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Abstract  

The study of Rumi's storytelling in the form of Masnavi has neglected 

the study of his narratives in other forms of poetry. In this article, 

through a descriptive-analytic method, we study the capacity of Rumi's 

storytelling in poems of Ghazal, Ruba'i, and Stanza. We found that 

although Persian poets had the most constraints in the field of poetry, a 

creative poet like Rumi could have been in the same number of Persian 

poems, depending on the circumstances in which the narrative was 

viewed as a whole, to formulate the narrative from an artistic form 

appropriate to get help. On this basis, he chose the ghazal to represent 

the events that were followed by the emotional effects of his emotional 

revelations. With a cohesive, unique structure, he has adapted his 

wisdom and mystical wisdom. From the narrative of his storytelling in 

the form of Stanza that consists of 17 Stanza of his poem, 15 pieces in 

the expression of the narrative stories, the unity of the theme in these 
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pieces, is the cause of unity in the totality of his spiritual experiences. 

Therefore, the specific structure and style of his stories have revealed 

the manner in which these stories appeared in particular story forms. 

Also, in comparison to 2.84%, his storytelling is in a ghazal, while he 

has 10.27% of the quatrains and 7.05% of the story, and this shows that 

after the Masnavi, Maulana has said more than any figure in the Ruba'i. 

Keywords: Molana, Storytelling, Ghazal, Ruba'i, Stanza. 

1. Introduction 

The form of Persian poetry has been considered the most inflexible 

aspect of poetry in classical Persian literature, which, unlike its Two 

other aspects language and meaning, remained almost unchanged 

throughout the classical period. Whatever the reason for this 

immutability, a closer examination of the poems of some mystical 

poets shows that sometimes genius and unconventional poets like 

Rumi have shown innovations in this limited system due to necessity 

and to be more effective, which are very important and original in their 

own way. 

Rumi is famous for his innovation and creativity in different fields 

of Persian poetry such as language, imagery, and his defamiliarization 

in many of the fields that have been studied so far. But his innovations 

in the field of poetic forms are no less than his linguistic deviations. 

The freshness of mystical experiences that he has reached in the world 

of revelation is his main motivation in escaping from all the literary 

norms before him and his new searches for different literary elements. 

In the field of poetic forms, original mystical experiences have forced 

Rumi to escape from the closed system of poetic forms to 

defamiliarize himself in this field as well. A poet like him has 

considered the proportions between form and content of mystical 

experiences and the correlation between the two for the success of a 

narrative. Paying attention to this important point has made him act 

very intelligently in choosing the appropriate form of the poem for the 

content of the experience in which he tells the story and uses each 

poetic form for its own purpose so that in most of the less-known 
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forms of storytelling in Persian literature, such as Ghazal and quatrain, 

he has written a significant number of mystical stories. 

Despite Rumi's innovations in the field of poetic form, this aspect 

of his poetic initiatives has not been considered and analyzed in detail 

and statistically. Was Rumi's motive for telling stories in a form other 

than the Masnavi, just for entertainment, or is the choice of the form 

of the poem consistent with his mystical experiences? In which of the 

poetic formats did Rumi tell the most stories and how many of these 

stories are in each format and what are their features? We have tried 

to find answers based on statistics to these questions and analyze each 

one in detail in this article to analyze the innovation and initiatives of 

Rumi in the field of Persian poetic forms. 

2. Literature Review 

Research in the story in the works of Rumi in the contemporary era 

has especially focused on the form of Masnavi. So that the research 

on Rumi's story-telling in non-Masnavi forms has been very limited. 

Nevertheless, in the last few decades, especially in the research of 

Rumi, the narrative Ghazal has been discussed in the Divan-e Shams. 

Narrative Ghazal is considered the second form studied among 

contemporary researchers after the form of Masnavi. Apparently, for 

the first time, Dr. Shafiei Kadkani mentioned the narrative Ghazal in 

the Divan-e Shams in the introduction to Shams' Ghazaliat. Dr. 

Pournamdarian, in the story of the prophets in Divan-e Shams, has 

elaborated on Rumi's story about divine prophets in the form of 

Ghazal. Also, in the book "Meeting with Simorgh" and the article 

"research in a Ghazal of Attar", he has provided valuable information 

about the experience of the poet's meeting with himself in the form of 

Ghazal, which can be generalized to the narrative Ghazals of other 

Persian-speaking mystics. Another book, which was collected by 

Mohammad Daneshgar from the collection of articles of the Molavi 

Conference (2008), has several articles in which Rumi's story-telling 

in Divan-e Shams and its dimensions (point of view, characterization, 

time and place, etc.) are discussed. "Narrative and Story in Shams' 

Ghazalyat" and "Shams Divan's narrative Ghazal" and "Reflection on 

the perspective of the stories of Shams' Ghazalyat" are among these 
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articles that focus on examining the story in Shams' Ghazalyat. Ali 

Garavand has discussed in detail about the types of stories in Shams' 

Ghazalyat in the book "About narration in Shams Ghazaliat". Articles 

"In the presence of Faraman; Interpretation of Rumi Narrative Ghazal" 

and "Storytelling in Shams's Ghazals" and "Examination of Narrative 

Ghazal Structure from Shams's Ghazals" by different authors are 

among other researches that have not revealed any new words on the 

study of Rumi's narrative form.  

The research about other forms of narration is much less than this 

amount; for example, despite the age and popularity of quatrain in 

different periods of Persian poetry from the past and present, there is 

very little research on the narrative quatrain. There is no mention of 

storytelling in quatrain in none of the two books "Raba'i and Raba'i 

Writers until the end of the 8th century" and "Evolution Raba'i in 

Farsi". Seyyed Ali Mirafazli neither in his collection of articles nor in 

his book "Charkhati; Research in the history of Persian quatrains" 

which is all about the formal characteristics of quatrains, did not 

mention the story-telling of mystics in this format. In the article 

"Mulana's Artistic Behaviors in Ruma's quatrains" the story narrative 

in Rumi's quatrains is mentioned and examples of his quatrains are 

given. In the article "Analysis of Rumi's quatrains from a narrative 

point of view", storytelling in Rumi's quatrains has been discussed 

more extensively. Therefore, despite some scattered research, a 

comparison has not been made between the storytelling formats in 

Shams and the characteristics of each format in storytelling. 

3. Method 

The research method in this article is the descriptive-analytical 

method and the use of library resources. First, we have checked all the 

forms of Persian poetry available in the Divan-e Shams (based on 

Forozanfar's edition). And with the definition we have given of 

narration, we have analyzed and compared the presence of narration 

and different elements of the story in different poetic formats. We 

have also tried to show the relationship between the form and the 

content of the story narrated by Rumi. 
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4. Results 

1. Contrary to the relatively common belief that Rumi is a poet with 

the largest number of stories in the form of Masnavi and his short 

narratives in the Divan-e Shams were only from entertainment, we 

have shown that the dynamics and attention to the form in Rumi's 

stories are such that there is the greatest match coordination the 

narrative form and the content of the story that it is intended to 

represent. 

2. It is true that Ghazal - his stories are formed as a result of strong 

emotional impressions and the symbolic expression of his mystical 

experiences. But due to the special structure of Ghazal in Farsi, it is 

possible to show his vivid and unified experiences as much as his 

quatrains-tales, which are more in number than his narrative Ghazals. 

3. The domination of mystical experiences in Rumi is so much that 

even in the form of Stanza, which is mostly told to tell real stories and 

with the intention of education, Rumi has turned into a form for 

showing secret stories in which the lover and the beloved meet in a 

symbolic space. 

4. This research shows that Rumi has more narrations in quatrain than 

Ghazal.
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  قطعه و رباعي غزل، شعری قالب سه در موالنا هاینوآوری

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،     مهدی محبتي
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 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری آموختهدانش  حامد شکوفگي

 چکیده 
 داده رارق غفلت مورد شعر دیگر هايقالب در را او هايروایت دربارۀ تحايق مثنوي، قالب در موالنا گویيقصه بررسي
 را قطعه و اعيرب غزل، شعري هايقالب در موالنا گویيقصه هايظرفيت تحليلي، -توصيفي روشي با مااله این در. است
 شاعر اما اند،داشته را هامحدودیت بيشترین شعر، صورت زمينة در زبانفارسي شاعران اگرچه دریافتيم و کرده بررسي
 مشاهده روایت کی کليت در که شرایطي به بسته- فارسي شعر هايقالب تعداد همين در است توانسته موالنا مانند خالقي
 فرم و لشک که آنجا از و بگيرد کمک آن با متناسب هنري فرم از روایت آن هب بخشيصورت براي -است کردهمي
 ارائه را آن با طمرتب محتواي بيانِ شکل ترینمناسب بتواند که شودمي نزدیک خود هنري کمال به وقتي روایي ا ر یک
 نتيجه رد که رخدادهایي یيبازنما براي را غزل او اساس همين بر. برسد فرم در پویایي به عرفاني گویيقصه در دهد
 رباعي، کتايی و منسجم ساختار با. است برگزیده ،شدهمي روروبه آن با عرفاني مکاشفات در ا عاطفي تأ رات شدت
 قصة -قطعه 67 از اینکه قطعه قالب در او گویيقصه بدایع از. است کرده هماهنگ را ا عرفاني بسيط و آسابرق تجارب
 هايتجربه کليت در وحدت الااگر قطعات، این در مضمون وحدت که است رمزي هايقصه انبي در قطعه 69 او،

