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 چكیده

هـای  سنايی غزنوی از  شاعران صاحب سبک و تأثیرگذار در شعر فارسی است؛ وی در به کارگیری و آفرينش شیوه

را يـا در قالـب داسـتان     های دينی و شرعی خـويش آموزه ها ورو بسیاری از گفتهجديد مبتکر و نوآور است. از اين

 گیرد.کند، يا در بیان موضوعات مذکور متناسب با متقضیات کالم از نوع ادبی داستان کمک میبیان می

ل و ئشود تا خواننده يا شنونده ديدی وسیع و کامل از مسـا اين موضوع يعنی استفاده از ژانر داستان سبب می 

غـازی بـرای   زگر اين نوع، در شعر نیست، ولی کاربرد او نقطـۀ آ موضوعات شرعی بیابد. اگرچه سنايی نخستین آغا

 ار و مولوی است.ديگر شاعران ازجمله عط

تاکنون اثری جامع و کارآمد ـ اعم از کتاب يا مقاله ـ به صورت مستقل بـه آثـار سـنايی از ديـدگاه داسـتان و        

-تنهـا دو سـه مقالـه در مـورد داسـتان     ت؛  رو اين پژوهش در نوع خود تازه اسپردازی نپرداخته است از اينداستان

حکیم سنايی به چاپ رسیده اسـت کـه در    سیرالعبادپردازی آثار سنايی آن هم بیشتر با نگرشی تطبیقی در مورد اثر 

بررسی آثار سنايی با معیارهـای انـواع    ۀای در زمیناشاره خواهد شد. هدف اين پژوهش گشودن باب تازهبه آن متن 

را در آثار ادبی گذشته يافـت و حتـی انـواعی را     های انواع ادبی امروزیتوان ريشهاز طرفی می ادبی امروزی است؛

 اند. اند يا تغییر ساختار دادهمعرفی کرد که امروزه يا منسوخ شده

 

 ، غزلْ داستان.ديوان، حديقه: سنايی، داستان، هاكلیدواژه

                                                 
دانشگاه پیام نور، استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی h.r.ghanooni@gmail.com 

 دریافت مقاله: 

28/7/83 

 پذیرش:

28/3/82 



 10 ، تابستانفصلنامه تخصصي مطالعات داستاني، سال اول، شماره چهار    81

 

 

 مهمقد

 اسـت، ترين نوع ادبی که با انسان همراه بوده رايج
تـرين  گونۀ ادبی از قديماست؛ اين ادبیات داستانی

هـای  های رايجی است که در کنـار انديشـه  نمونه

بلند و رفیع انسـانی رشـد کـرده اسـت و در هـر      

تنوع، تفننن، سـرگرمی   ۀروزگار  بهترين دست ماي

ه آموزش بوده است. امروزه ادبیات داسـتانی  و البت

هی چـون  جد و البتـه قابـل تـو   های جديدر قالب

داسـتان مینـی   »، «داستان کوتاه»، «رمان»، «داستان»

 شود.  و... مشاهده می «مالیستی

هـا نخسـتین قـومی    رسد مصـری به نظر می

ه و داستان را به ادبیات جهان هديـه  بودند که قص

ه با ايـن حـال قصـ    (20: 0232)میرصادقی،  .کردند

ترين سرگرمی زندگی بشری در ادوار گذشته مهم

هـا چـه   ها و تمدنت و قطعاً تمام فرهنگبوده اس

ه را گرفته باشـند يـا   از قوم يا فرهنگ ديگری قص

ل و موضوعات ئاند بدون آن مساتوانستهخیر، نمی

 خود را به بهترين شیوه به ديگران آموزش دهند. 

ــدرتال  ۀاگــر از شــکل جمجمــ» انســان نئان

قضاوت کنیم بايد بگويیم کـه او نیـز بـه داسـتان     

-از ايـن  (220: 0202)آلوت،  «.اده استدگوش می

ها از پیدايش تفکـر و انديشـه، بـا انسـان     هرو قص

هـای  همراه شده و در کاربردهای گوناگون، گونـه 

متفاوت پذيرفته است؛ گـاه تفنننـی  و گـاه شـکل     

ادبی  ۀآموزشی يا سملبک به خود گرفت. اين گون

به خاطر زبان سمبلیک و کارآمدش، به ويژه برای 

در مقاطع مختلف استفاده شده است. اين  آموزش

ژانر اگرچه در ادبیات قديم نوعی مجـزا نبـوده و   

آموزشـی   –نیست، ام ا همواره با کلیه متون ادبـی  

هـای مختلفـی چـون تمثیـل،     در آمیخته و بـا نـام  

حکايت، قص ه، داستان، روايت و... خوانـده شـده   

 است.  
 

 داستان و قصّه در ادبیات ایران 

های نظم و نثـر  ايرانی در قديم در قالب هایقص ه

هـا و  هـر دو رايـج بـوده اسـت. وجـود حکايـت      

های اساطیری، دينـی، پهلـوانی و ... سـبب    داستان

شـده  دلپذيری کالم و البتنه موضوع مورد بح  می

ها در ادبیات و فرهنـگ هـر کشـور    است. داستان

جايگاهی بی نظیر دارنـد و در حقیقـت بـه هـیچ     

هــای شـوند. داسـتان  منفـک نمــی  وجـه از انسـان  

-ادبیات فارسی را به طور کلی در دو بخـش مـی  

 توان بررسی کرد: 

از آنجا که بشـر بـا خوانـدن و شـنیدن      (الف

ها در پـی التـذاد روحـانی )روانـی( بـوده      داستان

است، بسـیاری از متـون گذشـته شـکل داسـتانی      

اند؛ اين متون چه نظم و چـه نثـر صـرفاً بـه     داشته

ســتانی بــودن )التــذاد آفرينــی و تفــننن( منظــور دا

ترين هدفشان سرگرم اند، اين آثار مهمآفريده شده

نمودن شخص يا خواننده است هرچند در پشـت  

هـای  های به ااهر سرگرم کننده و اليهاين داستان

هـای آموزشـی فراوانـی قابـل     درونی آنهـا، نکتـه  

 جوست. وبررسی و جست

، سمک عیارن هايی هستند چواين آثار، نوشته

، اسـکندرنامه ، حسـین کـرد شبسـتری   ، نامهداراب

و...  . در حقیقت در ايـن   سندباد نامه، هفت پیکر

ها جنبـۀ تفـننن و سـرگرمی بـر ديگـر      نوع داستان

 ها برتری دارد.جنبه

برخی ديگـر از متـون اگرچـه بـه شـکل       (ب

ــد، در حقیقــت در آنهــا داســتانی آفريــده شــده ان
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ـ هـا وسـیله  داستان تـر  رای نقـل بهتـر و دقیـق   ای ب

ها کـالم  مضمون اصلی است؛ اين دسته از داستان

 آورد که: موالنا را به ياد می
 ای اسـت  برادر قص ه چون پیمانـه  ای  

 ای اســتمعنــی انــدر وی بســان دانــه
معنی بگیـرد مــرد عقـل ننگـرد  ۀدانـ

 پیمانــــــه را گــــر گشــــت نقــــل
   

 (000/ 0: 0200)مولوی،            

مرزبـان  ، کلیلـه و دمنـه  هـای  با بررسی کتاب
هـای  و منظومـه  نامـه قـابوس ، سیاست نامـه ، نامه

کلیلـه و  قديمی فارسی از جمله ابیات باز مانده از 
-منظوم رودکی و آثار داستانی گذشته درمـی  دمنه

