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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Narrative studies from the perspective of 
structuralisms studies the nature, form and role of narrative and tries to show the ability 
and understanding of the narrative text. In all heavenly religions, according to human 
perception of religion, there are ways to reconcile with the deity. Poets, as possessors of 
gentle and sensitive souls, have included in their poems sweet and pleasant prayers, 
which is one of the most delicate phrases of their works. The narrative-cognitive 
perspective of prayer acquaints itself with the artistic manifestations of this type of 
literature, and deals with possible connections between prayers and the narrative text, 
especially "order, continuity and frequency, aspect and sound". The present article 
examines the place of the narratology of prayer in the poems of poets (Sanai, Nezami and 
Attar). 
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical method and examines a number 
of narrations of the prayers of these poets based on the topics of "order, continuity, 
frequency, aspect and sound" in the framework of narratological theory. At the beginning 
of these discussions, the theoretical foundations of the research are explained, then 
many examples of prayer poems are reviewed and evaluated. 
FINDINGS: The poets of the sixth century, or the Iraqi style, have the delicate and 
sensitive spirit and emotions of Persian poetry. What shines in the poems of these poets 
is the use of prayer and supplication as an emotional escape Prayers and supplications, 
apart from expressing emotions, can be a means of escaping emotions, expressing 
suspension, order, continuity, frequency, aspect or sound. 
CONCLUSION: The use of prayers and supplications in the poems of these poets is 
sometimes used in a concept other than its original meaning; The prayer poems of these 
poets, by traveling to the past and bringing it to the present, in addition to being 
beautiful and influential, give people hope for immortality and mastery of time, and by 
adapting the time of prayer and the volume of prayer, with relatively high rhythm and 
acceleration. Cause the reach and effect of prayer in the minds of their narrators. Also, 
the relationship between the number of repetitions of an incident in the story and the 
number of times narrated in the poems of these three poets is mostly expressed as a 
single frequency. The distancing of the levels of the story, the report and the small 
presence of the narrator in the prayer poems of these poets, have sometimes caused 
relatively more details and information to be provided.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 «نظامی، عطارسنایی، »باتکیه بر اشعار  نیایش در اشعار شاعران قرن ششم سیشنابازتاب روایت

 
 ، ناهید اكبری*اصغر سلیمانی، رقیه رضایی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهر، ایران.

 

 چکیده:
شناسی از دیدگاه ساختارگرایان به مطالعۀ طبیعت، شکل و نق  روایهت روایت زمینه و هدف:

ن روایت را نشان دهد. در همۀ ادیان آسمانی متناسهب بها میرردازد و میکوشد توانایی و فهم مت

هایی برای رازونیاز با معبود فراهم شده است. شاعران بعنهوان تلّقی و درک انسانها از دین، شیوه

اند دارندگان روحهای لطیف و حساس، در البالی اشعار خود مناجاتهایی نغز و دلنشین گنجانده

بها  باعهث آشهنا شهدن شهناختی نیهای دیهدگاه روایت است. كه از لطیفترین فرازهای آثارشان

و بر ارتباطات ممکن میان نیایشهها و مهتن روایهی، بهویژه  شودهای هنری این نوع ادبی میجلوه

جایگههاه جسههتار حاضههر بههه بررسههی میرههردازد. « نظههم و ترتیههب، تههداوم و بسههامد، وجههه و آوا»

 .پرداخته استامی و عطار( )سنایی، نظاشعار شاعران  در شناسی نیای روایت

تحلیلی و با بررسی شماری از روایتههای  نیهای   -این پژوه  با روش توصیفی روش مطالعه:

در چهههارچوب نظریههۀ « نظههم، تههداوم، بسههامد، وجههه و آوا»ایههن شههاعران براسههاس  مباحههث 

ای هشناسی است. در آغاز این مباحث مبانی نظری تحقیق، تبیین میشوند، سهرس نمونههروایت

 فراوانی از اشعار نیایشی بررسی و ارزیابی میگردند.