 ار داستاني خاص هايقالب در هاقصه این ظهور نحوۀ قصههایش، شکلي و خاص ساختار بنابراین،. است او روحاني
 درصد 27/68  او کهيحال در است غزل در او گویيقصه درصد 35/2 ماایسه، ماام در همچنين. است کرده مشخص
 رباعي در قالبي هر از بيش مثنوي، از بعد موالنا که دهدمي نشان این و دارد قصه -قطعه درصد 89/7 و قصه -رباعي
 .است گفته قصه

  .قطعه رباعی، غزل، قصه، موالنا،ها: کلیدواژه

                                                            
 ماالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان است. -
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 مقدمه
السيک يات کترین جنبة شعر در ادبقالب و صورت شعر فارسي را محدودترین و نامنعطب

ن تغيير داري، تاریباً بدواند که برخالف دو رکن دیگر آن؛ یعني زبان و معنيفارسي شمرده
غيير و ت»نخورده باقي ماند. در تمام دورۀ کالسيک )تا پيش از دورۀ معاصر(  ابت و دست

ي یافت به دشوارتحول در صورت و قالب شعر که طرو و هيئت خود را از وزن و قافيه مي
 ..؛.چون هر تغيير اساسي در آن مستلزم ستيز با عادت رهني مخاطبان بود ،کن بودمم

این  ،دکردنمي احساسشاعران کالسيک اگر ضرورتي در تحول شعر فارسي  ،بنابراین
 «دانستندیعني زبان و معني ممکن مي ؛شعري سنتدیگر  ةتحول را تنها در دو پای

واهيم دالیل دشواري این تغيير در صورت و فرم آنکه بخبي(. 56: 6866 ،پورنامداریان)
ني نشان تر اشعار برخي شعراي عرفاشعر فارسي را به تفصيل بررسي کنيم، بررسي دقيق

اي را بر شاعران تحميل شدههاي از پيش تعييناي که قالبدهد با وجود نظام بستهمي
ها و جهت نا به ضرورتو هنجارگریز مانند موالنا ب کرد، اما گاه شاعراني نابغهمي

ه و محدود شد تعيين هایي در حد امکان در همين نظام از پيشتأ يرگراري بيشتر، نوآوري
 اند که در نوع خود بسيار بااهميت و بدیع است.  نشان داده

هاي مختلب شعر فارسي مانند زبان، صور خيال موالنا به نوآوري و خالقيت در عرصه
هاي او در بسياري از این زدایيگویي شهره است و آشنایينو یا عناصر مختلب داستا

ها تا به حال مورد بررسي و پژوهش محااان زبان و ادبيات فارسي قرار گرفته است. زمينه
هاي او در گریز ها و صورت ظاهري شعر هم کم از نوجویيابتکارهاي او در زمينة قالب

داري شعر ندارد. عمق تجارب و تازگي معنياز هنجارهاي زباني دورۀ خود و خروج از بُعد 
است، محرک اصلي او در گریز از همة هایي که او در عالم مکاشفه به آن رسيده لحظه

ها او در عناصر مختلب ادبي است؛ موالنا که در جویيهنجارهاي ادبي پيش از خود و تازه
وانسته ود، چگونه تشستيزي و هنجارگریزي شناخته ميهاي شعري به عادتبيشتر زمينه

تا چه  هاي اوهاي شعر فارسي نوآوري داشته باشد؟ و این تازگياست در نظام بستة قالب
 اندازه است؟

گویي در ادبيات فارسي است که به دليل قالب اصلي قصه« مثنوي»در نگاه نخست، 
ازي و ردپمحدودیت نداشتن در تعداد ابيات و نو شدن قافيه در هر بيت، فرم مناسب قصه

شعري  هايشود و معموالً از توانش یا ظرفيتي که دیگر قالبترین آن محسوب ميگاه مهم
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 هگویي دارند، غفلت شدتر مانند رباعي در زمينة قصههاي کوتاهمانند غزل و حتي قالب
 است. 

اي هتجارب اصيل و عميق شهودي و شعري موالنا او را به گریز از نظام بستة قالب
تيزي ساست تا هم در این زمينه آشنازدایي و عادتگویي در مثنوي واداشته هشعري و قص

کرده باشد و دچار مالل نشود و هم اینکه شاعري چون او به تناسبات بين فرم و شکل با 
محتوا و هبستگي بين آن دو براي موفايت یک روایت نظر داشته است. توجه به این نکتة 

اب فرم و قالب شعري مناسب براي محتواي تجربه و است او در انتخ مهم باعث شده
گوید، بسيار هوشمندانه عمل کند و از هر قالب شعري براي اي که در آن قصه ميعاطفه

طور که بررسي دقيق دیوان شعر او )کليات که همانمنظور خاص بهره بگيرد؛ به طوري
ارسي ویي در ادبيات فگشدۀ قصههاي کمتر شناخته دهد در بيشتر قالبشما( نشان مي

است. با وجود مانند غزل، قطعه و رباعي، تعداد قابل توجهي قصة عرفاني پرداخته 
ال ا  تا به حهاي او در عرصة صورت و قالب شعري، این جنبه از ابتکارات شعرينوآوري

 است. مورد نظر و بررسي دقيق و آماري قرار نگرفته 
ثنوي ا  )مهاي او در شاهکار عرفانيگویيکه قصههایي بجز مثنوي موالنا در چه قالب

یي گواست؟ انگيزۀ موالنا از قصهپردازي کرده معنوي( آشناي هر محااي است، روایت
هاي در غير قالب مثنوي تنها تفنن و نوجویي بوده یا انتخاب قالب و فرم شعر با تجربه

عري در دیوان شما بيشتر هاي شسنخ است؟ موالنا در کدام یک از قالبعرفاني او هم
اي هایي است؟ برها در هر قالب چه تعداد و برخوردار از چه ویژگيقصه گفته و این قصه

عي ها و تحليل دقيق هر کدام در این مااله سهایي مبتني بر آمار به این پرسشیافتن پاسخ
هاي لبها و قاالدین بلخي در حوزۀ صورتایم نوجویي و ابتکارات موالنا جاللکرده

 شعري فارسي را تحليل کنيم.

 . پیشینۀ پژوهش2
 هویژه بر قالب مثنوي تمرکز داشتپژوهشي در آ ار موالنا در دورۀ معاصر بههاي قصهجنبه

ر هاي غير مثنوي بسياگویي او در قالبهاي مختلب داستاناست. قطعاً پژوهش در زمينه
ير خصوصاً در تحاياات موالناپژوهي به است. با این وجود در چند دهة اخمحدودتر بوده 

داستان بعد از مثنوي،  -داستان در کليات شما پرداخته شده و از این حيث غزل -غزل
شود. ظاهراً اول بار دومين فرم پر توجه در ميان تحاياات معاصرین محسوب مي
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شاره اداستان در غزليات موالنا  -به غزل« گزیدۀ غزليات شما»کدکني در مادمه شفيعي
آوري مفصل به داستان« پيامبران در کليات شما داستان»کرد. همچنين پورنامداریان در 

دیدار با »موالنا پيرامون انبياي الهي در قالب غزل پرداخته است. همچنين ایشان در کتاب 
از تجربة دیدار شاعر با خویشتن خود، در قالب « سيري در یک غزل عطار»و ماالة « سيمرغ
هاي روایي دیگر تواند قابل تعميم بر غزللب ارزشمندي آورده است که ميغزل مطا

 گو باشد. عرفاي فارسي
ي پردازي مولوهاي همایش داستانکتاب دیگري که به همت دانشگر از مجموعة مااله

گویي موالنا در غزليات ها در مورد قصهآوري شد، چند مااله دارد که در آن( جمع6831)
رد »پردازي، زمان و مکان و...( بحث شده است. آن )زاویة دید، شخصيتشما و ابعاد 

 از« هاي دیوان شماداستان -غزل»از منصوري، « پاي روایت و داستان در غزليات شما
از گراوند از این مااالت هستند « هاي غزليات شماتأملي بر زاویة دید قصه»کوشش و 

 اند. ر غزليات شما گراشتهکه تمرکز خود را تنها در بررسي داستان د
پردازي مولوي در مثنوي پردازي و شخصيتداستان»( با عنوان 6832ماالة شوهاني )

هاي مولوي در قالب مثنوي اشاره دارد، هاي دیگري است که به قصهاز پژوهش« معنوي
 هاي او هم قابل تعميم است. هاي شخصيت در سایر داستانهایش به ویژگياما نکته
گویي به نکاتي کلي پيرامون قصه« گویي اعصارموالنا، قصه»( هم در 6831اس )شنحق