يـابیم کـه بهتـرين وســیلۀ انتقـال مفـاهیم و بیــان      

معقوالت بشری از طريق داستان صـورت گرفتـه   

-؛ منشأ اين کاربرد را بايـد در قـرآن جسـت   است

هـا و دسـتورها   جو کرد؛ خداوند در بیان انديشهو

همواره از تمثیل و قص ه اسـتفاده کـرده اسـت؛ در    

-اسالمی به ويـژه در قـرن   ۀآثار صوفی انه و عارفان

ترين ابزار انتقال موضوع و های پنجم تا نهم، مهم

 افزايی مخاطبان، قص ه است.دانش
 

هگاي ادبگي و   سنایي، اشراف او بر قالگب  دالف

 داستان در تثار سنایي ۀپیشین

حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايی غزنـوی از  

شاعران خاص و صاحب سبک در عرصۀ زبـان و  

ادبیات فارسی اسـت. او از کسـانی اسـت کـه در     

های متفاوت سبب ايجـاد و آفـرينش ادبـی    مقوله

 عر فارسـی ها در شاست به نحوی که اين آفرينش

در کالم ديگرانی چون مولوی و حافظ به کمال  و

رسد. عصـری کـه سـنايی در آن زنـدگی     خود می

های خاص در ادبیـات و تغییـرات   کند از زمانمی

آيد. اين زمان در حقیقـت آغـاز   آن به حساب می

شود. ای است که عرفان وارد شعر فارسی میدوره

ــه ــتايش  توحیدي ــدح و س ــه در م ــای ســنايی ک ه

شـود تـا   داوند و آل اهلل است، خود سـبب مـی  خ

سـبکی خــاص در ادب فارســی ايجــاد شــود کــه  

جـای آن  »تاکنون پايدار و البته پويا مانـده اسـت.   

عطفی ياد شـود کـه    ۀدارد که از وی به عنوان نقط

در معنی، شعر فارسی را از سقوط يـا دسـت کـم    

ری که ديگـر هـیچ کمـالی    توقنف و تکرار در مسی

نبــود، رهــايی داد و راه را بــرای  ربــرايش متصــو

خداوندگاران سخن پارسـی و عرفـان اسـالمی ...    

   (200: 0222)ياحقی، « .هموار ساخت

 :  سبک به چند نکته بايد اشاره کرد در ايجاد اين

ـ نخست آنکه عصر سنايی عصری خـاص و  

منحصر به فرد است اين قرن، قرن تحو ل در نظـم  

 و نثر است.  

گیری و فارسی دوران شکل ـ دوم آنکه در نثر

ی است و در نظم هم تحو لی به وجود آمدن نثر فن

شـد بايـد   گیرد که اگر اغراق نباوسیع صورت می

 ل دانست.  سنايی را آغازگر اين تحو

قرن ششـم يعنـی عصرسـنايی دوران رشـد و     

گیر علوم مختلـف از جملـه علـوم    گسترش چشم

لـوم  ادبی است. بايد به اين نکته اشاره کرد کـه ع 

ادبی قديمه چون تاريخ، فلسفه، منطق، الهیات و... 

تـرين علـومی بـود کـه يـک      تـرين و اصـولی  مهم

گرفت، اگر کسی بر اين بايست فرا میشخص می

شـهره بـود، امـا    « اديـب »دانسـت بـه   علوم را می

اين علوم يعنی علـوم ادبـی    ۀفراگیری کامل و بهین

( Humanismsقــديم کــه معــادل علــوم انســانی )
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بـر داننـده ايـن    حکیم گذاری روز بود، سبب نامام

ــز چــون   ــود، در هــر صــورت ســنايی نی علــوم ب

فردوسی، نظامی، ناصرخسرو و ... به ايـن عنـوان   

 شد.  خوانده می« حکیم»يعنی  

نین ززادگاه و محل رشد و نمو سنايی شهر غـ 

بود؛ اين شـهر بـه خـاطر صـدارت و حکمرانـی      

ــو  ی از پادشــاهانی چــون محمــود و مســعود غزن

ترين شهرهای آن عصر بود.  ترين و حساسآبادان

غـزنین   بعد از شهرهای بخارا، سمرقند و نیشابور،

-از برترين شهرهای خراسان قديم به حساب مـی 

هـای ادبـی   تآمد که سبب پرورش و نمو شخصی

علمی و البته تأثیرگذار در حرکت کاروان شـعر   –

 و نثر فارسی بود. 

ده در ايـن دور   تولند يـک شـاعر يـا نويسـن    

زمانی و البته در اين شهر که خود نمادی از تمدن 

اسالمی پیش از مغول است، بسیار جالب توج ه و 

اهمی ت است در حقیقـت دو عامـل اصـلی يعنـی     

-از برتـرين عامـل  « نژاد»در کنار « زمان و محیط»

 مشـی و...  گیری شخصیت، تفکر، خطهای شکل

: 0221، بکـو )زريندر سرنوشت يک انسان است. 

02)  

حکیم سنايی در اين روزگـاران بـا فراگیـری    

مـت،  علوم مختلف عصر خود چـون فلسـفه، حک  

ر در بالندگی شـرع و  منطق، الهیات و ... گامی مؤث

دارد. اما آنچه به عبارت ديگر عرفان اسالمی برمی

تـر اسـت، انتقـال ايـن     تـر و مهـم  از همه واجـب 

به مشـتاقان  های دينی رات و آموزهها، تفکانديشه

تحلیـل داسـتان    ۀو نوآموزان است. در مورد پیشین

در آثار سنايی بايد گفت تاکنون اثـری مسـتقل در   

اين زمینه پرداخته نشده است تنها چنـد مقالـه بـه    

اند: نخست ای ديگر نگريستهاين موضوع از زاويه

يـک ايرانـی   » ای بـا عنـوان  مسعود فرزاد در مقاله

 ۀای  کوتاه بین مضحکيسهبه مقا« پیشقدم بر دانته

 سیرالعباد الی المعادآسمانی دانته )کمدی الهی( و 

حق سنايی را پیشـاپیش  ه سنايی پرداخته است و ب

همچنین  (00-22: 0102)فرزاد، دانته دانسته است. 

ای ديگر همین مبح  را بیان نیکلسن نیز در مقاله

ــی ــدم ــس از آن،   (00-23: 0202 )نیکلســن، .کن پ

تر به تحلیل اين ای جامعیوری در مقالهمعصومه غ

پــردازد مــی ســیرالعبادســنايی يعنــی   اثــر ارزنــد

و از ديگر آثـار سـنايی يـا     (0-01: 0203 )غیوری،

گويـد. در تحقیقـی   داستان در آنهـا سـخنی نمـی   

جديدتر محمـود فضـیلت بـه بررسـی و مقايسـه      

سـنايی  « فیـل »و داستان « ساراماگو»داستان کوری 

با بازآفرينی ايـن داسـتان در مثنـوی     آن ۀو مقايس

کــه  (022 -022: 0202)فضــیلت،  اشــاره مــی کنــد

 البته اثری ارزشمند و درخور تأم ل است.

 

 نوع ادبي قصّه در نزد سنایي   دب

هـای دينـی و   استفاده از معارف عصـری و زمینـه  

هـای  فلسفی اشاره به قصص و حکايات و تمثیـل 

های اقوام و همذهبی و اجتماعی و رمزها و اسطور

ای قرار داده که مثـل  ملل، شعر سنايی را در مرتبه

بسیاری از خداوندان سخن پارسی، نظیـر مولـوی   

 )يـاحقی:  .و حافظ نیاز بـه بررسـی و تفسـیر دارد   

هـای  و يافتـه  هـا )معقـوالت(  سنايی انديشه (200

دهـد.  دينی خود را به خوبی به ديگران انتقال مـی 

را در ايـن زمینـه    وی دو سیاست مهـم و اصـولی  

گزيند: نخست آنکه به قدرت بـاالی شـعر و   برمی

داند سخنی که با نظم يا شعر نظم آگاه است و می
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توانـد بـه مراتـب تـأثیر بیشـتری بـر       درآمیزد مـی 

