالشی برای ایجاد ثنویت تجربه و شعر بی

شعرش  ةمای دستاما  ،شعر است ۀشاعر سازند. استاو و نقاشی توضیح و تکمیل بینش 
هنر است که  ،چه باشدبیان هر ةلسی، واز لحاظ هنرمند .استاو تمام زندگی ادراکی 

)ولک و  کند نیافته تجربه نمی چیز را قوامهنرمند هیچ .دهد هر احساسی را شکل می

 (.88: 1390وارن، 

بسیاری از معنا که برخالف اینشود؛ به فرد می ب کامالً منحصربهنظر رباعی یک قالازاین

های شعری مرسوم در ادبیات فارسی، رباعی فرمی است که این ظرفیت را دارد که شاعر  قالب

در »آنکه از پیش آماده کرده باشد، در آن بریزد. بنابراین  ای خود را بی های لحظه ها و دریافت تجربه

در رباعی، لحظه و  شاعرانه تقدم دارد، ولی ةبیشتر قوالب شعری، همیشه فرم شعر است که بر تجرب

 ةقصه فرمی است که تجرب -. رباعی(12: 1389کدکنی،  )شفیعی« تجربه شعری غالباً بر فرم تقدم دارد

کند و بهترین صورت برای بازنمایی احوالش  سرا آن را اقتضا می وحدانی عارف و شاعر رباعی

 یابد. می
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 قصه -. سیر تاریخی رباعی3
ت این گویی سخن گفتیم، بهتر است به کمی اعی در قصهحال که از امکان و توانش قالب رب

سرایان عارف نگاهی بیندازیم تا شبهة تفننی بودن  های روایی در مجموعة رباعیات رباعی رباعی

ای قصة  های عرفانی را هم برطرف کرده باشیم. اگر تعداد رباعیاتی که در آن گونه قصه -رباعی

توانستیم  آن را نادر بدانیم، اما با یک  اندک بود، شاید می شمار و قدر انگشت است، آن  کوتاه آمده

شود. شعر عرفانی تا پیش از  های شعری این گمان اصالح می ترین دیوان تر در پررباعی بررسی جدی

عنوان نمونة  های پیش از آن را به سنایی، هنوز به یک سنت ادبی تبدیل نشده است تا بتوان نمونه

حتی اگر بسیاری از رباعیاتی را که تا چند دهة گذشته به ابوسعید  مستقل شعری محسوب کرد.

کدکنی به لحاظ زبانی،  دادند و تحقیقات دکتر شفیعی الخیر و خواجه عبداهلل انصاری نسبت می ابی

است، محسوب نکنیم و تنها   شناسی این انتساب را جز در موارد معدود رد کرده فکری و نسخه

های دیگر شعری مانند غزل و مثنوی دارای فضل  ی که همواره در قالبعنوان شاعر سنایی را به

ترین عرفای  اعیتقدم در ورود نگاه و اصطالحات عرفانی به حوزۀ شعر فارسی است و برخی از پررب

توانیم تأییدی بر تعداد  های عرفانی بررسی کنیم، می قصه -لحاظ تعداد رباعیزبان را به فارسی

 صه بیابیم. ق - توجه رباعی قابل
 عراقی کرمانیاوحدالدین  موالنا عطار سنایی 

 164 1807 1975 2279 537 کل رباعیات

 11 76 203 302 34 قصه -تعداد رباعی

گویی در  درصد قصه

 رباعی

6.33% 13.25% 10.27% 4.2% 6.7% 

کنیم، تعداد رباعیات برخوردار از عناصر روایی در  در جدول باال مشاهده می کهگونههمان

هاست و  % کل رباعیات آن10بیش از  کلیات شمسعطار و مجموعة رباعیات موالنا در  مختارنامه

کند تا دربارۀ  مند به شعر عرفانی را مجاب می قصه هر پژوهشگر عالقه -این تعداد رباعی

 وایی تحقیق کند.های این قالب ر ویژگی
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 به جهت موضوع  قصه -. انواع رباعی4
جهت موضوع و مضمون و... وجود دارد. های مختلفی به گونهدر های عرفانی  روایت در رباعی

ها شرح مواجهة  های عرفانی باشد، اما غالب آن ها تنها شرح تجربه قصه -گونه نیست که رباعی این

ها با وجود اختصار و کوتاهی  قصه -های رمزی در رباعی قصهعارف با مشاهدات عرفانی اوست. 

کند و در این  ها عاشق با معشوق و محبوب خود دیدار می نمایندۀ بسیاری از تجاربی است که در آن

گذارند که همچون دیگر احوال عرفانی گذرا و  وگوهایی را از سر می دیدار رخدادها یا گفت

 ها را در چند دسته تقسیم کرد:  توان آن های رمزی، می دد قصهتوجه به تعبا موقتی هستند. البته

 های رمزی . قصه4-1

های رمزی بر این است که عارف )عاشق( در یک فضای مقدس که البته در روایت  اصل در قصه

نحوی است، ماجرای دیدار با خویشتن خویش یا معشوق را به  رمزی صورتی نمادین پیدا کرده

های شعرای  قصه -گونه که در غزلتر و گاه با بیان جزئیات. همان صورت کلیبهبازنمایی کند، گاه 

ها مشاهدۀ یک دلبر ترسا که دل و دین عاشق را  توان دید، فضای حاکم بر این قصه عرفانی می

 بیند: ای جز تسلیم نمی برد توسط راوی است که در برابر زیبایی و شیدایی او چاره می

 ماارا کسااتبش توبااه کااه ای ترسااابچه

 و برفت برگشت کرد چهارْ رقصِ در

 مارا  دسات  در داد زلاف  و آمد دوش 

 مااارا بسااات بااار کااارد چهاااارْ زنّاااار
 (293: 1389)عطار،                                                

 دیااادم نگااااری خراباااات کاااوی در

 بشااانیدم او زلاااف دو سااار ز باااوئی
 

 بخریاادم دل و جااان هاازار بااه عشااقش 

 ببریاادم جهااان دو هاار از طمااع دساات
 (1379: 1393)موالنا،                                                  

ها را هم رمزی و نمادین  توان آن ها که با اندکی تسامح می البته در دستة دیگری از این قصه

های انتزاعی و مفاهیم مجرد مانند عشق، دل، خیال و... صورت انسانی و  محسوب کرد، شخصیت