 مولوي با تمرکز بر قصة موسي و شبان  پرداخته است.  
به تفصيل دربارۀ انواع قصه در « بوطيااي قصه در غزليات شما»گراوند در کتاب 

تفصيل  انه و بهغزليات شما بحث کرده و از این جهت تنها کتابي است که به طور جداگ
به اتفاق  است. این محاق بار دیگر گویي موالنا در قالبي جز مثنوي تحايق کردهدربارۀ قصه
 است. همين نتایج را تکرار کرده « غزل در موالنا دازيپرقصه»در ماالة  حميدي

سهمي را در « مولوي روایي غزل یک تأویل ؛فرامن حضور در( »6868) طاهري
 است.  داستان به خود اختصاص داده -قالب غزلپيشرفت پژوهش در 

 بررسي»( و همچنين 6862) اسديو  اسپرهماز « شما غزليات در وارگيداستان»

هایي ( از دیگر مااله6837) ليحسنو  حاياياز « شما غزليات از روایي غزلي ساختار
 است. نا نگشوده پژوهي روایي موالاي را بر فرماي و منظر تازهتازهاست که تاریباً حرف
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هاي دیگر روایي، تحايق بسيار ناچيزتر از همين مادار اندک است؛ ها و قالبدربارۀ فرم
هاي مختلب شعر فارسي از مثالً با وجود قدمت و اصالت و رواجي که رباعي در دوره

شمار قصه بسيار اندک و بلکه انگشت -است، اما تحايق دربارۀ رباعي گرشته و حال داشته
 ست. ا

ارسي از کامکار پ« سرایان تا پایان قرن هشتمرباعي و رباعي»کدام از دو کتاب در هيچ
گویي در رباعي و ظرفيتي که ممکن است این شميسا به قصه« سير رباعي در فارسي»و 

 است. اي نشده قالب براي بيان روایت داشته باشد، اشاره
ين به هم»است که مجموعه مااالت  پژوهان دو دهة گرشته ميرافضلياز دیگر رباعي

گویي عرفا در این هاي صوري رباعي است و به قصهاو همگي دربارۀ ویژگي« کوتاهيِ
 قالب اشاره نکرده است. 
 «کتاب چهارخطي؛ کندوکاوي در تاریخ رباعي فارسي»نشرشده دیگر کتاب تازه 

محاّاش به  -بهاي مؤل( که در آن هم با وجود تازگي برخي نکات و یافته6867)
 است. اي نشده گویي عرفا از جمله موالنا در رباعيات فارسي اشارهقصه

ویي گها نکاتي دربارۀ قصهتنها در یکي دو مورد از مااالت دانشگاهي است که در آن
رفتارهاي هنري موالنا در رباعيات »توان یافت؛ در بخشي از ماالة موالنا در رباعي مي

( به روایت داستاني در رباعيات موالنا اشاره شده و 6836حاياي ) لي واز حسن« موالنا
از جمله رفتارهاي موالنا در قالب »است؛ هایي از این قبيل رباعيات او آورده شده نمونه

(. 623: 6836لي و حاياي، )حسن« رباعي، آوردن داستاني کامل در یک رباعي است
طور ( به6836از زارع ندیکي )« منظر داستاني تحليل رباعيات موالنا از»همچنين در ماالة 

ه شده هاي آن پرداختگویي در رباعيات موالنا و برخي ویژگيتري به بحث قصهمبسوط
است. بنابراین، با وجود برخي تحاياات پراکنده، اما نگاه جامع به این موضوع و ماایسة 

اي هر قالب در ههاي و ضرورتگویي در کليات شما و ویژگيهاي قصهبين قالب
 است.   پردازي صورت نگرفته داستان

 . روش7
اي است. تحليلي و استفاده از منابع کتابخانه -رو  تحايق در این مااله، رو  توصيفي

هاي شعر فارسي موجود در کليات شما )بر اساس تصحيح فروزانفر( را ابتدا همة قالب
لب ایم، حضور روایت و عناصر مختداده ایم و با تعریفي که از روایت به دستبررسي کرده
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ایم ایم. همچنين سعي کردههاي مختلب شعري را تحليل و با هم ماایسه کردهدر قالب قصه
ت، اساي که موالنا در آن روایت کردهنشان دهيم چه ارتباطي بين فرم و محتواي قصه

 وجود دارد.

 ها. یافته8
 . فرم و رابطۀ آن با محتوا 8-2

کار بردن آن باید به تفاوت کاربرد واژۀ فرم م اعم از قالب شعري است و در بهمفهوم فر
تري جتر و رایدر فرهنگ فارسي توجه کرد. یک معناي مصطلح این واژه که کاربرد کهن

و از آنجا که  شودها بر اساس قافيه در شعر فارسي گفته ميها و بيتدارد به ترکيب مصراع
تمام تمایز  و رهنگي ما معموالً مبتني بر صورت ظاهري شعر بودهبندي شعر در سنت فطباه

ه است، بشده هاي شعري خالصه ميصوري یک قطعه شعر از قطعة دیگر بر طرو قالب
ري مانند هاي شعرسد بتوان حداقل تا پيش از دورۀ معاصر در ادبيات فارسي بر قالبنظر مي

ق کرد؛ یک معناي دیگر فرم که مفهوم غزل، قصيده، رباعي و... عنوان فرم هم اطال
 «مسأله پيوستگي عناصر مختلب یک شعر در ترکيب عمومي آن است»تري دارد، عميق

(. در این تحايق مراد از فرم با اندکي تسامح همان قالب و 63: 6868)شفيعي کدکني، 
 تر آن نظر داشته باشيم، آن را خواهيمصورت ظاهري شعر است و هرجا به معني خاص

 گفت. 
هاي ادبي بر یکدیگر در یک سنت ادبي بيش از هر چيز به نظام فکري رواج و غلبه فرم

هاي زیرمجموعه این نظام فکري بستگي دارد. از آنجا کل حاکم بر آن اجتماع و فرهنگ
است، چنين  یافته در نظام آفرینش که تفکر ایراني از دیرباز قائل به الگوهاي ازلي و تکوین

اي که همة عوامل سياسي و اجتماعي و عايدتي آن، خروج تایي وقتي در جامعهالگوي ایس
پندارند و ریختن این الگوي  ابت و ازلي مياز این نظام را نوعي تال  براي تغيير و درهم 

اي از این اندیشه و ها که زیرمجموعهها و فرمکنند، صورتبا آن به سختي مخالفت مي
رابر توانند بازتاب همين الگو و نظام  ابت باشند و در ب، تنها ميشوندالگوي فکري تلاي مي

 دهند. هر تغييري مااومت نشان مي
هاي هنري آنگاه ميسور و ممکن است که نخست صورت ازلي هستي تغيير در صورت»

هاي ازلي و صورت ازلي اجتماعي در نگاه هنرمند دگرگون شود و چون آن صورت
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هاي ا ر ادبي باید همواره  ابت بماند یا هرگونه تغييري د، صورتپریرگاه تغيير نميهيچ
ناگزیر باید در چهارچوب همان سرنمون ازلي؛ یعني همان صورت اصلي شکل بگيرد تا 

(. عالوه بر این، شعر که در فرهنگ گرشته 685: 6868)محبتي، « ا ر ادبي تباه و زشت نشود
شد و در اساس یک هنر کالمي شنيداري به زبانان بيشتر از راه گو  دریافت ميفارسي

هاي شعري در سنت شعر کالسيک فارسي بر اساس ها و قالبآمد، صورتحساب مي
که صورت شنيداري شعر این وزن و تکرار  موزون و مافّي بودن شکل گرفت تا همچنان

ب اداد، صورت نوشتاري و مکتوب آن هم این تناسبات ظاهري را بازتقافيه را نشان مي
 دهد. 
داد که قدما براي نوشتن شعر هم طرحي را وزن و قافيه چنان تشخصي به شعر مي»

و  که مادۀ ساختاري آن صوت است-برگزیدند که بتواند تناسب وزن و فافيه و ردیب را 
در صورت نوشتاري شعر و مکان نيز نشان دهد و در صورت  -سرشت شنيداري دارد
 (. 25: 6866اریان، )پورنامد« دیداري هم منعکا کند

جایي قافيه در هاي شعري مانند قصيده، غزل، مثنوي، رباعي و... با جابهانواع قالب
عري هاي محدود شوجود آمد و هر تغيير در این قالبها و تعداد ابيات بهانتهاي برخي بيت

يير تغ ناپریرترین بخششد؛ چنانکه انعطافبا مااومت از سوي سنت ادبي فارسي مواجه مي
 است. هاي شعري بوده ها و قالبو تحول در شعر کالسيک فارسي، تغيير در فرم