خواننده يا شنونده برجای گذارد، بنابراين مشاهده 

هـا را از  شود که وی تقريباً تمـام ايـن انديشـه   می

 حديقـه خود،  مثنویدر سیاق طريق شعر به ويژه 

 دهد.  به ديگران انتقال می

نکته دوم که اهمی ت به سزايی دارد، انتقال اين 

انديشه با اعتمـاد بـه تأثیرگـذاری بـر شـنونده يـا       

خواننده است. حکیم سنايی برای اين موضوع نیز 

ژانر »برد و آن استفاده از ای خاص به کار میشیوه

تانی را در قالــب اســت. وی امثــال داســ« داســتان

ل حکمـی و ادب تعلیمـی   ئهايی برای مسااستعاره

 گیرد.به کار می

اگرچه سنايی آغازگر اين شیوه نیسـت، ام ـا   

سبب شده است تا داستان در متـون نظـم و البتـه    

-عرفانی جايگاه خويش را به حقیقت بیابـد و راه 

ــال انديشــه  ــرعی  گشــای انتق ــانی و ش ــای عرف ه

گی بـا الفـاظ و واژگـان    دشواری باشد که به سـاد 

توان آنها را بیان کرد. اصوالً در متون داستانی نمی

هـايی کـه   شاهد دوگونه داسـتانیم: نخسـت مـتن   

 ۀپردازنـد و دسـت  به وقايع و اشخاص می مستقیماً

هايی که غیرمستقیم و با واسطه به مدلول دوم متن

)رضـوانیان،   يا جهان خـاص خـود اشـاره دارنـد.    

0202 :0-22)   

اينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که اگرچه در 

هايی چون تفاوت قص ه و داستانبین دو نوع ادبی 

هـا  محدوديت موضوع قص ه، يکنواختی پرداخـت 

ه در مقايسه بـا داسـتان امـروزين، تفـاوت     در قص

های محوری داسـتان  بنیادين در معرفی شخصیت

 و اصوالً (02: 0212آبادی، )نظام و قصه وجود دارد

ها به درستی وضوح ها زمان و مکان قص هدر قص ه

ديد هـم سـوم شـخص     ۀو شفافیت ندارند و زاوي

 .گیرنـد یـات را مـی  ئاست و کلیات قص ه جای جز

بــا ايــن حــال در   (22-2: 0230)فــوالدی تــاالری، 

سنايی، قصه و داستان اصـوالً بـه    ديوانو  حديقه

صورت مشتر  با يک عنوان بر چنین محتواهايی 

ـ  دال ادبـی در آثـار    ۀلت دارد و سنايی از ايـن گون

به خوبی اسـتفاده   ديوانو  حديقهخويش به ويژه 

از  حديقـه و هـم در   ديـوان کرده است؛ او هم در 

 گیرد:اين شیوه کمک می

 

   حدیقههاي داستان در گونه. 2

ترين آثار عرفـانی اسـت کـه    سنايی از مهم حديقۀ

النـا بـه   سنايی پیش از شاعرانی چون عطنـار و مو 

حديقـه  کاربرد داسـتان در آن روی آورده اسـت؛   
او لین تجربۀ مسلنم بیان عرفانی منظـوم اسـت؛ بـه    

عرفانی در نوع  ۀعبارت ديگر حديقه او لین منظوم

خود است که توانسته است برای ملمـوس کـردن   

های شرعی از داسـتان بـه خـوبی اسـتفاده     انديشه

بی نظیر و کند؛ از طرفی کاربرد داستان در حديقه 

-قابل تأم ل است؛ وی برای ملموس کردن انديشه

های شرعی خويش از نمودهای مختلـف  ها و پیام

 ند از: اکند که عبارتاستفاده می حديقهداستان در 

 (Allegory) تمثیل. 0

 (Fiction)حکايت . 0

 داستان باستان. 2

مثل )حکايت و مثل(  وتمثنل )بـه کـارگیری   . 0

 مثیل(مثل و گاه آوردن ت

ــاوت    ــای متف ــی نموده ــا همگ ــن کاربرده اي

 شود: ديده می حديقهداستانی است که در 

ــرای    . 0 ــت ب ــاد اس ــک نم ــل ي ــل: تمثی تمثی
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روايتـی   کلیلـه و دمنـه   کاربردهای مشابه مـثالً در 

است به شعر يا به نثر کـه معنـی ديگـری غیـر از     

 (002)میرصادقی: آنچه در ااهر دارد، داشته باشد. 

هـايی  پردازان معتقدند داسـتان ز نظريهالبته برخی ا

که به طور غیرمستقیم بـا جهـان خـاص خـويش     

شـوند و  رابطه برقرار کنند هم، تمثیل نامیـده مـی  

 انـد. های تمثیلی و رمزی از ايـن نـوع  تمام داستان

   (20)رضوانیان: 

تمثیل برای آيات: سنايی هر کجا نیـاز   .0-0

تانی راجع به تصديق آيه يا حدي  و اشاره به داس

ها و افراد مقد س يا سرشـناس چـون   به شخصی ت

)بـه   ام امان، خلفا، عرفا و ... داشته باشد از تمثیـل 

-کند؛ اين تمثیـل خصوص لفظ تمثیل( استفاده می

ها در کالم سنايی متناسب با موضـوع بـه گـزين    

های زيـر ايـن موضـوع را تصـديق     اند؛ نمونهشده

-داستان چنین می در آغاز حديقهکند؛ مثالً در می

التمثیلُ فی شان مَن کانَ  فِـی هـذِهِ اَعمـی    »گويد: 

جماعه العُمیـان و احـوالُ    –فَهو فِی اآلخرهِ اَعمی 

 «.الفیل
 ود شهری بزر  در حد غورـب

 و اندر آن شهر مردمان همه کور
 (21: 0230)سنايی،                 

اين تمثیل نخستین تمثیـل بـه کـار رفتـه در     

شايد مشهورترين تمثیل اسـت و چنـان   و  حديقه

شـود بـرای تصـديق و ملمـوس     که مشـاهده مـی  

 مذکور به کار رفته است.   ۀنمودن آيه شريف

التمثیلُ لِقومٍ يَنظـرون بِعـینِ   »ای ديگر: نمونه

 «.االَحول. منااره الولدِ مع الوالدِ
 د ـرسیـدر پـول از پـری احـپس

 کای حدي  تو بسته را چو کلید
 (00)همان:                 

درکـی   ئۀها سنايی عالوه بر ارادر اين نمونه

درست در تفسیر آيه، کالم را بـا چاشـنی داسـتان    

تـر اسـت، دلپـذير و    که بـرای مخاطـب ملمـوس   

را در ايـن مـوارد   « تمثیل»  کند؛ او واژسازگار می

 برد. به کار می

ــون »ای ديگــر نمونــه التمثیــلُ فــی قــومٍ يُوتُ

 «ةالزِکا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (32)همان:                 
بـرد، در ايـن   داستانی که سنايی به کـار مـی  

ا کـالم اصـلی و مضـمون      بیت تمام می شـود، امـ 

غايی، ابیات بعدی است که پـس از ايـن داسـتان    

 گیرد:شکل می
ــا   ــولی م ــاز و م  اوســت  چــون کارس
ــا    ـــی م ــا و دنی ـــن م ــس ديـ ــه ب  او ن
    او به جـز کـار سـاز جـان هـا نیسـت        
ــو الــــم از آنهــا نیســت  ــا ت ــد ب  نکن

ــاد          ــد هفت ـــر يکــی  را عـــوب ده ه
ــر تــو ده بگشــاد    چــون دری بســت ب

 
 )همان(

هـا در  تمثیل برای اشخاص: اين نمونه .0-0

هايی اسـت کـه بـا اشـخاص، اولیـا،      مورد داستان

التمثیـلُ فِـی   »عرفان و عرفای مشهور ارتباط دارد: 

 رادمـردی کــريم پیش پسر

 داد چنـدين هــزار بدر  زر

 پسرش چون بديد بذل پدر  

 ترزبـان شد به عیب و عذل پدر

 ا نصیبه ی من کو؟   گفت باب

 گفتش  ای پور در خـزانه ی هو 

 قسم تو بی وصی وبی انباز

 من به حق دادم او دهـد به تو باز



 12   دیوانو  حدیقهنگرش سنایي به داستان در 

 