 شوند: های روایی می برندۀ کنش پیشیابند و  مجسد می

 چساات دلباار آن خیااال آمااد امشااب

 بکشاید  خنجار  زود بیافات  چو را دل
 

 جساات ماای را دل مقااام تاان خانااه در 

 درست بازوش و دست که من دل بر زد
 (1281: 1393)موالنا،                                                
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 . روایتِ رویداد طبیعی4-2

عرفانی در درون خود به بیان یک پدیدۀ ثابت طبیعی مانند طلوع و غروب  برخی دیگر از رباعیات

کارگیری عناصر شاعرانگی  کنند که شاعر با به خورشید یا صدای پرندگان در طبیعت اشاره می

است تا هم نگاه ما به طبیعت   خصوصاً تشخیص روایت ویژۀ خود از این پدیده را ارائه کرده

 بیان روایی آن، با وجود استمرار آن را تازگی بخشد. زدایی شود و هم با آشنایی

 چیدنااد رعنااا گاال درختااان ساارهای

 پوشااایدند سااایه چاااو زمساااتان ایاااام
 

 دیدنااد را خااود یوسااف یعقوبااان آن 

 خندیدنااد گااری نوحااه پااس ز آخاار
 (1330: 1393)موالنا،                                            

 . روایت حِکمی و تعلیمی4-3

با توجه به مناسبتی که رباعی برای بیان حکم اخالقی و فکری بشری دارد، زمینه بخش دیگری که 

تواند تعالیم کوتاه  سرا می برای بیان برخی از این حکم به صورت روایت فراهم است و شاعر رباعی

ها خاص قالب رباعی است و در غزل با توجه به  به مخاطب خود انتقال دهد. این روایت خود را به

های آفرینش و هستی آدمی در این عالم یا بیان  کاربرد است. بیان حکمت طفی آن، کمفضای عا

 حکیمانة مرگ و نیستی وقتی صورتی روایی بگیرند، قطعاً تأثیر بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت.

 ماارا بنمااود روی وجااود بحاار چااون

 عمااری کااردم کااار حاادوث چاااه در
 

 مااارا زود زد باکناااار و آماااد ماااوج 

 ماارا بربااود همااه دبرآماا آب چااون
 (110: 1389)عطار،                                              

 . روایت تاریخی4-4

سرایان مانند موالنا روایت یک شخصیت تاریخی از  های برخی رباعی قصه -در دستة کمی از رباعی

 آنشود که ممکن است راوی روایت خاص خود از  های تاریخی بازگو می انبیا و اولیا یا شخصیت

 شخص و تعالیمش را در قالب یک روایت کوتاه بیان کرده باشد:

 گفت می اناالحق که حالجی منصور

 بخورد غوطه خود نیستی درقلزم

 

رفت می مژگان نوک به ره همه خاک   

            سفت می اناالحق در آن از پس آنکه 

(1305: 1393)موالنا،                                               
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 قصة عرفانی -. عناصر روایی در رباعی5

 پردازی . شخصیت و شخصیت5-1

است و کسانی که   های مختلف همواره دشوار بوده های شخصیت در روایت دادن ویژگیدستبه

پردازی   های عام شخصیت شخصیت، ویژگی اند با یک تعریف واحد از مقولة دهسعی کر

های متفاوت روایت در  های مختلف را برشمارند، به این نکته توجه ندارند که گونه روایت

خود را دارد و تحمیل یک تعریف از شخصیت،  ژانرهای ادبی مختلف اقتضائات ویژۀها و  فرهنگ

های  تحلیل شخصیت در روایت ن دربنابرای .جامع استها نه مانع و نه  گاه در بسیاری از روایت

قصه آن هم در ژانری مانند ادبیات عرفانی نباید توقع داشت  -کوتاه یا بسیار کوتاهی مانند رباعی

های بلند قرن نوزده یا بیستم وجود  پردازی رمان هایی را که در شخصیت الزامات و پیچیدگی ةهم

  نویسی شده های داستان از شخصیت در فرهنگدارد، بیابیم. اما در بسیاری موارد تعریف عمومی که 

 شود.  های عرفانی را هم شامل می قصه -است، تعداد بسیاری از رباعی

داستان  ،رمان س،رمان ،قصه)را که در داستان  (مخلوقی)ای  شده اشخاص ساخته
مخلوق ذهن  .نامند شخصیت می ،دنشو نامه ظاهر می نامه و فیلم و نمایش (کوتاه

و چیز دیگری را نیز شامل  ءباشد و حیوان و شیننویسنده ممکن است همیشه انسان 
 (.203 :1395 ،میرصادقی)شود 

آید، اختصاص  تر به چشم می های عرفانی بیش قصه -های رباعی ای که در شخصیت اولین نکته

ها  انتزاعی که در این رباعی ها به عالم انسانی و حتی موضوعات عینی است. تعداد مفاهیم نداشتن آن

توان صرفاً ذهنی بودن  اند، اندک نیست و نمی و در نقش شخصیت ظاهر شده  یا تجسد یافته تجسم

ها در  ویژه که بسیاری از رخدادهای این رباعی ها دانست، به اهمیت بودن آن ها را دلیلی بر بی آن

های بیرونی یا   صیتاست و تعداد کم شخ  های شهودی عارف اتفاق افتاده عالم مکاشفات و دریافت

 شود. بنابراین داشتن این نکته کامالً پذیرفتنی می انسانی با درنظر

ها و رفتار و کردارشان هرچند عجیب  های مخلوق ذهن نویسنده و دنیای آن شخصیت
ها  داستان مغرور و باورکردنی بیایند و آن ۀحوزنظر خواننده درباید به ،و غریب باشند

 ،گرا باشد ز نوع آثار واقعا نامه و منظومه فیلم ،نامه نمایش ،خواه این داستان ،بپذیردرا 
  .(1395:203 ،میرصادقی)خواه از نوع داستان خیال و وهم 
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ها با  شاعر را در خلق و توجه به شخصیت -ها قطعاً راوی قصه -در رباعی  کوتاهی روایت

های  قصه -جهی از رباعیتو ها در تعداد قابل یتکند، اما این محدود هایی مواجه می محدودیت

های منثور عرفانی  پردازی در بسیاری روایت های شخصیت ای است که گاه از نمونه گونهعرفانی به

 :تر است. مثالً پرتنوع
ها در هر حکایت تنوع  محورند؛ اما شخصیت شخصیت المحجوب  کشفهای  حکایت

ترین  توان محوری های بسیار کوتاه هجویری می با نگاهی به مجموعه حکایت؛ رندندا
وخ صوفیه و پیران طریقت دانست که در مرکز رویدادها قرار یها را ش شخصیت آن