ه مخاطب ک اندفهميدهساختمان بيروني و ظاهري ا ر را  ،در بيشتر موارد از فرم یا شکل
در این نگاه هر یک از عناصر و اجزا  .شودبه یک ا ر ادبي با آن مواجه مي نخستين در نگاه
 شعر انواع موسياي ،هاها و ترکيبمانند واژه)بيروني ا ر ادبي هستند صورت  ۀکه نمایند
و پيامي که گوینده و مؤلب قصد انتاال آن را دهند فرم و شکل آن ا ر را تشکيل مي و...(

کنار  اي جزچارها ر ي )محتوا( معنا کشبخواننده براي شود. دارد، معنا در نظر گرفته مي
ي وامحت ماصود از یک ا ر که بهسرانجام د تا را ندارهري ظا شکلاز این  زدن و گرشتن
الب سنتي غبلکه تاابل بين فرم و محتوا در این نگاه  ،تفکيک .دست یابد )پيام( ا ر است،
اً خصوص ، هرچند برخي مانند جرجاني به این تفکر ایراد جدي وارد کردند.مشهود است

و رم ف شکاف حاصل شد و درک مفهوم در این نگاه سنتيرمانتيک در اروپا  ۀاز دوربعد 
 .در مسير تحول و دگرگوني قرار گرفتارتباط آن با محتوا 
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بط لي محتوا و ظرف آن که یک عنصر زنده و بالنده مرتطُفيها فرم را نه نتيستبيشتر رما
. شودرفته کامل مي بالد و رفتهگيري و تکامل ا ر ادبي ميدانستند که با شکلمي آنبا 
ب زنده یا قالواره عنوان اندامبه 6کالریجچه نسبت به آن ،دریافت جدید از صورت تلاي و»

به کمک  ينستشعر همانند یک رُ ،نظر کالریج در .گستر  بيشتري یافت ،مطرو کرد
گيرد و هيئت دروني و بيروني خود را شود و شکل مينيروي دروني و راتي خود بالنده مي

هاي دروني اي را دور از مناسبتساختهتوان قالب پيشيکند و به همين سبب نمحاصل مي
 (.267: 6868 ،امامي) «و جدا از اجزاي شعر بر آن تحميل کرد

يدایش پو نخستين عامل اصلي  ،نداهرهها به اصالت خيال شاعرانه شاز آنجا که رمانتيک
ماایسه  ژیکوولارگانيک یا بي موتوان با نرا ميعمل تخيل » .دندانفرم را تخيل شاعر مي

هاي ارگانيک است که به مدد نيروي صورت ،کندهایي که ایجاد ميکرد و صورت
تکامل مي ،ليفي توهم استأکننده و تدهنده خود که ماابل نيروي جمعدهنده و تغييرشکل
« ودشنه مکانيکي موفق  ]و[ ژیکوسازد تا در ابداع طرحي بيولشاعر را قادر مي ،تخيل .یابد
م یکي بلکه فه ،ناپریرندفرم و محتوا نه تنها تفکيک در این نگاه،(. 632: 6811 ،2)دیچز
بخشي از فرم محسوب مي ،محتوا .شودگري ميسر نميو کاملي از دیدرک درست جز با 

کامل محتوا )پيام( تنها با  آید و فهم و دریافتبه وجود ميآن شود که پا از تکامل 
مند به مفهوم فرم هر در این نگاه نظام. شودميادبي حاصل مطالعه و تحليل فرم در یک ا ر 

ه هر یک مشروط بر اینک»شود دهندۀ متن بخشي از فرم تشکيل ميکدام از عناصر تشکيل
(. بنابراین، بنا 635: 6866 ،شميسا) «ر ناشي داشته باشدا از این اجزا در ساخت یا بافت آن 
نهایي تزاي ظاهري و عناصر سازندۀ یک ا ر بهکدام از اجبه منطق جدید تحليل فرم، هيچ

وجودآورندۀ فرم باشند، بلکه آنچه صورت نهایي فرم ادبي )خصوصاً شعر( را توانند بهنمي
بندد تا کار ميکند، سازمان و ارتباطي است که مؤلب در چينش این عناصر بهتضمين مي

زدایي کند به طوري ها آشنایينگاه مألوف به محتواهاي تکراري را در هم ریزد و از آن
 با محتواي خود کامالً یکي باشد و درک کليت شعر بدون حضور فرم ممکن نباشد. که 

که  شود، بلکه فرم استصورت و فرم، مظروفي براي ظرف محتوا در نظر گرفته نمي
فرم برسازندۀ محتواست و نه صرفاً بازتاب آن. نواخت، »دهنده محتوا است. شکل

                                                            
1. Coleridge, S.  

2. Daiches, D.  
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گراري و نظایر آن خالق معنا صدایي، دستور زبان، ناطهقافيه، نحو، هم آهنگ،ضرب
، 6)ایگلتون« دهدها خود معنا را تغيير ميهستند، نه صرفاً حامل آن. تغيير هر یک از آن

شود، فرم و محتوا به کمال (؛ خصوصاً در شعر که یک گونه ادبي محسوب مي665: 6861
 رسند. اتحاد مي
: 6866)شفيعي کدکني، « ناپریر استشود، جدایيه محتوا خوانده ميفرم از چيزي ک»
ا ر  چيستي»اي جز فهم فرم آن نداریم. (. بنابراین، براي درک محتواي یک شعر چاره15

خصوص در مورد شعر صادق است، گونة ادبي که از طریق بررسي چگونگي آن... به
هم  شدت دردر آن فرم و محتوا به اي شناخته شود کهعنوان گونهتوانست تا حدودي به

 (. 665: 6861)ایگلتون، « اندتنيده

 گویي موالناهای روایي قصه. قالب و محتوا در فرم8-7
یت است و دو کارکرد اصلي حکاکار گرفته شده قصه به دو دليل عمده در نزد صوفيه به

هاي مختلب عرفاني به هها را باید از هم باز شناخت. یکي به قصد انتاال آموزدر نزد آن
ها صهو معموالً این قبيل ق شدهکاربرد قصه نزد صوفيه محسوب مي مریدان که جنبة عمومي

به خصوص در آ ار عرفاني و »شده است. اگر منثور نباشد در قالب مثنوي سروده مي
 تتنها در وسيله قرار گرفتن آن براي توضيح و تبيين معاني اس هاارز  حکایت ،اخالقي

 (. 818: 6862)پورنامداریان، « و نفا حکایت به خودي خود ارز  ندارد
ترین آ ار ادب عرفاني فارسي چه منظوم و چه منثور بيشترین حجم در بزرگ

شي و هاي نمایهاي عرفاني توجه شده و جنبههاي صوفيه به کارکرد تعليمي قصهروایت
شک صوفيان از ابداع و بي»وده است. ها در مرحله بعد مورد توجه بگویي آن قصهداستان

بلکه  ،نداهبه کارگيري قالب قصه و حکایت درصدد خلق ا ر هنري و حکایت گفتن نبود
ها برادري و برابري بوده و بيشتر از آن ،شان از آن ترویج و اشاعه اصول انسانيهدف اصلي

 در هر و نهفتهمي هقصراز خویش در مغز  و نداهجستبهره مي وعظيتعليمي و  اغراضبراي 
(. نزد موالنا چنين 623: 6837)عباسي، « نداهکردها صد معنا نهان مياي از این حکایتناطه

هاي روایي مثنوي معنوي که در آن غلبة شور و هيجان او کاربردي از قصه جز در گسست
 است.  دارد در قالب مثنوي سروده شده گویي واميرا به گریز از قصه

                                                            
1. Eagleton, T.  
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ها و گر قصه نزد صوفيه که محدودتر از کارکرد پيشين است، بيان تجربهکارکرد دی
ها به صورت دیدار با خویشتن عارف در قالب یک روایت کوتاه هاي روحي آنمکاشفه

ه که منجر ب استه خورد هگر عرفاي آن هوديعرفاني با تجارب ش رات هریا بلند است. 
ب ابل اصلي و اصيل عرفان و لبّ ۀجوهر» شود.گر ميواسطه براي شخص تجربهادراک بي

ن عبارت است از معرفت شهودي به واقعيت باطني و آ کننده و فراگيرو هویت متمایز
 (. 526: 6833)موحدیان عطار، « وحداني هستي
که منجر به چنين ي هودش ةتجرب ،ترین صورت نمایش آنمحسوسو عرفاني قصة 

شهودي ناشي از بسيط ني عرفاهاي منسجم قصهو ساختارمندي و کليت است معرفتي شده 
 يسازوکارها ةگویي از همدر عالم قصه راوي عارف کههاست تجربه این و یکپارچه بودن
 صالًاگر ا عرفاني ةقص». استفاده کرده استاین وحدت براي بازنمایي نمایشي روایت 

عناصر  ،ر همان حالد .دهدنوید یکپارچگي و یگانگي مي ،شدني باشد پریر یا مجزاتجزیه
 ۀربارکه البته د عرفاني قصةیعني  ؛دهدبخشي از رات مفهومي آن را تشکيل مي ،و عوامل

« بدیل خود بازنماي توحيد استتوحيد است عمالً در ساختار خود و در هستي بي
عرفاي صاحب کشب و تجربه مانند موالنا، گونة منظوم و موجز (. 78: 6865نژاد، )هاشمي
 اند. قصه بيان کرده -قصه، رباعي -ها را در قالب غزلتر این روایتو کوتاه

 های روایي در کلیات شمس. انوع فرم8-8
هاي عرفاني و اخالقي به مریدان موالنا در شش دفتر مثنوي معنوي به قصد تعليم آموزه

اشت، دهاي پيش از او وجود ها در کتابهاي کوتاه و بلندي را که بسياري از آنخود، قصه
ي است، گویبازگویي و مطابق نگر  او گردآوري کرد. قالبي که مناسب این هدف قصه

تواند با تغيير بيت، قافيه را نو کند و ابيات زیادي را بنابه فضاي مثنوي است و شاعر مي
 داستان تعليمي خود به روایتش اختصاص دهد. 