 «.شُکرِ هدايهِ االسالم
 ردـه روزی فـتـسـر نشـود عم ـب

 گردش اصحاب صفنه با غم و درد 
 (022)همان:                           

مباحــ   يــا ايــن نمونــه راجــع بــه عرفــا و

 «:  التمثیلُ فی المجاهده» عرفانی:
 د با پیریـمري ت روزیـگف

 که در اين راه چیست تدبیری
 (003)همان:               

ی معنـادار بـین   گـوي وکه شاعر پس از گفت

)مقام جهـد(، يعنـی ايـن     کالم مريد و مراد به لب

 رسد که:بیت می

 جهد بر توست و بر خدا توفیق 

 رفیق زانکه توفیق جهد راست

 )همان(                                                  

نوع ديگری از داستان سرايی کـه سـنايی    .0

نامه ذيل ر لغتاست؛ د حکايتاز آن بهره جسته، 

اين واژه عالوه بر ذکر مترادفـاتی چـون داسـتان،    

افسانه، بازگفتن چیزی و... برای ديگـر مترادفـات   

. اسـتفاده کـرده اسـت   « گفتن و کردن» از دو فعل

 )ر. . دهخدا ذيل: حکايت(

انـد؛  حکايات نیز در کالم سنايی قابل تأم ـل  

 ها در کالم سنايی بیشتر جنبۀ پندآموزی وحکايت

دهی دارند؛ سنايی در پايۀ نخست حکايات عبرت

آورد. را برای تصديق و تأيیـد کـالم خـويش مـی    

آمـوزی اسـت و   هدف ديگر او از نقل آنها عبرت

در آنهـا بسـیار باالسـت. ايـن     « تنبیه و تنب ه»جنبۀ 

انـد و  حکايات گاه از منابع و مآخذی گرفته شـده 

گــاه خــود نیــز منبــع و مأخــذی بــرای شــاعر يــا 

 شوند.  ای ديگر میيسندهنو

هـا  بر اين اسـاس بسـیاری از ايـن حکايـت    

مورد توج ه موالنا در مثنوی بوده اسـت؛ همچـون   

تمثیــل قبلــی کــه در مــورد عــدم شــناخت دقیــق 

-حواس پنجگانه بود؛ برخی ديگر از اين حکايت

 اند:  ها چنین
 ی نم ابرـای که بآن بنشنیده

 مرغ روزی بیافت از در گبر
 (023 )همان:   

حکايـت در کمـال عشـق و    »يا اين نمونـه:  

 «عاشقی
 دـديـرده بـی فسـکـی را يـقـعاش

 که همی مرد و خوش همی خنديد 

 (203)همان :    

هـای فراوانـی   ويژگـی  حديقـه های حکايت

اصـلی و  ۀ دارند کـه در اينجـا بـه چنـد خصیصـ     

 شود: مشتر  آنها اشاره می

ـ   (الف ت کوتاه و رسا بودن. )گاه يـک حکاي

 گیرد(:  در يک بیت جای می
 معن دادی خمی درم به دمی

 یـکاس در درمـردی مـبازک
 (222)همان:    

 يا اين نمونه کوتاه: 
 کور را گوهـری نمـــود کسی
 زين هوس پیشه مرد بوالهوسی
 که از اين مهره چند می خواهی
 گفت يک گرده و دو تا ماهـی 

 (022)همان:    
ـ  های باين خصیصه در دوره ويـژه در  هعـد ب

يابـد  کالم سعدی با عنوان حکايت بیشتر نمود می

هــا را بتــوان صــورت گونــه داســتانو شــايد ايــن

ــی مالیســتیهــای نخســتین داســتان امــروزی  مین

 دانست.

ها گاه بـه دنبـال يکـديگر بیـان     حکايت (ب
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شنوند و در حقیقت مکم ل يکديگرند؛ از ايـن  می

سـیار دارد؛  رو به کالم مولوی در مثنوی شباهت ب

به عبارت ديگر موالنا در اين کاربرد به يقـین بـه   

سنايی نظر داشته است. همچون اين حکايـت کـه   

 در پی  حکايت بااليی آمده است:  
 تـاخـوم بتــان قـدی از میـزاه

 به سر کوه رفت و صومعه ساخت 
 (022: )همان   

ــل   (ج ــن تمثی ــیاری از اي ــاس بس ــا و اس ه

 استوار است:   گووگفت ها بر عنصرحکايت
 دــرده بديـی را يکـی فـسـعاشق

 که همی مرد و خوش همی خنديد
 ان دادن ـت جـر به وقـت کاخـگف

 خندت ازچیست و اين خوش استادن
 دـو پرده برگیرنـان چـوبـت خـگف

 عـاشـقان پیشـشان چـنین مـیرنــد 
 (203)همان:                

ر تـرين عناصـر د  از اصـلی  گـو وگفت عنصر

هاست؛ بـر ايـن اسـاس سـنايی در     ساختار داستان

گیرد، بـه  روال داستان از اين عنصر بسیار بهره می

ـ   ای که سادگی داسـتان گونه ايـن   ۀهـای او بـر پاي

گیـرد و در دنیـای امـروز    گوها شـکل مـی  وگفت

؛ گـری  نويسی اين، يک اصل مسج ل استداستان

ام بـه  توصـیه »گويـد:  در اين زمینـه مـی   پرووست

گو وها آن است که در موقع نوشتن گفتيسندهنو

اکتفا کنند و يا اصـالً فعلـی بـه     گفتفقط به فعل 

  (202: 0230 )سلیمانی، «. کار نبرند ...

-زير ساختاری ديگر با عنصـر گفـت   ۀنمون

 گوست که با طنز اريفی آراسته شده است:  و
 دــرسیـی پـلـردی ز غــافـــرادم

 دچون ورا سخت جلف و جاهل دي
 دی ـران ديـو زعفـز تـرگـت هـگف

 يا جــز از نــام هیــچ  نشنیـدی
 ارـام بسیاست خوردهـم اـت بـگف

 صد ره و بیشـتر نـه خـود يکبــار 
 مـکیـرد حــا ورا گفــت رادمـت

 اينـت بیچـاره اينـت قلب سلیـم
 ی ـدانیـم نمــز هـل نیـو بـصـت

 بیهــده ريـش چنــد جنبـانــی 
 (30)همان:             
ها و ديگر انـواع  تفاوت حکايات با تمثیل (د

داستان در اين است که حکايات برای مواردی که 

شوند و شـاعر  سنديت تاريخی ندارند، استفاده می

تنها به خاطر زيبـايی و کارآمـدی آنهـا از جهـت     

انتقال صحی  و درست موضوعات اصلی آنهـا را  

 برد. به کار می

ی از کاربرد ژانـر ادبـی کـالم    نمود ديگر .2

اسـت؛ ايـن ترکیـب تنهـا     « داستان باستان»سنايی، 

در  ابلـه و اشـتر   يکبار و آن هم در مورد حکايت

 ديده شده است و آن داستان چنین است:   حديقه
 ه چـرا ـری بـی ديــد اشتـابله

 گفت نقشت همه کژ است چرا 
 ه اندر اين پیکار ـر کـت اشتـگف

 کنی هش دار یـاش مـعیـب نقن
 ه عیب نگاه ـژی ام مکن بـدر ک
 ن راه راست رفتن خواه ـو ز مـت

 ان آمد ـت چنــم از مصلحـنقش
 ـان آمد ـی کمــژی، راستــاز ک

 (02)همان:              

گذاری به درستی معلوم نیسـت  دلیل اين نام

شايد اين داستان مثلـی مشـهور در زمـان سـنايی     

ی دور باقی مانده است هابوده است که از گذشته

گونه از آن استفاده کـرده اسـت و آن   و سنايی اين

را به نظم کشیده است. اين نکته روشن است کـه  

باستان بیانگر قـدمت داسـتان اسـت و البتـه       واژ
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هـای عامیانـه باشـد و نـه     شايد هم مال ، داستان

 مکتوب آن عصر.  