 (.128 -136 :1389 ،رضوانیان)دارند 

که پیرامون یک شخصیت التوحید  اسرارخصوصاً در آثاری مانند   این نبودِ تنوع در شخصیت

شاعران در قالب مثنوی که با محدودیت تعداد  -رسد. حتی گاه راوی واحد است، به اوج خود می

کنیم.  ها برخورد نمی ها با تنوع زیادی در تعداد شخصیت های آن ابیات مواجه نیستند، در روایت

 :1389نیاز،  حفر) «نددو شخصیتی هست (داستان 55مورد از مجموع  36)های حدیقه  اغلب حکایت»

را با  گونی شخصیت همان نسبت تعدد و گونهبه دیوان سناییها در  قصه -رباعیتر  . تعداد کم(54

قصه( که گاه سه یا  41هایی مواجهیم ) است، اما در رباعیات موالنا با قصه  رو کرده محدودیت روبه

بر پیشبرد پیرنگ هنرمندانه عالوهک رباعی به نحوی هم و در دو بیت ی کنار چهار شخصیت در

 است.    ها هم کمک کرده روایت به انسجام آن

 کند: ها را تحلیل می قصه -جدول زیر از این جهت رباعی
 عراقی اوحدالدین کرمانی موالنا عطار سنایی 

 11 76 203 302 34 ها قصه -کل رباعی

 11 63 162 284 24 یک یا دوشخصیت

 - 13 41 18 10 بیش از دو شخصیت

هاای انساانی مانناد شایخ و مریاد کاه در        ها اینکه از شخصیت قصه -دربارۀ شخصیت در رباعی 

بری نیست. البتاه  کنند، اصالً خ های نثر ادبیات عرفانی مقام و جایگاه پررنگی ایفا می بسیاری روایت

اعر آن اسات، ایان   شهودی ش ةها شرح روایت دیدار و تجرب قصه - اینکه بیشتر رباعیشاید باتوجه به

هاایی مانناد ابلایس )شایطان( و نفاس کاه در        امر پذیرفتنی باشد، اما جالب اینجاست حتی شخصیت

های روایی رخ  ندرت در رباعی های نظم و نثر ادبیات عرفانی همواره محل اعتناست، بسیار به روایت
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های  ی است که با چهرههای عرفان آمد در حکایت و های پررفت ابلیس یکی از شخصیت»نمایانند.  می

. حتای از موجاودات فراطبیعای و روحاانی مانناد      (143: 1389)رضاوانیان،  « اسات  مختلف تصاویر شاده  

هاای   قصه -های رباعی ترین شخصیت توان نشانی یافت. اگر بخواهیم مهم ندرت نمی فرشتگان جز به

 ند از:ا ها عبارت ترین این شخصیت بندی کنیم، مهم عرفانی را در چند دسته طبقه

 عارف یا یکی از قوای روحانی او« من» .5-1-1

گر عارفی است  های روایی، ذات تجربه های حاضر در این رباعی گمان پربسامدترین شخصیت بی

کشد و این ذات  صویر میآسای خود را در قالب یک رباعی به ت که شرح مشاهدات و تجارب برق

قبیل تجربیات است، شخصیت اصلی بسیاری از صورت دلِ عارف که ناظر یا راوی این بهاغلب 

 ها است. مانند این رباعی سنایی: قصه -رباعی

 پیوسات  در آتشای  چاو  دلام  باه  هجرت

 مسات  گشتن غمت یاد از خواستم چون
 

  بشکساااات را او قااااوت چشاااامم آب 

 دسات  تاو  کاوی  سار  خاک مرا بگرفت
 (1116: 1388)سنایی،                                                

 گر است: جلوهدیگر حضور دل بیش از شعرای عرفانی  مختارنامه های عطار در قصه -رباعی در

 رفت درویشم دلِ از صبر و آمد دوش

 بنشست دم یک بدید من حیرت چون
 

 رفاااات اندیشاااام حکماااات زعقاااالِ آرام 

 رفت پیشم از خوش و کرد خوشم درخوابِ
 (253: 1389)عطار،                                                             

حال یکی از قوای روحانی ره صورتی غیر از شخصیت دل، اما بههگر عارف گاه ب ذات تجربه 

 گر عارف از تنوع بیشتری برخوردار است: تجربه« من» عارف است و در مجموعه رباعیات موالنا، 

 پخات  مای  هاوائی  دگر دل که گفتند

 دمااش ز دیاادم عااذر بااه آمااد باااز تااا
 

 پخت می جائی هوای و بشد ما از 

 پخت می ابائی من برای ز کانجا
 (1274: 1393)موالنا،                                       

 معشوق  .5-1-2

 -شود، در بسیاری از رباعی معشوق که وصال او هدف غایی بسیاری از تجارب عرفانی محسوب می

ها حضور دارد و معموالً مانند معشوق سنتی ادبیات فارسی، اهل جفا و ناز و جلوه کردن است  قصه

دهد پیروز نهایی هموست. البته این  وگوهایی که بین او و دل یا ضمیر عارف رخ می و در گفت
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عنوان دیگری همچون بت، دلبر، صنم و ترسابچه  شود و گاه با صراحت نام برده می عشوق گاه بهم

 یابد: گری می و... مجال حضور جلوه

 هنگاااام وداع آماااد آن سااارو بلناااد  

 باارد ماارا دل ماای شاو از سااخنان خااو
 

 هجاران چناد  یان  ا گریان گریان که آخار  

 دنااک دل در تاان از آرزوی او جااان ماای  
 (236: 1366)کرمانی،                                                     

 مفاهیم انتزاعی و مجرد .5-1-3

ازاء ندارند و تنها در  ها در عالم محسوسات و بیرون مابه قصه -های رباعی بسیاری از شخصیت

خیال کنند. عشق،  عوالمی مانند عالم مثال که محل رخدادهای تجربیات عرفانی است، تجلی می

های منثور هم گاه  هایی هستند که اگرچه در برخی حکایت معشوق، خرد، خواب از شخصیت

اندازه حضور دارند. شاید بتوان ادعا کرد  این های عرفانی به قصه -نها در رباعییابند، اما ت تجسم می

لی است حاها حضور دارند، این در قصه -باعیهای عرفانی در ر های مثبت در تجربه تنها شخصیت

یابند در بیشتر موارد، شخصیت مذموم  که در حکایات عرفانی منثور مفاهیمی که عینیت و تجسد می

منظر شاید بتوان  این رو گشته است. از ها روبه ت با آنو ناپسندی است که سالک در دورۀ ریاض