ند هاست که عارفي مانهاي شهودي آنگویي نزد صوفيه بيان تجربههدف دیگر قصه
هایي که این تجارب دارد به دنبال قالب و فرم مناسبي است که موالنا با توجه به ویژگي

ختار سا»بتواند محتواي یکپارچة شهود ناخودآگاهش را به بهترین شکل نمایش دهد. 
هاي خاص داستاني ها و قالبها در شکلظهور و بروز این قصه ۀها نحوخاص و شکلي قصه

« نداهاي خود را هویدا کردهاي ویژهدر چه ظرف - عمدتاً- هاقصهبدین معنا که این  ،ستا
هاي نظام تنگ صورت و قالب شعر بنابراین، اگرچه به محدودیت(. 58: 6862)محبتي، 
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هاي شخصي از همين چند قالب محدود، فارسي وقوف دارد، عمق عاطفة شعري و ادراک
دت فرم و محتوا در آن به بهترین شکل این عواطب او را گزیند که وحهماني را برمي

ارد و یکي از زدایي نياز دانتاال دهد. عالوه بر این، شعر براي تأ يرگراري بيشتر به آشنایي
 عليه تمرمس بيان نوعي فرم ایيپوی»زدایي فرم و صورت شعر است. هاي آشنایياین عرصه
شود که هر ميظا زبان در ايگونهبه عارف ةربتج و شاعر ةتجرب یعني ؛است شدن زهاتوماتي

یعني  ؛شدن دارد زهاین پویایي صورت در رات خود قيام عليه اتوماتي .صورتي پویا دارد
: 6862، کدکني)شفيعي« گرارد که این صورت بر ا ر کثرت استعمال مبترل شودنمي
838 .) 

يزه و از ده است، اتوماتکار گرفته شقالب مثنوي که پيش از او نزد شعراي مختلب به
ر هاي کمترفت از این محدودیت، قالباست و براي برونشدت تأ ير  کاسته شده 

گویي را به خدمت گرفته تا محتواي مناسب هر قالب را در آن ارائه شده در قصهشناخته 
اي خودکار شدگي درون آن ر  هاي رایج ادبيات آشنا بشوند و گونهرمفقتي و»دهد. 
ود را دوباره خ ،اندهایي که کامالً آشنا و تکراري شدهادبيات با فاصله گرفتن از فرم ،بدهد
(. با این مادمات باید دید موالنا بجز مثنوي در چه 15: 6865، 6)برتنا« کندنو مي
هاي قالب چگونه از آن قالب براي بازنمایي هایي و در هرکدام با توجه به ظرفيتقالب

 است؟خود سود جستهمحتواي قصه و روایت 

 قصه -. غزل8-0

نوع و ت»است.  شدهزبانان محسوب ميغزل هم قالب پر کاربرد و هم پرمضمون نزد فارسي
پریري جاي انعطافو ي ادبي پرظرفيت هابآن را در ردیب قال ،گستردگي محتوایي غزل

تحت تأ ير  غزل ةمایدرون .ها به کار آیدشرایط و زمان ةدر هم توانديداده است که م
شرایط محيط و جامعه و نيز بسته به احوال و نفسانيات شاعران از عصري به عصر دیگر بر 

 «ندکيحتي در نزد شاعري واحد از زماني به زمان دیگر تغيير م ،شاعري به شاعر دیگر
عنوان مادرالگوي غزل محسوب کنيم اگر قصيده را به ،بنابراین(. 88: 6868 ،پارسانسب)

هاي قالب قصيده در بخش تغزالت و توصيفات ابتدایي آن بيان جا که بيشتر روایت)و از آن
غزل بعد از مثنوي بيشترین  ،پردازي به حساب نياوریمدر داستان قصيده راو شود( مي

                                                            
1. Bertens, J.  
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م غنایي هاي منظوکه برخي داستانطوري به  ؛داردرا گویي در ادبيات فارسي ظرفيت قصه
 هاي غنایيغزل عاشاانه و منظومه. »اندالب غزل دانستهقصه در ق یکپيرنگ  طرا بس

ني یافتة مفاهيم شعر غنایي و تجسم عيهاي عاشاانه بسطپيوندي عميق با هم دارند؛ منظومه
 (. 69: 6865)روالفااري، « و روایي آن است

 ها و کسبریاضت ةکه در نتيجدر زبان فارسي مانند موالنا از عرفاي شاعر  برخي
احوال و  ،شدندو عرفاني ميشهودي هاي عميق مستعد تجربه ،اي الزمهآمادگي

ي صورتیهاشد به شکل روایتها کشب مياین تجارب بر آن ةکه در نتيجرا رخدادهایي 
 -یافتند. در بسياري از غزلتر از غزل نميکه براي نظم آن قالبي مناسبکردند بندي مي
خصي در ش يهاير فضاي مکاشفهم که تحت تأ خوریبرمي هايهاي فارسي به روایتقصه

اري از بسيبيان این تجارب،  توانست در زباني غيرارجاعي و مناسبميعارف  ،ناخودآگاه
بگرارند. بار عاطفي و زبان غيرارجاعي در غزل، توان را کنار  حسيهاي عوالم محدودیت

در فضاي ناخودآگاهي او و ها دهد که به دليل رخداد آنبازنمایي روایاتي را به عارف مي
ل کند، جز در بيان رمزي و نمادین قابرویت تصاویري که در عالم مثال بر قلبش تجلي مي

 انتاال به غير نيست. 
هاي عرفاني زبان فارسي نباید از توجه دور بماند، قصه -اي که در بررسي غزلنکته

یکي »شوند؛ رانه قائل ميهاي شاعاهميتي است که در ناد ادبي جدید براي اصالت تجربه
هاي مبتني بر متکي بودن آن بر تجربه ،از معيارهاي سنجش شعر در ناد ادبي مدرن

زیرا برخالف اشعاري که بر اساس تجربيات  ؛شاعر است ”lived experiences“زیست
تر منسجم يساختار ،شوندمي سرودهشاعر  ”learned experiences“مبتني بر دانش 

  (.6: 6868، )طاهري« دارند
 اول بار در دیوان اشعار عطار نيشابوري ،هاي عرفانيقصه -غزل ةافته و پختیشکل قوام
ا که ر خود یا پيري فرضيشرو ماجراهاي در همة این غزليات  عطار تاریباً شود.یافت مي

ند. کاست، روایت مي)ترسابچه( نایل شده  دختر ترساي همچون دیدار با شخصيت به
يز نامه و نالطير و مصيبتهاي منطقهاي جامع و اصلي کتاباصلي داستان ةایممضمون»

هاي هاي عطار در گونههاي متعددي از مثنويهاي عطار و نيز تمثيلبسياري از غزل
دهد که این موضوع همانطور که دیدار با خویشتن خویش است و این نشان مي ،مختلب

« ار نيز بوده استعطرهن  ةاز اشتغاالت برجسترفان قرن ششم بوده عامورد توجه دیگر 



 282 |محبتي و همکاران 

هاي عطار با همين پيرنگ اصلي قصه -تاریباً در همه غزل(. 33: 6868)پورنامداریان، 
کند و بعضي شویم با این تفاوت که گاه جاي برخي اشخاص تغيير ميمواجه مي
 -لساختار غزشویم. در ماابل، کاري ميها کمي دستها و توصيبپردازيصحنه
آن هاي نسبت به نمونهگري هاي روایتدر مضمون و شيوهبيشتري  تنوعهاي موالنا از قصه

تجارب روحي موالنا به تعدد و گونگوني و تنوع عمق  .برخوردار استدر غزليات عطار 
 ،طارع برتنها امتياز موالنا ». گویي موالنا در غزل منجر شده استهاي قصهشيوهمضمون و 
در  ؛تمثيلي دارد ةفاط دو قص و هاي رمزي را آورده استقصه که عموماً هاستتنوع قصه
اي رمزي هاست و قصه هاي تمثيلي بهره گرفتههاي مختلب قصهکه موالنا از گونه حالي
هاي موالنا روند قصه -در غزل(. 51: 6833)گراوند، « تنوع موضوعي بيشتر دارد وي نيز
 . شوددیده مي عطارت به عناصر روایي نسبپيوند بين تکاملي 