مثل )حکايت و مثل( اين کاربرد تفـاوت   (0

حکايت ندارد؛ سنايی در جايی از ايـن   چندانی با

کند که حکايت آشـکارا و البتنـه   کاربرد استفاده می

نه به صورت اضمار باشد و آن را بـه منزلـه يـک    

دهد و از اين می به( قرارسوی تشبیه )اصوالً مشبه

 پردازد:  رو به تنبیه و تحذير خواننده می

 یـه در راهـای کدهـآن بنشنی

 ؟ ا داهیآن مخن  چه گفت ب
 (203)همان:             

هـای  المثـل ضرب  ها در اينجا کوتاه شدمَثَل

ــن حکايــت  هــا در حقیقــت امــروزی هســتند؛ اي

المثلــی دارنــد و البتنــه ســنايی از صــورت ضــرب

هـا  المثـل کسانی است که در به کـارگیری ضـرب  

 جايگاه خاصی دارد: 
 آن شنیدی که از کم آزاری

 یدی اندر ربود دستارـرن 
 (232)همان:             

هم استفاده « تمثنل» گاهی از لفظ حديقهدر  

گذاری شـايد تفـاوت   شده است. اين کاربرد و نام

رسـد  چندانی با مثل نداشته باشد ام ا بـه نظـر مـی   

گونه، همان کـاربرد حکايـت و مثـل را بـرای     اين

-ها با حکايات مـرتبط سنايی دارد. آنچنان که مثل

با تمثیل و حکايت ارتبـاط دارد؛ در   اند، تمثنل نیز

به  نضرب المثل به کاربردکالم سنايی گاه تمثنل با 

يک معناسـت؛ بـه هـر روی سـنايی  تمثنـل را در      

« بـردن  مثال زدن و ضـرب المثـل بـه کـار    »معنی 

 استفاده کرده است.

های مختلف میزان کاربرد داستان در باب جدول

 چنین است: حديقه

 مجموع دیگر انواع هاایتحك هاتمثیل هاباب

 33 3 5 22 اوّل

 - - - - دو 

 21 5 - 5 سو 

 2 - - 2 چهار 

 4 2 2 2 پنجم

 31 - 23 7 ششم

 33 7 8 8 هفتم

 31 9 22 2 هشتم

 21 2 3 2 نهم

 3 - 7 3 دهم

                                 
 

 یري نمودهاي داستان در حدیقهد)نمودار فراواني به كارگ
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شود کـه سـنايی حکايـت و    گاه مشاهده می

تمثیل را در يک مفهوم و معنا استفاده کرده است؛ 

اين اساس او در فصل سوم بسـیاری از وقـايع    بر

تاريخی و مهم صدر اسـالم را بـا عنـاوينی چـون     

آورده است. کـه در   ... و« در وصف»، «در صفت»

تـه اسـت. در بـاب دوم در    نمودار باال جـای نگرف 

شـود. از  واقع هیچ حکايتی يا تمثیلی مشاهده نمی

هــای اول و هفــتم بیشــترين کــاربرد طرفــی بــاب

حکايـت و تمثیـل و در مجمـوع ژانـر داســتان را     

بـرای بیـان   حديقـه  دارند. در مجموع سـنايی در  

مفاهیم متعدد عرفانی و شرعی بال  بر يک صـد و  

و ديگـر نمودهـای آن   هجده بار از داستان، تمثیل 

-برد و در بیشتر اين نمودها عنصر گفـت بهره می

 گو بسیار نقش دارد.و

 

  دیوانپردازي در شیوۀ داستان .3

تـوان برخـی از کاربردهـای    مـی  ديـوان با بررسی 

داستان را در شعر سنايی مورد توج ه قرار داد؛ اين 

جهاتی با ديگر قصايد و غزلی ات  دسته از اشعار از

 اند.  اوتاو متف

در اين قصايد و غزلی ـات معـدود، صـورت    

داســتانی و طــرح حکايــت در اشــعار بــه خــوبی 

شود. اين قصايد و غزلی ات در حقیقت مشاهده می

است کـه در صـورت و    ها و خواطر شاعرانديشه

( به صورت داسـتانی  Dialog) گووگفت ساختار

-ها مجموعهشود. اين داستانريزی میکوتاه طرح

پیوسته، کوتاه و در عین حال جالب توج ه  ای بهم

شـوند و  است که در قالب قصیده يا غزل بیان می

شـوند.  نامیده مـی « غزلْ داستان» در اصطالح ادبی

هـای  دکتر شفیعی کدکنی هنگام برشمردن ويژگی

ای کوتـاه و گـذرا بـه ايـن     غزلی ات مولوی اشـاره 

 نويسد:کند و میويژگی بارز برخی از غزلی ات می

گنجانـد  زمانی ]مولوی[ در میان غزل حکايتی می»

، 0200)شفیعی کـدکنی، « .سازدداستان می –و غزل 

  (03مقدمه: 

هــای هــا کــاربردی از داســتانغــزل داســتان

خاص، قـديمی و در عـین حـال نواهورنـد کـه      

يابـد و در  اصوالً در غزل اين دوره رشد و نمو می

تجلنـی   های بعد به فراوانی در شعر شـاعران دوره

ها بـه نـدرت در قصـیده،    کند؛ اين نوع داستانمی

شود؛ به درستی رباعی و ديگر انواع شعر ديده می

توان گفت چه کسی برای نخسـتین بـار ايـن    نمی

هايش در غزل يا شـعر بـه   نوع خاص را با ويژگی

توان گفت سنايی از مرو جان کاربرده است، ام ا می

-ين شعرها مـی اين نوع خاص است. با تأم لی بر ا

های برتر و مشتر  آنها را توان برخی از خصیصه

 چنین بیان کرد:

هـای کـامالً کوتـاه و خوانـدنی،     اين داسـتان . 0

میان عاشـق و   گویومغازله و گفتبیشتر شرح 

هـا  معشوق است؛ با مقايسۀ ايـن غـزلْ داسـتان   

هـای شـعری   توان ديد که ايـن نـوع داسـتان   می

ای کوتـاهی پـس زمینـه    اند و با اينبسیار کوتاه

)شبیه  کنند.جامع و رسا برای خواننده ايجاد می

-آنچه که در مورد داستان کوتاه صدق پیدا مـی 

 .کند(

هــا و تــوان همــۀ خصوصــیات داســتاننمــی. 0

حکايات امروزی را درون آنها يافت و بـا تمـام   

های امروزی از جهـت شـکل   های داستانقالب

هـا را بـه صـورت    توان آناند؛ اگرچه میمتفاوت

 تر در شعر حافظ يا مولوی يافت.  تکامل يافته
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ها را ها و کاراکترهای اصلی اين داستاننقش. 2

)سالک و  اصوالً دو شخصی ت عاشق يا معشوق

هـای  دهند. البته گاه شخصـی ت مراد( تشکیل می

غیر انسانی ديگری چون: دل، عقل، نفس، جـان  

جز بـر عهـده   ها نقشی موو... نیز در اين داستان

دارند که همگی در مقابـل تجلنـی معشـوق بـه     

رو کـامالً بـا   گراينـد. از ايـن  نیستی و تحلیل می

داســتان کوتــاه شــباهت و نزديکــی دارنــد و از 

-طرفی با حکايات و منـاارات هـم پیونـد مـی    

در  مبانی داستان کوتـاه در کتاب  مستور خورند.

 در داستان کوتاه بـرخالف »نويسد: اين زمینه می

ــد امکــان پرداخــت   ــی داســتان بلن رمــان و حتن

رو هــا بسـیار محــدود اسـت. از ايــن  شخصـی ت 

های کوتاه يک يـا حـداکثر دو   اغلب در داستان

: 0231)مسـتور،  « .شخصی ت اصلی حضـور دارد 

20) 

تـوان بـه   نويسان نیز میبا بررسی آثار کوتاه       

اشخاص داسـتان در آنهـا     اين خصیصه يعنی عد

منتقدان داستان کوتـاه معتقدنـد کـه از     دقنت کرد.