 التوحید اسرارهای کوتاه منثور در آثاری مانند  ها و برخی حکایت قصه -نتیجه گرفت تفاوت رباعی

شوند، این  صورت روایت بازنمایی می از جهت تجاربی که به رسالة قشیریهو  المحجوب  کشفو 

مبارزه با نفس گذر  بینیم که از مهالک و مخاطرات ها ما عارفی را می قصه -است که در رباعی

، تجارب کند های منثوری که روایت این تجارب را بیان می که در حکایت حالیاست؛ در  کرده

آید که همچنان در کشاکش غلبه بر ابلیس درون و نفس اماره خود  درونی عارفی به نمایش درمی

 شود.  هایی مانند پیرزن و عجوزه یا سگ و... بر او ظاهر می صورته بهاست ک

 دوش گاااویم مااای نهفتاااه خااارد پیااار باااا

 بگااوش گفاات هماای ماارا نرمااک نرمااک
 

 مپوش هیچ جهان سر از سخن من کز 

 خموش نیست گفتنی دیدنیست کین
 (220: 1366)کرمانی، 

 شخصیت نمادین .5-1-4

های  یا کیفیت ،او مفاهیم اخالقی ةوسیل شخصیت نمادین شخصیتی است که نویسنده به
فرد نمادین  .آورد به قالب عمل درمی بود،  نشده کدر روحی و معنوی را که قبالً

کسی است که عمل و گفتارش درمجموع خواننده را به مفاهیمی فراتر از خودش 
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 ؛شود بسیار یافت می ها های قدیم فارسی از این نوع شخصیت در قصه ...راهنمایی سازد

آواز و  عقل سرخسینا و  ابن سالمان و ابسالو  الطیر  لةارس ،نقظای بن برای نمونه در حی

  .(327 :1390 ،مدرسی)الدین سهروردی  شهاب پر جبرئیل

های نمادین است که به امر  ها شخصیت قصه -ها در رباعی دیگری از شخصیت ةمنظر دستازاین

ه، حیوان یا تواند گیا دهند. این شخصیت می معموالً مفهومی جز صورت ظاهری خود ارجاع می

دیگری جز خودش اشاره کند؛ مانند ای باشد که به چیز  شرط آنکه نشانهموجود دیگری باشد به

 شخصیت گل و بلبل هنگامی که نماد معشوق و عاشق را داشته باشند.

 ی باااه پااایش شااامعی بپریاااد کاااپروانگ

 حجره خزیدجان داد به شکرانه در آن 

 ه دیاد در گوشه شمع گوشه یاک تنا   

 بی جان دادن کسی به جاناان نرساید  
 (188: 1366)کرمانی،                                          

 . حیوانات و گیاهان5-1-5

ها ایفای نقش های عرفانی که در برخی از آن قصه -های حاضر در رباعی از دیگر شخصیت

گر  شمار یا بیان های اندک کنند، حیوانات و گیاهان طبیعی هستند که معموالً این روایت می

ها ندارند یا وجه نمادین آنهای تجارب عرفانی ارتباطی  رخدادهای عوالم حسی است و به صحنه

 ها یاد کرد.  های نمادین از آن شخصیت ةتوان در طبق نظر است که میمد

 کارد  بار  سار  چمان  گریبان ز تاگل

 بود زیبا بس غنچه ز گل خنده چون

 کااارد  دیگااار  مشاااغله  دم هااار  بلبااال 

 کاارد زر پاار دهاانش و صاابا تاخاات در
 (305: 1389)عطار،                                                     

 وگو . گفت5-2

ریق آن ها است تا از ط وگو و مکالمه بین آن ها ایجاد گفت های معرفی شخصیت یکی از روش

پردازی کاربرد  وگو هم در شخصیت حدی بازنمایانده شود. البته گفتها تا های درونی آن ویژگی

های  شود، اما در بسیاری از رباعی برندۀ روایت محسوب می های پیش کنشدارد و هم یکی از 

گونه و در عالمی غیر از  گیری تجارب عرفانی در فضایی خواب روایی رمزی ازآنجاکه فضای شکل

تر  ن روایات کاراتر و کاربردیوگو در ای رود، به نسبت روایت عنصر گفت عوالم محسوس پیش می

 آید.  نظر میبه
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ال و ؤگو و سو اساس گفتتر بر بلکه بیش ،محور نیستند ها کنش وایتا ره خواب
بلکه  ،اشخاص از جهت کنش چندان منشأ اثر نیستند ،در خواب د.نا هجواب بنا شد
 گیرند ثیر یک موقعیت خاص و یا گفتار شخص دیگری قرار میأبیشتر تحت ت

  (.201 -202 :1396 ،حیدری)

برد،  ها تنها کنشی که روایت را تا انتها پبش می قصه -مانند رباعیهای کوتاه   در برخی از روایت

های روایی گاه  وگو در رباعی دهد. گفت وگو است و کنش دیگری در طول روایت رخ نمی گفت

 گویی( است. به شکل دیالوگ است و گاه مونولوگ )تک

 وگوی دو طرفه( دیالوگ )گفت .5-2-1

 بار کاار شاده اسات     عگفتم که بیا سما

 ای زناده شاوی   گفتم که اگر تاو مارده  

 

 گفتا که برو که بنده بیماار شاده اسات    

 یسی روزگار بار کاار شاده اسات    عآن 
 (1282: 1393)موالنا،                                               

 گویی( مونولوگ )تگ .5-2-2

خوردن  وگو باعث برهم وگو دارد و همین گفت های داستان با خود گفت گاه تنها یکی از شخصیت

ها در اقلیت قرار دارد و تنها موالنا  ها نسبت به دیالوگ شود. البته تعداد مونولوگ وضعیت اولیه می

 است:  رباعی خود از مونولوگ به جای دیالوگ استفاده کردهچهار در 

 دلاادار ریمکاا گااور ساار بااه رفااتم

 زنهااار خاکااا کااردم ناادا خاااک در
 

 گلاازار چااون تاانش گلاازار ز تافاات ماای 

 دار نیکاااااو مااااارا وفاااااادار یاااااار آن
 (1350: 1393)موالنا،                                                

وگو باشد  برندۀ قصه، گفت ها عامل اصلی پیش هایی که در آن از جهت ساختن روایت

سرایان هم  گیرد )هرچند دیگر رباعی گویان قرار می محور(، عطار در صدر همة رباعی -وگو )گفت

اند، اما این تعداد در عطار بسیار بیشتر است(. در این  محور استفاده کرده -وگو های گفت از قصه

آمد دیگری اتفاق  وگوی بین راوی و شخصیت دیگر، رخداد و پیش جز گفت ها به قصه -رباعی

 شود:  وگوی بین دو شخصیت اصلی طی می افتد و تمام قصه به رد و بدل شدن گفت نمی
 عراقی اوحدالدین کرمانی موالنا عطار سنایی 

 11 76 203 302 34 ها قصه -کل رباعی

 2 16 25 140 1 وگومحور گفت
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 5 17 61 67 6 وگو برخوردار از گفت

 . کنش 5-3

گیری روایت  خوردن تعادل اولیه و شکل  های داستان باعث برهم ها عمل شخصیت در بیشتر روایت

در   منجر شود، کنش نام دارد. این کنش ةخوردن وضعیت اولی  شود. بنابراین عملی که به برهم می

تواند ظاهر  گرفتن آن در طول رباعی به سه شکل می ها از جهت وضع قرار قصه - دو بیت یک رباعی

 شود.