 قبا یک خيزان و افتان ما جانان آن دو 
 بود مست مست زانک ره ره ریختمي مي جام
 شده حيران من چو حسنش از یوسب هزاران صد

 

 صفا صرف از پر جامي یکي با آمد مست 
 پا کوفتمي او پيش و مست گشتمي ره خاک
 کجا... تا پنهان پيداي کي کردندمي ناله

 

 (96/ 97: 6868النا، )مو

چند است. هرپردازي قطعاً موالنا گوي سبات را از اقران خود ربوده به جهت تنوع قصه
آید غزل دیوان شما زیاد به حساب نمي 8288هاي او در مجموع حدود تعداد غزل
هاي او در غزل ما را به صدور حکم درصد کل غزلياتش(، اما تنوع طرو قصه 8)حدود 

مولوي حداقل در ميان شاعران »دارد. اند، واميدر مورد مثنوي معنوي او دادههمانندي که 
 ،گيردعارف شاید تنها کسي باشد که داستان را نه تنها براي تبيين معاني عرفاني به کار مي

پردازي و جراب کردن آن نيز براي او بسيار اهميت دارد به همين سبب بلکه نفا داستان
تر از هاي او بسيار فراتر و گستردهها و داستانآزاد در طرو حکایتهاي مایهاست که ناش

 (.818-816: 6868 ،پورنامداریان) «شودهاي معين ميمایهناش
هاي عطار ماایسه شما با غزل دیوان در موالنا روایي هاي(، تعداد غزل6در جدول )
 شده است.
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 . مقایسه غزلیات روایي موالنا و عطار2جدول 
 موالنا ارعط شاعر

 3200 872 تعداد غزلیات
 91 61 قصه -غزل
 2184 7111 گویی در غزلدرصد قصه

(، با وجود برتري تعداد غزل روایي در غزليات عطار نسبت به دیوان 6براساس جدول )
 اي که همشود؛ به گونهشما، اما در غزليات شما تعدد قصه به جهت مضمون دیده مي

در »هاي کوتاه حيواني )فابل( در غزليات شما وجود دارد. تمثيلقصة انبيا و اوليا و هم 
هاي واقعي یا ها از نوع قصهدرصد کل قصه 12یعني حدود  غزل، 91غزليات شما تعداد 

شنو را ( و هم اینکه تنوع طرو قصه، مخاطب یا روایت36: 6833 ،گراوند) «نما استواقعي
عي و هاي واقدر بيشتر شعراي دیگر، هم قصهکند. ها ميمند به شنيدن سایر قصهعالقه

 شود. هاي گوناگون تنوع در بيان دیده نميتمثيلي بسيار اندک است و هم در طرو قصه

 قصه -. رباعي8-5
ترین ميهرحال باید رباعي را از قدینظر از تعيين تاریخ کاربرد رباعي بين صوفيه، بهصرف
، دهدتا آنجا که اطالعات فعلي ما اجازه مي» ها محسوب کنيم.هاي شعري در نزد آنقالب

ترین نوع شعري است که توسط عرفاني ایراني خوانده و سروده شعري قدیمياین قالب 
تنها  اند و نهگفته(. صوفيان نه تنها به این قالب، شعر مي61: 6873، 6)دوبروین« شده است

ور آوردن مریدان بهره دادن به محافل خود و به شاز رباعيات دیگران براي رونق 
در گستر  رباعي در ادبيات فارسي هم ناش مهمي  رسدگرفتند، بلکه به نظر ميمي
صوفيان را بر گردن رباعي و ترانه حق بسيار بزرگي است؛ اینان بودند که در »اند. داشته

ها را ها را سامان دادند و بلندترین گامگستر  و رواج و روایي رباعي بيشترین کوشش
  (.91: 6836راستگو، )« رداشتندب

که اند. دليل ایناند که دیگران از آن غافل بودهرا در رباعي دیده« آني»عرفاي صوفي 
جم رباعيات اند و بيشترین حهاي عرفاني داشتهزبان گرایشسرایان فارسيپرگوترین رباعي

ماالً شود، احتافت ميزبان فارسي در دیوان شعري عطار و موالنا و اوحدالدین کرماني و... ی

                                                            
1. De Bruijn, H.  
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اند، هخواستها ميمناسباتي است که بيش از همه شاعران فارسي بين این قالب و آنچه آن
 است. وجود داشته 

رباعي »اند. بسياري از پژوهشگران رباعي به انسجام و وحدت ساختاري آن ارعان داشته
ثالً ا یک بيت مستال و متوان بيت دوم آن رکه غالباً نميطوريتشکل و وحدتي دارد؛ به

 «عنوان شاهد مثال رکر کرد؛ زیرا بيت اول ارتباط معنایي و حتي لفظي مستحکمي داردبه
است  پيوستههم دليل ساختار و فرم یک قالب منسجم و به(. رباعي به282: 6837)شميسا، 

آنجا که هاي آن در ارتباط کامل با هم قرار دارند. قصة عرفاني از که عناصر یا مصراع
نند کبازتاب تجربة وحدت هستند، این وحدت را در صورتِ بازنمایي خود هم منتال مي

 ر اصالًاگ عرفاني ةقص»سازد. نماید، منسجم و یکپارچه ميو غزل را که ظاهراً گسسته مي
عناصر  ،در همان حال .دهدنوید یکپارچگي و یگانگي مي ،شدني باشد پریر یا مجزاتجزیه
 ۀربارکه البته د عرفاني قصهیعني  ؛دهدخشي از رات مفهومي آن را تشکيل ميب ،و عوامل

« بدیل خود بازنماي توحيد استتوحيد است عمالً در ساختار خود و در هستي بي
هاي رمزي عرفاي اي از قصهدرست است بخش عمده (.78: 6865نژاد، )هاشمي
ي است در شعر فارسي در غزل بازنمای زبان که در آن تجربة دیدار با معشوق )معبود(فارسي
ين تواند انسجام و یکتایي چنهاي ساختاري خود نمياست، اما غزل با توجه به ویژگي شده
به  باید تا با انسجام ساختاري خودهایي به کمال نشان دهد. بنابراین، قالب دیگري روایت

 و این قالب در ادبياتگویاترین صورت هنري، نمایندۀ این تجارب عميق عارفانه باشد 
اند، او را فارسي، رباعي است که کوتاهي ابيات و انسجامي که بسياري بر آن تأکيد کرده

وتاه ترین بيان هنري تجارب کاست که با وجود کوتاهي، موفق واجد چنين ظرفيتي کرده
 و واحد عارف شود. 

نجر ابيت آن فرم مکوتاهي و بلندي یک فرم روایي خاص لزوماً به جرابيت یا عدم جر
تواند مخاطب را اي به شرط هماهنگي فرم و محتوا ميشود، بلکه هر روایت و قصهنمي

درگير و راوي را در هدف روایي خود موفق کند. بنابراین، روایت کوتاه یا بلند هر کدام 
تواند بسته به انتخاب درست فرم براي محتواي روایت که با آن تناظر دارد، روایتي مي
محتواي قصةعرفاني که یک محتواي واحد است، فرمي خورده تلاي شود. ري یا شکستهن

 –یابد. در فرم روایي قصهآسایي دارد، نميتر از رباعي که ساختار منسجم و برقمناسب
رباعي، بين فرم و محتوا کمال اتحاد وجود دارد و به نظر یکي از دالیل محبوبيت بسيار 
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ها قصه، هماهنگ یافتن این قالب براي بيان حال –راواني رباعيقالب رباعي نزد صوفيه و ف
در بيشتر قوالب شعري، هميشه فرم شعر است که بر »هاست. هاي تجربه وحدت آنو لحظه

 «تجربة شاعرانه تادم دارد، ولي در رباعي، لحظه و تجربه شعري غالباً بر فرم تادم دارد
 (.62: 6836کدکني، )شفيعي 
سرا آن را اقتضا مي است که تجربة وحداني عارف و شاعر رباعيقصه فر -رباعي

 یابد.کند و بهترین صورت براي بازنمایي احوالش ميمي
اگرچه تا پيش از سنایي هم در رباعيات منسوب به برخي عرفا مانند ابوسعيد گاه 

ین ایابيم، اما هم صحت انتساب بسياري از رباعيات برخوردار از بعضي عناصر روایي مي
ها با دیدۀ تردید همراه است و هم رباعي روایي تا پيش از سنایي هنوز به یک سنت رباعي

ها صهق -ادبي تبدیل نشده است، اما در رباعيات عطار در مختارنامه گاه به برخي رباعي
رسد که خوریم که در تعداد بيش از موالناست، اما بسيار تکراري است و به نظر ميبرمي