از يک يـا  های داستان کوتاه توصیف دقیق ويژگی

هر داسـتان خـوب   »)شخصی ت( است:  دو پرسناژ

بینید که يک پرسناژ اصلی بیشتر را که بخوانید می

ندارد حتنی مواقعی هم که آکسیون داستان بین دو 

گذرد و هر دو نفوذ زيادی بـر داسـتان   پرسناژ می

بینیم نفـوذ و  کنند باز هم دقنت کنیم میمال میاع

)يونسـی،   «.اهم یت يکـی از ايـن دو بیشـتر اسـت    

هـا بـا   از اين ديدگاه هم، غزل داستان (000: 0222

داســتان کوتــاه اشــترا  شخصــی تی و ســاختاری  

 دارند.  

 ،دوشبسیاری از ايـن روايـات در گذشـته ـ      .0

دی، ســحر، ســحرگاه و... کــه در تأويــل عارفــان 

اند. اين کاربرد هان برتر و ازل  است ـ رخ داده ج

بیانگر اين نکته است که راوی يا عاشق با استفاده 

خواهد به خواننـده يـا شـنونده    از زمان ماضی می

بیاموزد که برای صوفی يا عارف زمـان همچنـان   

اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر زمـان حـال،       « گذشته»

ـ  همه،« گذشته»و « آينده» رو نيک نام دارد و از اي

 تر در بند زمان نیست. عارف در ديدگاهی وسیع

راوی يا شاعر که همان عاشق )سالک( اسـت   .0

به توصیف و توضی  شخصـی ت، توج ـه خاصـی    

یات ديگر داستان کمتـر مـورد توج ـه    ئدارد و جز

 گويـد: در اين زمینـه مـی  ويرجینیا وولف اوست؛ 

هـا فقـط بـا    رمـان  ۀمن معتقدم سـر و کـار همـ   »

 (022 )آلوت: .«شخصی ت است

هـا بـه صـورت    شروع برخی از ايـن داسـتان   .2

ناگهانی و غیره منتظره است؛ بدين معنا که نقـش  

او ل داستان که اصوالً معشوق اسـت، بـه يکبـاره    

شـود، يـا آنکـه عاشـق در     وارد صحنۀ داستان می

گیرد و به گفـت و شـنود   محضر معشوق قرار می

 پردازد.می

خص مفـرد  هـا او ل شـ  راوی در تمام داسـتان  .0

يا ديدگاه درونـی( اسـت.     Monologueگو)تک

شـود کـه خواننـده    ديد سـبب مـی   ۀاين نوع زاوي

احساس کند در حضور مخاطب است و از آنجـا  

هـای ملمـوس   که مخاطب هم يکی از شخصـی ت 

رو خواننده بیشـتر در داسـتان   داستان است از اين

از سـويی ايـن عامـل در افـزودن     »و رود فرو می

ستان و تهییج حس همـذات پنـداری   صمیمیت دا

آينـد  مخاطب که از غايات هر هنری به شمار مـی 

 (00)مستور:  «.کندکمک فراوانی می
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راوی آغـاز کننـد  داســتان اسـت و در تمــام         

ساختار کوتاه داسـتان نقشـی منفعـل و تأثیرپـذير     

دارد. وی اصوالً با نوشیدن جام شـراب از دسـت   

يکباره عنان اختیـار  معشوق يا نديمان معشوق به 

شـود.  محض معشوق میتسلیم دهد و از کف می

گاه نیز اين جام نوشی از دسـت عاشـق يـا راوی    

پذيرد. با توجـه بـه ايـن خصیصـه از     صورت می

حکايات که اصوالً سوم شخص راوی آن اسـت،  

 شوند.متمايز می

های اين نوع غزلی ات بیشـتر  از آنجا که داستان .2

و « گفـتن »ست، مصـدر  گوونقل و گفتمبتنی بر 

مشتقات آن از پر کاربردترين افعال توصیفی ايـن  

های کوتاه اسـت و خواننـده در تمـام    نوع داستان

تواند آنهـا را مشـاهده کنـد. ويژگـی     ها میداستان

اين نوع مکالمات سادگی آنهـا و عـاری بـودن از    

قید وبندهای زبـانی و غیـر زبـانی اسـت و ايـن      

ت داستان کوتاه است سادگی باز هم از خصوصیا

انـد؛  نظـران بـدان پرداختـه   که بسیاری از صاحب

گـوی داسـتان   ودر بیـان راز گفـت   گری پروست

ها آن است کـه در  ام به نويسندهتوصیه»گويد: می

گو فقط به فعـل گفـت اکتفـا    وموقع نوشتن گفت

 (212: 0230، )سلیمانی «.کنند

نیـز بايـد   « موضـوع داسـتان  »در مورد عنصـر   .2

موضوع هـر داسـتان مفهـومی اسـت کـه      »گفت: 

ايـن مفهـوم    شـود ... آن نوشته مـی   داستان دربار

اغلب پاسخی است به ايـن پرسـش کـه داسـتان     

  (00)مستور:  «.چه بود  دربار

گوهـا اصـوالً موضـوعاتی    ومحور اين گفت      

 است چون: اعتـراف راوی يـا عاشـق بـه خـامی،     

نهـادن  گاليۀ از عاشق، برترانديشی معشوق، گـام  

عاشق به وادی عشق در کنار و با حضور معشوق 

هـا در  پـذيرش کاسـتی   و مجاب شـدن عاشـق و  

عشـق   ۀمقابل معشوق کـه همگـی زيـر مجموعـ    

 است و از موضوعات اصلی داستان کوتاه است.

گوها در انواع شعر فارسـی  واگرچه اين گفت .3

ويژه در منـاارات اسـدی و پـروين اعتصـامی     هب

های عرفانی ام ا بهترين نمونه شود،فراوان ديده می

شاعران  های داستانی در آثارو غنايی آن با ويژگی

عارف همچون سنايی، عطنار، موالنا، حافظ و گـاه  

 شود.سرايان مشاهده میديگر غزل

 

 گو در غزل داستانوگفت

اسـت؛  « گـو وگفـت »هـا  بن مايه اين غزل داسـتان 

-گو در داستان بسیار اسـت؛ گفـت  واهمی ت گفت

شود تـا خواننـده يـا شـنونده بـا      گوها سبب میو

ها، درونمايۀ داستان و موضوع آن آشـنا  شخصی ت

ای که در گانههای شششود. در حقیقت خصیصه

 .شـود گوهـا تـأمین مـی   وداستان کوتـاه بـا گفـت   

-ها نیز مشـاهده مـی  در اين غزل (220-2)يونسی: 

ها را بـه داسـتان   شود. اين ويژگی نیز غزل داستان

 کند.تاه نزديک میکو

شیرين و سـرزنده  »گويد: باره میآلوت در اين

سـخن   ۀنخواهد بود مگر آنگاه که نويسـنده رشـت  

گوی قهرمـان  وخود را پیاپی فرو گذارد و به گفت

نويسندگان  ۀبینیم همروی آورد؛ اين است که می

روايت خود را تـا آنجـا کـه میس ـر      ۀخوب سلسل

 «.انـد گو آکندهوبوده است از عنصر نمايشی گفت

در شعر فارسـی اگرچـه ايـن     (213: 0202)آلوت، 

هـا   ها و مناارهگوها به خصوص در مثنویوگفت

فراوانند ام ا در قالب غزل نسبت بـه ديگـر اشـعار    
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کمتر و در قالب قصیده کامالً محدود است. شايد 

ها با چنین ساختاری در ترين قصیدهبهترين و مهم

ای دارد بـا  ؛ وی قصـیده بین قصايد سـنايی باشـد  

 مطلع:  
ــار  ــه نظـن ــرکوی بـ ــه سـ ــتم بـ ــت  دوش رفـ  دوسـ

 دوســت  شــب هزيمــت شــده ديــدم ز دو رخســار 
 ( 03تا: )سنايی، بی       

هـای معشـوق را در   که در آن  تمام زيبـايی 

 سرايد:  کند آنگاه میتغزنلی زيبا وصف می
ــف      ــب و زل ــه ز راه ل ــنايی ک ــه س ــد قص  ــه کن  چ

 ازه ی آواره ی دوســـتيـــک جهـــان ديـــده پـــرآو
 (00)همان:                

شاه سپس در يکی دو بیت بعد به مدح بهرام

-پردازد و آنگاه داستان خويش را به پايان مـی می

 برد.