 .های روایت است گر کنش . هر دو بیت بیان5-3-1

ی در گر داستان هستند، شاهد استفاده راوی از تمام طول یک رباع هایی که روایت در بیشتر رباعی

 صورت عمل در بیت اول و مابقیگو و چه بهو صورت گفتو بیت هستیم و بخشی از کنش چه بهد

 است.    آن در بیت پایانی قرار داده شده

 .چینی و بیت دوم کنش اصلی روایت است . بیت اول مقدمه5-3-2

زنندۀ وضعیت متعادل اولیه است، در بیت دوم  هم ها کنش اصلی که بر قصه -در تعدادی از رباعی

که با حذف بیت  طوری شود، به چینی محسوب می است و بیت اول تنها مقدمه  یک رباعی رخ داده

 شود.  اول در روایت خللی ایجاد نمی

 اسات  آن زنجیار  دلبسته که روی زان

 بهل گفت زدم دامنش به دست چون

 اسات  تقادیر  زدن دست تو دامن در 

 است گیراگیر روز خموش که گفتم
 (1286: 1393)موالنا،                                       

 .گیری است . کنش در بیت اول و بیت دوم تنها نتیجه5-3-3

است و بیت دوم حکم   همان بیت اول بیان شدهها رخدادها در قصه -در دستة دیگر رباعی

 گیری یا بیان نظرات راوی را دارد.  نتیجه

 مسات  معنای  مای  از باود  که مرغ آن

 

 بساات مااولی کاارم اناادر دل و پرّیااد 

 

 برفات  شااد  و درآمد دلم به عشقت

 بنشاین  روز ساه  دو تکلف به گفتم 
 

 برفات  بنهااد  خاویش  رخات  و بازآمد 

 برفات  یااد  از رفتنش کنون و بنشست 
 (1303: 1393)موالنا،                                            
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 دسات  عقبای  دولات  ناداد  کاه  گیرم
 

 رساات دنیاای رهاازن خیااال ز آخاار
 (190: 1389)عطار،                             

 -گیری و پیشرفت یک قصه بدانیم، برخی رباعی در مجموع اگر عمل یا کنش را مبنای شکل

نسبت به حالت اولیه هستند و برخی دیگر عمل )فیزیکی یا   یک تغییر حالت دهندۀ  نشانها  قصه

وع نوگومحور عطار از  بیشتر رباعیات غیرگفتعهده دارند. برندگی روایت را به وگو( پیش گفت

های  قصه -حتی تعداد رباعیافتد و  محور هستند که رخداد فیزیکی خاصی در آن اتفاق نمی حالت

غلبه با معموالً  دیگر گویان تر است )در رباعی وگومحور او کم های گفت باعیمحور عطار از ر کنش

محور )که در  های کنش قصه -موالنا، رباعیکلیات شمس ست(؛ مثالً در ها محور آن رباعیات کنش

برد( نسبت به سایر  وگو روایت را به پیش می های گوناگون و اتفاقات فیزیکی غیر از گفت آن کنش

محور را در  وگومحور و کنش گفتایی او بیشتر است. در جدول زیر میزان رباعیات های رو رباعی

 کنید:  زبان مشاهده می گویان فارسی ترین رباعی یک از مهمهر

 عراقی اوحدالدین کرمانی موالنا عطار سنایی 

 11 76 203 302 34 ها قصه -کل رباعی

 2 16 25 140 1 وگومحور گفت

برخوردار از عنصر 

 وگو گفت

6 67 61 17 5 

 4 43 113 95 27 محور رباعیِ کنش

جهت است که های دیگر ازاین محور نسبت به رباعی های کنش رباعی ةاهمیت مقایس

های ویژگی ازیکی »های مشابه است.  دهندۀ میزان تحرک و پویایی یک قصه نسبت به نمونه نشان

 ةبنابراین اگر هم .محور آن است رویدادهای حالتمحور به  نسبت رویدادهای عملر روایت، مهم ه

در مقایسه با  ،محور هستند داستانی که بیشتر رویدادهای آن حالت ،عناصر دو داستان یکسان باشد

: 1395)پرینس، پویایی و تحرک کمتری دارند  ،محور هستند تر رویدادهای آن عمل داستانی که بیش

های موالنا نسبت به  قصه -، تحرک و پویایی در رباعیتر تأکید کردیم گونه که پیشهمان (.69

ها  تواند نشان از عمق یا تنوع تجارب عرفانی و همچنین اصالت آن تر است که می عطار قطعاً بیش

 نسبت به عطار باشد.
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 . صحنه )مکان و زمان(5-4

شود  سوب نمیدار برای راوی مح های کهن و سنتی بیان مکان و فضا امری اولویت اصوالً در داستان

و در بسیاری از مواقع ذکر مکان و زمان تنها نقش کارکردی و کلی دارد و بیان خصوصیات 

در مقاالت  گیرد؛ مثالً متمایزکنندۀ یک مکان یا زمان مد نظر راوی یک داستان سنتی قرار نمی

 اق دارد.های کوتاه است، این موضوع کامالً مصد  شمس تبریزی که در نوع ادبی عرفانی شامل قصه
کنند و این یکی دیگر از ویژگی زمانی سیر می نیمی از حکایات شمس در بی حدود

 ...؛ها زمان روی دادن حوادث اهمیت زیادی ندارد های کهن است که در آن های قصه
ها  زمان ،سبب در اغلب نیمی دیگر از حکایات که با ذکر زمان همراه استهمینبه

 ،سحرگاهی ،ساعتیبعد  ،و با عباراتی مانند روزی شوند  دقیق و جزئی روایت نمی
 (.62 :1385 ،فیض ی ورض) دنشو عباراتی کلی و غیر صریح بیان می که ...ها ومدت