داشته تعداد بسياري رباعي را به هرشکل در مختارنامه وارد کند. این در حالي عطار اصرار 
قصه دارد که  -رباعي 288کنيد، ( مشاهده مي2است که موالنا همانگونه که در جدول )

ها عناصر مختلب روایي در دو بيت به شکل بسيار موجز تجارب شخصي در بسياري از آن
 کند.موالنا را بازنمایي مي

 بگرفت دلسااتان راه ساار و فتر دل
 بگشااادم دهان چون تو کي پرساايد

 

 بگرفت بدندان او زلب دو عشااق وز 
 بگرفت بيااابااان راه دهنم از جسااات

 

 (6885: 6868)مولوي،   

 دوشااش  دیدم نشااسااته   انجمني در
 بنهااادم رخش بر بهااانااه بااه را ر 

 

 آغااوشاااش  در گاارفاات نااتااوانساااتاام  
 گوشاااش در ميکنم حدیث که یعني

 

 (6815)همان: 

 ها در دیوان عطار و دیوان شمسقصه -تعداد رباعيمقایسه . 7جدول 
 موالنا عطار شاعر

 1975 2279 کل رباعیات
 203 302 قصه -تعداد رباعی

 10127 13125 گویی در رباعیدرصد قصه
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آید تنها در کليات شما آمده و هم نشانة تبحر موالنا هاي مانند آنچه در زیر ميقصه
ي عرفاني است و هم نشانة عمق تجارب عرفاني او نسبت به سایر شعراي پيش گویدر قصه

 و پا از خود است: 

 چسااات دلبر آن خيال آماد  امشاااب

 بکشااايد خنجر زود بيافت چو را دل
 

 ميجساااات  را دل ماااام تن خااانااه در 

 درست بازو  و دست که من دل بر زد
 

 (6236: 6868)مولوي،  

هاي عرفاني موالنا را به خود اختصاص قصه -غزلهاي رمزي که بيشترین تعداد قصه
هاي رمزي در گيرد. قصهاست، تعداد زیادي از رباعيات روایي او را هم دربر مي داده
ها ها با وجود اختصار و کوتاهي نمایندۀ بسياري از تجاربي است که در آنقصه -رباعي

 وگوهایيرخدادها یا گفتکند و در این دیدار عاشق با معشوق و محبوب خود دیدار مي
گرارند که همچون دیگر احوال عرفاني گررا و موقتي هستند و نکته مهم اینکه را از سر مي

است گویي برگزیده شده در تعداد باالیي از این رباعيات زاویة دید دوم شخص براي قصه
 ۀشيو د واز این زاویه دیموالنا در دو قصه »که در ادبيات کالسيک فارسي متمایز است. 

: 6833)گراوند، « و منحصر به فرد است عاست که در حد خود بدی روایت بهره گرفته
رباعي داریم که در آن شيوۀ دوم شخص براي  28قصه تعداد  -رباعي 288(. اما در 888

 گزار  روایت انتخاب شده است: 

 زدي مهتاااب خيمااه شااااب ظلماات بر

 خرگوشااي خواب وعده به را همه دادي
 

 زدي آب او ر  بر خرد خفتمي 

 زدي خواب گردن فااراق تاايااغ وز
 

 (6589: 6868)مولوي، 

 قصه -. قطعه8-8
هاي کوتاه دیگر غيرمثنوي )مانند غزل و رباعي( که معموالً رسد برخالف قالببه نظر مي
ان اند از آنجا که قطعه در بيشتر مضامين شعري زبشدهگویي شناخته نميبه داستاناز قدیم 
هاي بسيار دارد با توجه به تنوع و تعدد نند مدو، هجو، ر ا، وصب و... نمونهفارسي ما

راید که به سشاعر سنتي هنگامي قطعه مي»گویي در آن بيشتر است. مضامين، احتمال قصه
ترین این موضوع هيچ محدودیتي ندارد و از کوچک .مشغول موضوعي باشددلجد 
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(. 668: 6862 ،موحد) «گيردمي ي و پندآموز را دربرها تا واالترین نوع ادبيات غنایخواهش
أکيد و بر آن ت خصوصاً قطعه را قالب مناسبي براي بيان مضامين پند و اندرزي شناخته

هاي  لث قطعهحدود »کند. هاي شعري هم این نکته را تصدیق مياند و آمار دیوانورزیده
ن و یميهاي ابنریب دوسوم قطعهق ،هاي سعدينزدیک به نيمي از قطعه ،ري و خاقانيوان

 ،رادخالاي) «داراي محتواي اخالقي و پندآموز است ،هاي بهارپروین و بيش از  لث قطعه
6879 :22.) 

حداقل قطعه دو بيت و »اند؛ کردهاز قدیم دو بيت و باالتر از آن را قطعه محسوب مي
چهل دود ح تاسب ضرورت ليکن بر ح باشد و پانزده شانزده بيت ،حداکثر معمول متداول

و آوردن بيت مصرع را براي  (656: 6839 ،همایي) «نداهبيت و بيشتر از آن نيز گفت پنجاه
اند. شعر بيش از دو بيت اگر در بيت اول مصرع باشد یا نباشد به شرط آن شرط نکرده

 شود. هاي زوج قطعه محسوب ميرعایت قافيه در مصراع

المادور به زندگي همانگونه که هست، حتي قطعه در ادبيات کالسيک فارسي
گویي در ادبيات فارسي است که هاي داستانیابد و یکي از قالباختصاص مي

رخالف ب ،رعشوع سرایندگان این ن»وجو کرد. ها را باید در آن جستگراترین داستانواقع
 «طلبزواا و انگرتصورنه گرا هستند و هنرمندان واقعيت اًاکثر ،سرایندگان قصيده و غزل

 (.656: 6839)همایي، 
ها و تمثيالت کوتاه اخالقي و عرفاني از قدیم در مثنوي بيش از بسياري از حکایت

 ةنکت»مناسب بيان یک داستان یکّه با موضوع واحد است. اند، زیرا قطعه قطعه بيان شده
وضوع به م گرشته از اینکه . قطعهساختار صوري و معنایي آن است ،قطعه ۀدیگر دربار
 .زدانداقطعه را از سکه مي ،اي دارد که تخلب از آناین پرداختن شيوه ،پردازدواحدي مي

موضوع در قطعه باید چنان پرورانده شود که در بيت آخر یا مصراع آخر سخن به اوج 
 (.669: 6862 ،موحد) «برسد

 ره به استاديهاي دیگر شعري، همواانوري، خاقاني و سعدي که هر سه عالوه بر گونه
اند، اگرچه به داشتن شعرِ وعظ و شيو، تحايق هم شناخته ها نام بردهدر آوردن قطعات از آن

شود. از بين شعراي بزرگ عارف ها یاد نميعنوان شعراي عارف از آنشوند، هرگز بهمي
 ست. ا دهاي نيامدر دیوان عطار قطعه -بجز سنایي-زبان تا پيش از پایان قرن هفتم فارسي
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خوریم که به لحاظ چينش ابيات غزل هایي برميدر کليات شما موالنا گاه به غزل
شوند، تعداد ابيات کمتر از پنج بيت )و اینکه در قطعه، بيت اول غير مصرع را محسوب مي
توان يکند و معنوان قطعه با اشکال مواجه نمياند( ما را در پریر  آن ابيات بهشرط نکرده

کند. ها ما را مجاب ميعات روایي محسوب کرد؛ خصوصاً مضمون تعليمي آنها را قطآن
 کند:مانند قطعة زیر در کليات شما که در سه بيت روایتي را بازگویي مي

 کرد ساااورا  را صاااندوق موشاااکي

 را مااو  آن افااکاانااياام  آتااش اناادر
 زنااياام  آتااش را مااو  و را گااربااه 

 

 کرد گساااتااا   را مو  گربااه خواب 

 کرد بااا طاا مااردک کااان هاماچانااان   
 کرد شاااا  صاااد کآتشاااش تنوري در

 

 (6578: 6868)مولوي،   

هاي کمتر از پنج بيت( اکثراً فضا و حال و هواي هاي شعري موالنا )غزلدر بين قطعه
شود و قطعات تمثيلي مانند آنچه در باال آوردیم، نادر است. هاي او مشاهده ميقصه -غزل
 شود:هاي رمزي و نمادین محسوب ميگویي موالنا در قطعه بيشتر جزء قصهقصه

 پرجو  سااخت پيشااش به دي برفتم

 واپرس کااه یعني او باار کااردم نااظاار
 یااارم کااردمااي زمااياان اناادر نااظاار

 کردم ساااجااده  را زمين باابوساااياادم 
 

 خااامو  بنشاااساااات  مرا او نپرسااايااد 
 دو  بدي چون ماهم چو رويبي که
 هو بي و پست شو زمين چون یعني که
 دهو م و مساات زمينم چون یعني که

 

 (6532: 6868)مولوي، 

 من دو  برادر اي دیدم خواب را خود یار

 او گرد بر حوریان بسته دست کرده حلاه
 او زلب کنار بر نرمک نرم زد مي باد
 یار روي از را زلب آن ربود و باد شد مست
 ا ب آهسته هم که من گفتم خواب این اول ز