هــای مــورد گونــه کــه آمــد يکــی از واژهآن

است. « دوش»ها زمان استفاده در اين غزل داستان

 اين زمان در شعر شاعرانی چـون عطنـار، مولـوی،   

حافظ و... همان زمان دوش )زمانی بی آغاز: ازل( 

 گويد:  است؛ مثالً عطنار می
 ترســـــا بچـــــۀ شـــــکر لـــــبم دوش
ــوش   ــن گـ ــف در بـ ــۀ زلـ ــد حلقـ  صـ

 (  22: 0230)عطنار،           

 يا  
ــت  ــان برگرفـ ــده از دل راه جانـ ــان دزديـ  دوش جـ
 دل خبر يافت و به تک خاست و دل از جان برگرفت  

 ( 022)همان:    

 سرايد:  می و موالنا
دوش آن جانان ما افتان و خیزان يک قبا              

 مست آمد با يکی جامی پر از صرف صفا

 (20: 0230)مولوی،    

کـه   شـود در مورد اين کلمه گاه مشاهده می

-استفاده مـی  سحرو  روزسنايی به جای دوش از 

 کند:  
روزی بــت مــن مســت بــه بــازار برآمــد                

ــد   گــرد از دل ــار برآم ــه يــک ب  عشــاق ب
 (000)سنايی:    

-در اين قصیده سنايی پس از وصف دلبـری 

های معشوق در چند بیت کوتاه، ضمن گاليـه از  

 دهد:  شب، کالمش را چنین خاتمه می
 و آن شب که مرا بود به خلوت بر او بـار  
 پیش از شب مـن صـب  ز کهسـار برآمـد     

 (000)همان:       

 اده از واژ  دوش: ای ديگر در استفنمونه
ــود             ــور بـ ــرايی سـ ــا را در سـ ــان دوش مـ ای رفیقـ

 رفتم آنجا گرچه راهـی صـعب و شـب ديجـور بـود     
 (020)همان:    

اشاره شـده اسـت.    دوشو  شبکه باز به کلمه 

 گیرد:  جای دوش را می سحرگاه و بامدادانگاه 
 ام برمــــرکبشبامــــدادان شــــاه خــــود را ديــــده

ــف   ــبش  مشــک پاشــان از دو زل ــاران از ل  و بوســه ب
 (  202)همان:            

مولوی کلمۀ دوش بـه صـورت    عطنار و در شعر

 شود: محدود به سحرگاه بدل می
ــات   ــوی خرابـ ــدم سـ ــحرگاهی شـ  سـ
ــات    ــه طام  ــوت ب ــنم دع ــدر آن ک ــه ان  ک

 (00)عطنار:         

 سرايد:  و مولوی می
ــحر  ــدم س ــی    دي ــل ات ــاهراه ه ــر ش ــاه را ب  آن ش

 خبـر ز او بـوالعلی و بـوالعال    در خواب غفلت بـی 
 (20)مولوی:              

هـا  های اصلی اين داستاناز طرفی شخصی ت

دهنـد، عاشـق در   معشوق تشکیل مـی  را عاشق و

گونه که گذشت، جايگـاهی جـز   ها آناين داستان

کننـده نـدارد و در حقیقـت    يک راوی يـا وصـف  

نقش اصلی قص ه را معشـوق برعهـده دارد؛ او بـا    

-الؤها و گاه با جواب و سـ اعتنايیها و بییدلبر
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های عاشـق، او را مجـاب و در حقیقـت او را از    

کند؛ اين تجربی ات در نـزد حکـیم   میدان به در می

سنايی، عطنار و موالنا به دفعات تکرار شده است؛ 

های عرفانی خـويش را بـه صـورت    آنها اندوخته

ی اکننـد؛ سـنايی در قصـیده   غزلْ داستان بیان مـی 

 گويد:  می
ــادم          ــه قلناشــی در افت ــار ای مســلمانان ب دگــر ب

 به دست عشق رخـت دل بـه میخانـه فرسـتادم    
 (221)سنايی:             

-که باز در آن به وصف معشوق و بی وفايی

پـردازد. در بیشـتر ايـن اشـعار، غـزل      های او مـی 

ها به صـورت تغـزنل يـا تشـبیب در آغـاز      داستان

بعـد از بیـت تخلنـص بـه مـدح       اند وقصايد آمده

 شوند.  ممدوح ختم می

ای است بـا  بهترين نمونه اين قصايد، قصیده

 مطلع:  
 از خانه برون رفتم مـن دوش بـه نـادانی    
 تو قص ۀ من بشنو تا چون به عجب مـانی 

 (222: )همان   

گـوی  وهای مهم ايـن قصـیده گفـت   از نکته

شاعر )عاشق يـا راوی( بـا پیـری روشـن ضـمیر      

-شاعر با اين پیر به سرايی عرفانی گام مـی است؛ 

شـود.  نهد که با ديدن عارفان و عاشقان متحی ر می

خواهد که ايـن اسـرار را پنهـان نگـاه     پیر از او می

 دارد و به هیچ کس نگويد: 
 زنهار از اين معنی بر خلـق سـخن رانـی   
ــدر حــد نســیانی    ــه نشــنیدی ان ــدار ک  پن

 (  220: )همان   

حـال شـاعر اسـت     اين قصیده که حکايـت 

بسیار مورد توج ه شاعران ديگر از جملـه مولـوی   

 قرار گرفته است مولوی در غزلی با مطلع:  
 من بی خود و تو بی خـود مـا را کـه بـرد خانـه     

 من چنـد تـو را گفـتم کـم خـور دو سـه پیمانـه       
 (020)مولوی:            

دقیقاً همان مضامین و داسـتان سـنايی را بـا    

با شور و وجد بیشتر بیـان   همراه اندکی گسترش،

کند؛ او نیز چـون سـنايی بـه توصـیف عشـق،      می

پردازد و به صـورت  معشوق و شهر و خانۀ او می

 گويد:  حکايتی کوتاه می
ــیش آمـــد  ــه پ ــرون رفتــــم مستیــــم ب ــه ب  از خان
ــانه     ــن و کاش ــد گلش ــمر ص ــرش مض ــر نظ  در ه

 شـد شـد و مـژ مـی   چون کشتی بـی لنگـر کـژ مـی    
 ه  صـــد عاقـــل فرزانـــه و ز حســــرت او مــــرد

 )همان(          

نقشی اساسـی  گو وگفت در اين غزل نیز باز

کند؛ در پايان غزل عاشق با پیر )معشـوق،  پیدا می

-ی داستان يا حکايـت( چنـین مـی   شخصی ت اصل

 : گويد
 گفتم ز کجايی تو تسـخر زد و گفـت ای جـان   
 نیمـــیم ز ترکستـــــان نیمـــیم  ز فرغــــانه   

 ن کـه مـنم خويشـت   گفتم که رفیقی کن بـا مـ  
ــه     ــويش ز بیگان ــن خ ــم م ــه بنشناس ــا ک  گفت

 )همان(         

هاتف  های بعد در شعرها در دورهاين نمونه

بند او نیز مورد تقلید واقـع شـده اسـت.    و ترجیع

 با مطلع:  ( 03: 0232)بند هاتف اصفهانی ترجیع
 ای فدای تو هم دل و هم جان
 وی نثار رهت هم اين و هم آن

شود که خود يـک  بندها چنین آغاز میدر يکی از 
داسـتان کوتــاه و البتنــه کامــل در معنــا و صــورت  

 است:
 دوش رفـــتم بـــه کـــوی بـــاده فـــروش                 

 ز آتش عشـق دل بـه جـوش و خـروش    
ــی نغـــز ديــــدم و روشـــــن      مجلسـ
ــروش    ـــاده ف ـــر بـــ ـــزم پی ــر آن بـ  می

 (01)همان:                                    
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-اين ترجیع هاتف کمتر از عنصـر گفـت   در

-کند و بیشتر به توصیف روی میگو استفاده میو

ديد در اين داستان همچنـان   ۀآورد؛ از طرفی زاوي

 او ل شخص مفرد است.