های سنتی یک امر عمومی است، اما در بیشتر  ن بودن زمان و مکان در داستانتعی خصیصه بی 

ها در عوالم  جاکه صحنة بسیاری از آنکند و ازآن های عرفانی بعد دیگری هم پیدا می قصه - رباعی

زمانی بر  هایی فوق عوالم حسی و غالباً در بی دهد، این اتفاقات در مکان روحی یک عارف رخ می

ازحد قالب رباعی  گذرد و طبعاً هم این عامل و هم کوتاهی بیش گر می ذهن و ضمیر عارف تجربه

های  هرحال ازآنجاکه مضمون بیشتر قصه بهگیرد.  امکان توصیف دقیق مکان و زمان را از راوی می

ها با توجه به مضمون  آن ةرمزی عارفانه و دیدار با معشوق در فضای غیرمحسوس است، صحن

 دریافتنی است. 
 ؛ثر استؤم صحنهمایه در تعیین  نوع درون ،شود قصه اشاره می ةآنجا که به صحن

دهد که  می رویهنگام یا در سحر و صبحگاه  دلیل حوادث قصه بیشتر شب همین به
را نیز تعیین و به سایر  صحنه قصهمایه  بنابراین درون ...هاست گر بعد عرفانی آنبیان

 .(358 :1388، گراوند)کند  اجزا و عناصر قصه مرتبط می

 . مکان5-4-1

دهد، بیشتر  در آن رخ می  قصه -های رباعی هایی که رخدادها و اتفاقات روایت بسیاری از مکان

هایی مانند چاه حدوث، بادیه عشق یا بحر وجود  جنبة مثالی و متعلق به عوالم غیرحسی است. مکان

گردد، مصداقی در عوالم  عنوان مکان رخداد حوادث معرفی می ای از رباعیات به که در دسته

تری از آن را ارائه دهد. البته از همین عناوین بدون  گانه ندارد تا راوی بخواهد ذکر دقیق حواس پنچ
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اینکه مجالی برای توصیف مکان  بر ها خبری نیست و راوی عالوه صهق -شرح هم در بیشتر رباعی

یابد، درک مکان رخدادهای چنین حوادثی را به مخاطب آشنا به این عوالم روحانی  نمی

 گذارد. امیو

 تاخت می صحرا سوی مجرد عشق آن

 برهم صورت ز چون گفت می خود با

 بشاناخت  فرش و کر ز من دل دیدش 

 باخت خواهم ها عشق عشق صورت با
 (1274: 1393)موالنا،                                       

 . زمان5-4-2

هایی که  تعداد اندک رباعیاست و در همان   های روایی بسیار کم تصریح شده به زمان در رباعی

به نحوی به زمان اشاره شده، دوش، شب )سبی(، سحرگه و در موارد بسیار کمی هم امروز و ازل 

هایی از آن دست که در این  است. فهم فضای رویاگونه و کنش  و... زمان رخداد وقایع نام برده شده

شود.  درستی دریافته نمی ارب بهها حاکم است، جز با اشراف نسبت به موقعیت این تج قبیل روایت

ها باید نسبت به مکان و  های رمزی برای درک درست و فهم عمیق آن بنابراین مخاطب این روایت

دلیل راوی معموالً با درنظر همینههای نسبی پیشینی داشته باشند و ب زمان و ... این رویدادها آگاهی

های حداقلی دارند، بسیاری  هودی دریافتیاگون شنین مخاطبانی که به فضای تجارب رؤگرفتن چ

های رمزی به  کند. بنابراین از نظر درک عناصر روایی، در بسیاری از روایت ها را روایت می از آن

 دانشی بیرون از ساختار قصه نیاز است.

 چساات دلباار آن خیااال آمااد امشااب

 بکشااید خنجاار زود بیافاات چااو را دل
 

 جسااات مااای را دل مقاااام تااان خاناااه در 

 درسات  بازوش و دست که من دل بر زد
 (1281: 1393)موالنا،                                                  

گویان مختلف اشاره  جدول زیر به میزان نام بردن از مکان و زمان در رباعی قصه، در بین رباعی

 است:  کرده

 عراقی اوحدالدین کرمانی موالنا عطار سنایی 

 11 76 203 302 34 ها قصه -کل رباعی

 6 15 36 14 5 ذکر زمان

 2 12 28 8 3 ذکر مکان
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 . راوی )زاویه دید(5-5

را  ای قصه»اند که  اند روایت را در یک نگاه کلی معرفی کنند، آن را متنی دانسته برخی که خواسته

انی، مؤلفش هم . در این نگاه اگر متن داست(8: 1392)اخوت، « گویی )راوی( دارد بیان کند و قصه

هایی،  بندی پژوهان مختلف بنابر تقسیم کند و روایت حال راوی آن را روایت میمجهول باشد، به هر

روایت  ۀها اهیمت دارد، شیو اند. اما آنچه در این تقسیم انواع گوناگونی از راوی داستانی را برشمرده

خود در میدان یک داستان از زبان راوی و جایگاه او نسبت به رخدادهای روایت است. گاه راوی 

داستانی و مواقعی راوی نه در  رخدادها حضور دارد )گاه فعال و گاه تنها ناظر( که به آن راوی درون

شود که به آن  گر رخدادها می های یک روایت بلکه در سطح باالتری بیان جهان رویدادها و کنش

 گویند. داستانی می راوی برون

 . راوی اول شخص1- 5 -5

شود و  گر روایت می ها، صحنه مشاهدات شهودی یک عارف تجربه قصه -ر رباعیکه در بیشتازآنجا

ادها راوی آن رخد ۀاند، قطعاً در لحظة ادراک و مشاهد تجربه عرفانی را امری شخصی دانسته

این دست، ما با راوی ازهایی  قصه -رو تقریباً در همة رباعی اینشخصی جز عارف نیست؛ از

خالف شویم و این بر ایت است، مواجه میهای اصلی رو از شخصیت داستانی فعال که خود درون

گری رخدادها را راوی دانای کل و   های سنتی زبان فارسی است که روایت غالب روایت

ها را  اتفاقات اصلی و فرعی آگاه است و حتی ذهن شخصیت ةعهده دارد که از همچیزدانی بر همه

 ها: خواند؛ مانند این نمونه از قبل می

 کاارد خناادان لااب بدیااد ماارا دور از

 کرد خوبان کرشمه جهان جان آن

 کارد  پنهان یاسمین به مه چو روی آن و 

 کاارد نتااوان نهااان ماااه قصااب بااه نااه ور
 (1129: 1388)سنایی،                                                

شیوۀ  تعیینمایة عرفانی قصه تا اندازۀ زیادی در  های رمزی، درون قصه -حال در رباعیهر به