 

 نسترن ميان در خفته چشمه کنار بر 

 یاسمن سو یکي از و زار الله سو یکي از
 کنش هر از رسيد مي عنبر بوي و مشک بوي
 گنل برگيري تو وي کز روشني چراغ چون
 زنم دم تو زمان یک آیم باخود تا کن صبر

 

 ( 6568: 6868)موالنا،  

 است: یا قطعة زیر که در چهار بيت آمده
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 خااتاان خااوب ماايااان در آمااد آمااد
 گفت و عشق دسات  به شامشايري   داد

 را ناااوو اال اناااداز آب انااادر
 رساات اساات نوو دل اندر او که هر

 

 تن و جان از بشاااو را دساااتت دو هر 
 باازن گااردن ماان غااياار بااياانااي  هاارچ
 زن و مرد و زشت و خوب باشاد  که هر
 فکن دریا در اسااات پساااتي در که هر

 

 (6562)همان: 

ه طعهاي کوتاه کمتر از پنج بيت را ققطعة کوتاه )در اینجا غزل 69بجز موالنا که 
ایم( در بيان مکاشفات روحاني خود آورده باشد، شاعر دیگري را محسوب کرده

 هاي رمزي گفته باشد. شناسيم که در قطعه، قصهنمي

گویي موالنا در سه قالب شعري غزل، رباعي (، به ماایسه قصه6( و نمودار )8در جدول )
 و قطعه پرداخته شده است.

 ر سه قالب شعری غزل، رباعي و قطعهگویي موالنا د. مقایسه قصه8جدول 

 قطعه رباعی غزل قالب شعری
 241 1975 3200 تعداد کل اشعار

 17 203 91 هاتعداد قصه
 7105 10127 2184 گویی در قالبدرصد قصه

 های موالنا در غزل، رباعي و قطعه. مقایسه درصد قصه2نمودار 

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

قطعه رباعی غزل

Series1 7.05% 10.25% 2.84%

7.05%

10.25%

2.84%



 271 |محبتي و همکاران 

 گیریبحث و نتیجه
ر ها را تنها دکند که بيشترین تعداد قصهرا شاعري معرفي ميبرخالف نگاه قالب که موالنا 
یي و جواز سر تنوع هاي کوتاهي در غزليات شما گفتهمثنوي دارد و اگر گاهي روایت

است که  ايگونههاي موالنا بهتفنن بوده است، نشان دادیم پویایي و توجه به فرم در قصه
است،  اي که قصد بازنمایي آن را کردهي قصهاي و محتوابيشترین مناسبت بين فرم روایي

هاي او در نتيجة تأ رات شدید داستان -وجود دارد. بر اساس همين الگو درست است غزل
هاي روحاني او شکل گرفته، اما با توجه به ساختار عاطفي و در بيان نمادین از مکاشفه
بت هاي او که در تعداد هم نسقصه -است به اندازۀ رباعيپاشاني غزل در فارسي، نتوانسته 

 آسا و موحدانه او را نشان دهد. هاي روایي او بيشتر است، نمایندۀ تجارب برقبه غزل
اي است که حتي در قالب قطعه هم که بيشتر غلبة تجارب شهودي در موالنا به اندازه

در آن  هاست کهاي رمزي شده ، بدل به قالبي براي نمایش قصههاي واقعي گفته شدهقصه
 شوند. عاشق و معشوق در فضایي نمادین به دیدار هم نایل مي

دهد موالنا شود، نشان مي( مشاهده مي2طور که در نمودار )این تحايق همچنين همان
هاي بيشتري نسبت به غزل دارد و این در حالي است که تا به حال به این در رباعي، روایت

 ماایسه پرداخته نشده است. 

 های موالنا در غزل، رباعي و قطعه. مقایسه تعداد قصه7نمودار 
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 . تهران: نشر سخن.در سایه آفتاب(. 6862. )______________
هاي ها در غزل)شرو و تفسير داستان ماداستان پيامبران در کليات ش(. 6865. )______________
 تهران: نشر سخن مولوي(.

نامه ادب پژوهش. موالنا رباعيات در هنري رفتارهاي(. 6836و حاياي، شهين. ) کاووس لي،حسن
 . 658-666(، 6)1، حماسي

 .96-88(، 89، )نامه فرهنگستانگویي اعصار. (. موالنا، قصه6831محمد. )شناس، عليحق
. شااما غزليات از روایي غزلي ساااختار بررسااي (.6837. )کاووس، ليحساان و  هينشاا حاياي،

 .65-96(، 67)6، فارسي ادبيات و زبان نامهکاو 
-78(، 93، )شااناخت. غزل در موالنا پردازيقصااه(. 6837، علي. )گراوندو  جعفر ساايد حميدي،
68 . 

. تهران: انتشارات پردازي موالناتانالمللي همایش داسمجموعه مااالت بين(. 6831) .دانشگر، محمد
 خانه کتاب.
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. ترجمة غالمحسين یوسفي و محمدتاي صدقياني. تهران: هاي ناد ادبيشيوه(. 6811دیچز، دیوید. )
 نشر علمي.
 نشر چر  و نشر چشمه.. تهران: یکصد منظومه عاشاانة فارسي(. 6865حسن. ) روالفااري،

 . تهران: نشر علمي و فرهنگي.زل فارسيعرفان در غ(. 6836راستگو، سيدمحمد. )
. مشااهد: انتشااارات آسااتان قدس   انواع ادبي و آ ار آن در زبان فارسااي(. 6872رزمجو، حسااين. )

 رضوي.
انواع شاعر فارساي )مباحثي در صاورتها و معاني شعر کهن و نو    (. 6878منصاور. )  رساتگارفساایي،  
 نوید شيراز.شيراز: انتشارات  پارسي(.

. فارسااي شااعر در آن خاسااتگاه و روایي غزل(. 6831. )رضاااداحم، منصااوري و رضااا روحاني،
 . 622 -689(، 3)9 ،فارسي ادبيات و زبان پژوهش

زبان و ادب  پژوهش. داساااتاني منظر از مولوي رباعيات تحليل(. 6836. )یعاوب ندیکي،زارع
 .662-68(، 63) ،فارسي
تهران:  از مشروطيت تا ساوط سلطنت(.ادوار شاعر فارساي )  (. 6868کدکني، محمدرضاا. ) شافيعي 

 نشر سخن.
ر تهران: نشرساتاخيز کلمات )نظریه ادبي صورتگرایان روس(.  (. 6866. )____________________

 سخن.
 . تهران: نشر سخن.گزیده غزليات شما(. 6837. )____________________

 . تهران: انتشارات علم.سير رباعي(. 6837شميسا، سيروس. )
 . تهران: انتشارات ميترا.ناد ادبي(. 6866. )____________

 هايپژوهشپردازي مولوي در مثنوي معنوي. پردازي و شخصيت(. داستان6832شوهاني، عليرضا. )
 .681-66(، 2)6، ادبي
، پژوهيمولوي. مولوي روایي غزل یک تأویل ؛فرامن حضاااور در(. 6868. )اهللقدرت طاهري،
9(66 ،)98-76 . 
ه پژوهشنامها در گفتمان منثور صااوفيه. هاي عرفاني و ناش آن(. حکایت6837اهلل. )، حبيبعباساي 

 .655-628(، 93، )علوم انساني
ن: کدکني. تهرا. مادمه، تصاحيح و تعلياات محمدرضاا شفيعي  مختارنامه(. 6836عطار نيشاابوري. ) 
 نشر سخن.

 هران: انتشارات دانشگاه تهران.. تسرایانرباعي و رباعي(. 6872کامگار پارسي، محمد. )
 . تهران: انتشارات معين. بوطيااي قصه در غزليات شما(. 6833گراوند، علي. )
 . جلد اول. تهران: نشر هرما.پایانهاي بيپيمانه(. 6862محبتي، مهدي. )



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 278

 . جلد اول. تهران: نشر سخن.از معنا تا صورت(. 6868محبتي، مهدي. )
الزمان . بر اسااااس چا  بدیعکليات شاااما تبریزي(. 6868بلخي. ) الادین محماد  موالناا، جاللاد  

 فروزانفر. تهران: نشر هرما.
. تهران: نشر کتاب چهارخطي )کندوکاوي( در تاریخ رباعي فارسي(. 6867ميرافضالي، سايدعلي. )  

 سخن.

 ن.تهران: انتشارات نو همين کوتاهي )از رباعي تا شعر کوتاه(. به(. 6862. )_______________

 دانشگاه ادیان و مراهب.انتشارات  . تهران:مفهوم عرفان(. 6833علي. ) موحدیان عطار،
هاي عرفاني. تهران: نشاار بندي قصااه(. رساااله در تعریب، تبيين و طباه6865نژاد، قاساام. )هاشاامي

 هرما.
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