های فراوانـی را  در بین غزلی ات سنايی نمونه

توان يافت که غزلْ داسـتان را در خـود جـای    می

هـا غـزل زيـر    داده است. يکی ديگر از اين نمونه

 است با مطلع:  
دی نــاگه از نگارم انـدر رسـید نــــامه    
ــن هِجــر  القیامــه   ــوادی مِ  قالــتْ رَای فُ
گفتم که عشق و دل را باشد عالمتی هـم  
 قالــتْ دُمــوعُ عِینــی لِــمْ تَکفــک  العالمــه 
را              گفتا که می چه سازی گفتم که مرسـفر 

ــتْ فَمــرَ ــ قال ــالخَیرِ و الس   المه صــحیحاً ب
 گفتم وفـــا نــداری گفتـا کـه آزمـودی    
 مَــن جَــرنبَ المُجــرب حَلنــتْ بِــهِ الندامــه 
 گفتم وداع نــايی و انـــدر بـرم نگیـری    
ــه   ـــراً و ال کرام ــلی س ــدُ وَص ــتْ تُري  قال

گفتـــا بگیر زلفـم گـــفتم مالمـت آيـد                      
ــه  ــدری العشــقُ و المالم ــت تَ ــتْ اَلَس  قال

 (0200: )سنايی              
تـرين عناصـر داسـتان    در اين غزل نیـز مهـم       
گوی بین عاشق و معشوق وگو است؛ گفتوگفت
ــای   اصــلی ــۀ اتنک ــرين نقط ــن و معتبرت ــرين رک ت

هـا حتنـی   حکايات است؛ در تمـام غـزلْ داسـتان   
ــار، مولــوی، حــافظ،   مــوارد مشــابه در شــعر عطن

شـود. لحـن   سعدی و... اين رکن اساسی ديده می
ها عموماً با البه، زاری، حسـرت  اين نوع غزل در
 گاليه همراه است.   و

هـا بايـد   راجع به اوج يا بحران در اين نمونه      
گفت اوج يا بحران چنـان کـه در داسـتان کوتـاه     

ها وجـود  شود در اين دسته از داستانمشاهده می
توان وجود آن را هـم  ندارد؛ ام ا با اين وصف نمی

يده پنداشت و بايد گفـت در ايـن   به طور کلی ناد

-ها، بیشتر در بخش پايانی داستان ديده مـی نمونه

طور واضـ  بیـان   هشوند. غزل فوق اين نکته را ب
کند. حافظ از کسانی است که با احترام کامـل  می

به سنايی با ديدی ژرف به اين غـزل نظـر داشـته    
رود و غزلی بـا  رو به استقبال او میاست و از اين

 سرايد:  ير میمطلع ز
از سوز دل نوشتم نزديـک دوسـت نامـه      
ــه    ــن هِجــر  القیام ــراً مِ ــتُ دَه ــی رَاي  اِنن

 (000: 0220)حافظ،        

اين غزل داسـتان حـافظ بـا همـان محتـوا و           
سبک داستانی حکیم سـنايی تکـرار شـده اسـت؛     

پردازی حافظ )داسـتان  داستان  جالب آن که شیو
ه و سبک سـنايی اسـت؛   در قالب نامه( همان شیو

هـا  ديگر آنکه حافظ در برخی از ابیات و مصـراع 
دقیقاً از سنايی تقلید کرده است و گاه عیناً همـان  
کلمــه، مصــراع و کــالم ســنايی را آورده اســت.  
همچنین اين غزل سنايی با غزل ديگـر حـافظ بـا    

 مطلع:  
گفــتم غــم تــو دارم گفتــا غمــت ســرآيد   

 برآيـد   گفتم کـه مـاه مـن شـو گفتـا اگـر      
 (032)همان:    
آن محور اصـلی داسـتان اسـت،     گو دروکه گفت

 قابل مقايسه است.
در پايان بايد گفـت سـنايی در ايجـاد غـزلْ           

ها اگرچه مبتکر نیست، ام ا در حقیقـت بـا   داستان
های او، از کسانی است کـه ايـن   توج ه به آفرينش

 نوع ادبی را در کالم عرفانی رايج نمود و پـس از 
های عطنار و مولوی رشـد چشـمگیری   او در غزل

يافت و در قرن هفتم و هشتم به کمـال رسـید و   
 در همۀ ادوار بعد در غزل فارسی رايج شد.  

تفاوت اصـلی کـاربرد سـنايی از داسـتان در           
 حديقـه در اين نکته است کـه در   ديوانو  حديقه

هـای شـاعر   ها و اندوختهداستان برای بیان انديشه
که از حد  معرفت مخاطبـان بـاالتر اسـت و     است
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اين معقـوالت بـه سـادگی بـرای آنـان ملمـوس       
الی بیان اين چنین موضـوعاتی،  نیست. او در البه

کنـد و در  های متناسب و شايسته ذکر مـی داستان
حقیقت سخن را ملمـوس، تأثیرگـذار و تلطیـف    

کنــد؛ در حــالی کــه در ديــوان وجــود غــزل مــی
بیــان حــاالت درونــی و  هــا کــم و بــیشداســتان

عواطف شاعر است که در اثر عشـق بـه صـورت    
 داستانی کوتاه شکل گرفته است. 

 

  گیري و بحثنتیجه
حکیم ابوالمجد مجـدود بـن آدم سـنايی در آثـار     

از داسـتان بسـیار    ديوانو  حديقهخويش ازجمله 
استفاده کرده است؛ او به خوبی از نقش داستان و 

رست مفاهیم آگاه است؛ از ای آن در انتقال دگونه
حديقه جمعـاً حـدود يکصـد و     مثنویرو در اين

هفده بـار از داسـتان و انـواع آن بـرای تفهـیم و      
ل شرعی و مـذهبی اسـتفاده   ئتوضی  و تبیین مسا

-گونـه  در نظر حکیم سنايی داستان و کرده است.

های آن با توجه به کـاربرد وی از آنهـا متمـايز و    
 متفاوت بوده است.

حکیم سنايی در ديوان اشعار نیـز از داسـتان         
گیرد؛ او در برخـی از قصـايد و غزلی ـات    بهره می

گـوی  وهای عرفانی و گفتخويش به بیان انديشه
پـردازد کـه از ايـن رهگـذر     عاشق با معشوق مـی 

آيـد. غـزلْ   به وجود مـی « غزلْ داستان»گونه ادبی 
 ها بیان تجربی ات، خواطر و حـاالت شـاعر  داستان

گـو و البتنـه توصـیف    و)عاشق( بـه طريـق گفـت   
داسـتان عشــق اســت کــه از جهــات بســیاری بــا  

های کوتاه امـروزی شـباهت دارد. وجـود    داستان
-عناصر پر رنگی چون موضوع، درونمايه، گفـت 

گو، زاويه ديد و... سبب شده است که اين نـوع  و
ادبی بسیار به داستان کوتاه امروزی نزديک شـود  

تــوان تــر مــیدقیــق ۀبــا مطالعــای کــه بــه گونــه
خصوصیات بارز و مشترکی را بین اين دو نمونـه  

از نظــم قــديم و نثــر امــروزين بازيافــت. ســنايی 
اگرچه مبدع اين شیوه نیسـت، ولـی بـه حـق در     

سزايی بر عهـده  اعتال و ترويج اين کاربرد نقش به
 دارد.
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