 پذیر است.  توجیه صورت اول شخص گری به روایت
نوع زاویه دید را نیز تعیین و با سایر اجزا و عناصر قصه هماهنگ و مرتبط  مایه، درون
من )دید درونی  ةصورت زاویدید به ةزاوی ،ها نتیجه در این نوع قصهدر ...کند می

ها را برای مخاطب یا  زیرا راوی درون حوادث است و آن ،است من ناظر(قهرمان یا 
  (.359 :1388، گراوند)کند  گر از درون به صیغه اول شخص روایت می روایت
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تنها در رباعیات عطار است که زاویة دید اول شخص نسبت به روایت سوم شخص تعداد 

 تری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  کم

 شخص . راوی سوم2- 5 -5

داستانی  ها که موضوع آن طبیعی یا اشارات تاریخی است، با راوی برون قصه -دیگر رباعی ةدر دست

 کنیم که در سطح کنش روایی قرار ندارد و تنها مطلع و آگاه به رخدادها است: برخورد می

 پرسات  عشاوه  گال  گار  گاالب  دست از

 گفت می بلبل به درد از و شد خون گل

 نشسات  خااک  بر چنانکه آمد پای در 

 «دست بیاالید که خون چنین به آخر»
 (301: 1389)عطار،                                         

 . راوی دوم شخص5-5-3

موارد  روایت دوم شخص در ادبیات سنتی فارسی و حتی غیرفارسی کاربرد زیادی نداشته و جز در

قصة موالنا تنها دو غزل با استفاده از  -غزل 91کار نرفته است و برای مثال گفتیم در همة استثنایی به

از این زاویه دید و شیوه روایت بهره موالنا در دو قصه، »زاویه دید دوم شخص روایت شده است. 

اخیر و های  تنها در دوره. (330: 1388)گراوند، « فرد است و منحصربه عحد خود بدیاست که در  گرفته

ای با اقبال بیشتری مواجه شده  های مدرن و پسامدرن است که توجه به این شیوه تا اندازه روایت

  است. با این وجود تعداد آن نسبت به دو نوع اول شخص و سوم شخص همواره در اقلیت بوده

 است. 

گری دوم  روایت ...گری رواج بیشتری یافته است های اخیر این نوع روایت در سال
 آن به بیشتری ةعالق روز روزبه منتقدان و ...داشته خوبی تاوردهایاگرچه دسخص ش

 .شمار است گری در مقایسه با انواع دیگر آن انگشت روایتاما این نوع  ،دهند یم نشان
 :1397 ت،بو)اگوییم  طور قصه نمی این هشاید دلیلش این باشد که ما در زندگی روزمر

137.)  

ترین  وگو با او، اصلی هایی که در آن روایت دیدار با معشوق و گفت قصه -اما در رباعی

عنوان فرد حاضر در  شود، طبیعی است حضور معشوق به ای رمزی محسوب میه های این قصه صحنه

 ها باشد. تر از سایر روایت ها، بسیار پررنگ وگو و بسیاری از کنش گفت

های رباعیاتی که  رسد تعداد روایت بینیم، به نظر می گونه که در جدول باال میبنابراین همان

 زدی مهتاااب خیمااه شااب ظلماات باار

 خرگوشی خواب وعده به را همه دادی 
 

 زدی آب او رخ باار خاارد خفاات ماای 

 زدی خاااواب گاااردن فاااراق تیااا  وز 
 (1435: 1393)موالنا،                                                
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های شعری ادبیات فارسی تعداد  نسبتاً به سایر قالباند،  براساس شیوۀ دوم شخص روایت شده

 توجهی است. قابل
 عراقی اوحدالدین کرمانی موالنا عطار سنایی 

 11 76 203 302 34 ها قصه -کل رباعی

 8 54 143 125 13 اول شخص

 - 3 23 7 14 دوم شخص

 3 19 37 170 7 سوم شخص

 . التفات )تغییر زاویه دید(5-6

ی در هایی که به جهت کم ة محدودیتهای عرفانی با هم قصه -جالب در رباعیاز دیگر نکات 

 ها است.  دید روایت در آن ةگسترش روایت دارد، تغییر زاوی
های  مورد توجه بوده است و در کتابشعر ویژه  بهو از دیرباز در ادب فارسی  تتفالا

به  مغایبهه و از بایغبه م هآن را رفتن گوینده از مخاطب .شده است طرحبالغت فارسی 
 .(85: 1391)توکلی،  ندا هتعریف کرد همخاطب

راوی  -کارگیری آن در دو بیت مانند آنچه در رباعی زیر آمده است، حکایت از توانایی شاعر اما به

 دارد. 

 ریااااد از نیسااااتان اسااااتاد  بب ینااااای

 مدی در فریااد آ تو از این لب ای نی!
 

 ساااوراخ و آدماااش ناااام نهااااد  ناااه باااا 

 دادرا دم دمات  آن لب را باین کاه ایان    
 (1307: 1393)موالنا،                                                  

 گیری . درونه5-7

تودوروف این اصطالح را برای تحلیل »گیری است که  پژوهان، درونه یکی از اصطالحات روایت

های نظم و نثر ادبیات فارسی  و در روایت ،(53: 1391)بامشکی، « برد کار می شب به داستان هزار و یک

های تأثیرگذاری  گری که یکی از روش شود. این شیوه روایت های بسیاری از آن یافت می نمونه

کلیله یا  شب هزار و یکهای بلند داستانی مانند  شود، اصوالً در روایت بیشتر بر مخاطب محسوب می
 -های بسیار کوتاهی مانند رباعی برد آن در روایتگویی عطار، کار است، اما از بدایع قصه و دمنه

ای کوتاه، وارد  گیری استفاده کرده و پس از اشاره نوعی از درونه قصه است. عطار در رباعی زیر به

 ای شده و شرح یک مکاشفه خود را بیان کرده است.  یک قصه درونه
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 کیسات  ز بیاداد  تاو  بر که گفتم نی با

 مااارا بریدناااد شاااکری ز کاااه گفتاااا
 

 چیسات  تاو  فریااد  و نالاه  زیان هیچ بی 

 زیساات داناام نماای فریاااد و نالااه باای
 (1299: 1393)موالنا،                                            

 نتیجه:
رساد، منحصار در یاک     که در ابتدا به نظر می چنان گویی در ادبیات صوفیه آن های روایی قصه قالب

های منظوم صوفیه در قالب مثناوی   ی روایتبه غلبه کموی نیست، اما با توجه قالب محدود مانند مثن

 هاای ذهنایِ   ضارورت  اناد.  های دیگر روایی مغفاول ماناده   های مربوط به آن معموالً قالب و پژوهش

مانناد مثناوی )کاه دیگار     نارساایی و کهنگای قاالبی     ،عدم همااهنگی ها را متوجه  شعرای عارف آن

اسات.    شاان کارده   هاای روحای   ( در بیاان مکاشافه  هثیربخشی و قدرت القایی خود را از دست دادأت

هاا در قالاب یاک     هاای روحای آن   گویی نزد صوفیه، بیان تجرباه  یکی از کارکردهای قصهدانیم  می

آسایی از  فشردگی و برق گو برای انتقال تجارب شهودی خود که و عرفای قصه روایت کوتاه است

شهودشاان را در   گردند که روایت متاراکم  می شعریقالب دنبال آن است، به های وحدانی خصیصه

های ادب  ترین قالب کهن عنوان یکی از رباعی بهپارچه بازنمایی کند.  صورتی یکنهایت ایجاز و به

پاارچگی،   بر نمایانادن وحادت و یاک   تواند عالوه های ساختاری خود، می توجه به ویژگیفارسی با

هاا را بارای    ایان عوامال آن  دهاد. بناابراین     نشاان سارا را   گذرا بودن تجارب روحانیِ عرفای ربااعی 

های وحدانی آن تجارب را نمایش دهد، باه   بازنمایی این تجارب عرفانی در فرمی که بتواند ویژگی

 گیری از قالب روایی رباعی مصرّ کرده است.  بهره

های عرفانی دو شخصیت اصلی عاشق  در بسیاری از رباعی در این پژوهش نشان داده شد

ها شخصیت مبهمی از  های روایی هستند. در این رباعی برندگان کنش ف( و معشوق پیش)عار

 ند اکثر معاشیق در سبک عراقی تفوق و رجحان با اوست؛ در مقابلمعشوق نشان داده شده که مان

های روایی یا خود راوی یا دل اوست، بیشتر شنونده  شخصیت عاشق که در بسیاری از رباعی

 -جالب در رباعی ةهایی است. نکت العمل ها و بروزدهندۀ عکس کنندۀ گفته ها یا روایت صحبت

هایی که راوی با توجه به کوتاهی ابیات در رباعی، به آن دچار بوده  ها اینکه با تمام محدودیت قصه

ای  های درونه است به تغییر زاویه دید روایت )التفات( و داستان  است، در موارد معدودی توانسته

های هنری در  یتهای روایی اقدام کند که نشان از اوج خالق داستان در داستان( در رباعی)آوردن 
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های عرفانی  های روایی شرح احوال روحانی و مکاشفه که بیشتر رباعیگویی است. ازآنجا قصه

هاست و در بیشتر موارد به آوردن  های زمینی برای تعیین دقیق آن اوست، زمان و مکان فاقد نشانه

برای توصیف زمان روایت، بسنده « دوش»هایی مانند بادیه و عدم و... در توصیف مکان و واژه  واژه

 است.   شده

 :نامهکتاب
 نیما م اشرفی، تهران: اطراف. ، ترجمه رویا پورآذر وسواد روایت(، 1397ابوت، اچ پورتر. ) -

 ، تهران: بزرگمهر.ها و عطا و لقای نیمایوشیج بدایع و بدعت(، 1369ثالث، مهدی. ) اخوان  -

 اصفهان: نشر فردا. دستور زبان داستان،(، 1392اخوت، احمد. ) -

 کوشش احمد ابومحبوب، تهران: سروش.، بهدیوان رباعیات(، 1366اوحدالدین، کرمانی. ) -

 ترجمه پیمان چهرازی، تهران: آگه. چگونه شعر بخوانیم؟،(، 1396ایگلتون، تری. ) -

 ، تهران: هرمس.های مثنوی شناسی داستان روایت(، 1391بامشکی، سمیرا. ) -

، ترجماه محماد شاهبا، تهاران:     شناسی )شکل و کارکرد روایات(  روایت(، 1395پرینس، جرالد. ) -

 مینوی خرد.

 ، تهران: مروارید.بوطیقای روایت در مثنوی(، 1391توکلی، حمیدرضا. ) -

 ةپژوهشانام ، «موالناا  رباعیاات  در هنری رفتارهای»(، 1389. )حقیقیو شهین  کاووس لی، حسن -
 .119 – 143 ص .حماسی ادب

 ، تهران: سیاهرود. های صوفیه در خواب  بررسی ساختاری روایت(، 1396حیدری، محبوبه. ) -

 ، تهران: مرکز.شعر صوفیانه فارسی (،1378دوبروین، یوهانس. ) -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.عرفان در غزل فارسی(، 1389راستگو، سید محمد. ) -

 ، تهران: سخن.های عرفانی ساختار داستانی حکایت(، 1389رضوانیان، قدسیه. ) -

زباان و ادب   پژوهش، «داستانی منظر از مولوی رباعیات تحلیل(. »1389. )یعقوب ندیکی، زارع -
 .93-112، ص 18ش  ،فارسی

 ، به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران: سنایی.دیوان(، 1388سنایی غزنوی. ) -

. مقدمااه، تصااحیح و تعلیقااات محمدرضااا    مختارنامااه(، 1389عطااار نیشااابوری، فریدالاادین. )   -

 کدکنی، تهران: سخن. شفیعی

 ، تهران: معین. بوطیقای قصه در غزلیات شمس(، 1388گراوند، علی. ) -
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 ، تهران: هرمس.(پایان )جلد اول: متون منظوم فارسی های بی پیمانه(، 1392محبتی، مهدی. ) -

الزماان فروزانفار،    ، براسااس چااپ بادیع   کلیا ت شمس(، 1393. )الدین محمد مولوی لموالنا جال -

 تهران: هرمس.

 ، تهران: سخن.چهارخطی )کندوکاوی( در تاریخ رباعی فارسی(، 1397میرافضلی، سیدعلی. ) -

پرویاز مهااجر. تهاران:     -ترجماه ضایاء موحاد    نظریه ادبیات، (،1390ولک، رنه و وارن، اوستین. ) -

 نیلوفر.

 تهران: هرمس.های عرفانی بندی قصه رسالة در تعریف، تبیین و طبقه(، 1394نژاد، قاسم. ) هاشمی ، 
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