اس دارندگان روح و احساسات لطیف و حسهّ  ،شاعران قرن ششم یا همان سبک عراقی ها:یافته

استفاده از نیای  و مناجات بعنهوان  ،درخشدشعر فارسی هستند، آنچه در اشعار این شاعران می

ابهزاری بهرای  توانهدمی ،از بیان كردن احساسهات جدا ،گریزگاه احساسی است. نیای  و مناجات

 نظم و ترتیب، تداوم، بسامد، وجه یا آوا باشد. گریز از احساسات، بیان تعلیق،

گاهی در مفهومی غیر از معنای از نیای  و مناجات در اشعار این شاعران  استفاده گیری:نتیجه

ق سفر به زمان گذشته و آوردن آن بکار رفته است؛ اشعار نیایشی این شاعران از طری اصلی خود

آفرینی و تأثیرگذاری، آدمی را به نامیرایی و تسلط بر زمان، به زمان حال، عالوه بر زیبایی

آهنگ و شتابی نسبتاً باال، امیدوار میکنند و با تطبیق بین زمان نیای  و حجم نیای ، با ضرب

همچنین رابطۀ بین دفعات تکرار  نیوشان میشوند.موجب رسایی و تأثیر نیای  در ذهن روایت

یک حادثه در داستان و دفعات روایت شده در اشعار این سه شاعر، بیشتر بصورت بسامد مفرد 

گیری سطوح داستان،گزارش و حضور اندک راوی در اشعار نیایشی این بیان میشوند. فاصله

 شوند.شاعران، گاهی سبب شده است كه جزئیات و اطالعات نسبتاً بیشتری ارائه 

  

 4344شهریور  44 :دریافت تاریخ  

 4344مهر  41:  داوری تاریخ   

 4344مهر  64: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   
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 شناختی، نیای ، سنایی، نظامی، روایت
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 مقدمه
در »اند. روایت، توالی رویدادهایی است كه بشکل غیرتصادفی و با پیوندی سببی و زمانی به هم اتصال یافته

ای از احکام كلی دربارۀ ژانرهای روایی، نظامهای حاكم بر روایت )داستان گویی( شناسی، مجموعهحقیقت روایت

های (. روایتها به افراد یاری میرسانند تجربه76ودی: ص شناسی كاربردی، سج)نشانه« و ساختار پیرنگ است

 آیندۀ خوی  را در میان وقایع سامان دهند.

هر نیایشی روایتی از رخدادهاست. رخدادها و وقایع، زندگی ما را نق  میدهند. انسان برای درک پیرامون 

ترین لحظات زندگی هر انسان خوی  به روایت و شناخت نیای  نیازمند است. درحقیقت نیای  یکی از روحانی

ها و شکلهایی برای رازونیاز با معبود از دین شیوه است. در همۀ ادیان آسمانی متناسب با تلقی و درک انسانها

نیای  و  ،آثار زندگی بشر نشان میدهد در هر زمان و مکانی كه بشر وجود داشته ۀمطالعفراهم شده است. 

بلکه نوع پرست  را به بشر آموختند و دیگر اینکه از  ،پرست  را نیاوردند ستای  هم وجود داشته است. پیامبران

 و ی عشق ورزیدن و دوست داشتن استنیای  تجلّ. پرست  غیر ذات یگانه )شرک( جلوگیری بعمل آوردند

  .ایمان آوردن است وراهی برای شناخت محبوب 

و همهه  های تودرتو و گریزهای رنگ به رنگ استای از روایتدرپیوسته ۀاشعار شاعران قرن ششم همانند مجموع

در  خراسهانینه از این بابت كه عراقهی یها شوند، مقابل سبک خراسانی متظاهر می جا سبک این شاعران )عراقی(

است. زمانی كه شاعران سبک عراقی  زمان مربوط به ۀادبی تفاوت داشته باشند، بلکه دوگانگی شیو ۀذوق و سلیق

از ظههور دولهت سهلجوقیان در  شاعری شعرای خراسان تفاوت كرده بهود. ۀر فارسی با دورطلوع كردند، طرز شع

نظامی، سهنایی، و عطهار بهه . شاعران سبک عراقی بویژه گذشته تفاوت یافت نظم و نثر با ۀخراسان و عراق، شیو

رد درست این نهوع ادبهی اند؛ این نگاه، آنان را به شناخت و كاربمناجات و نیای  نگاهی موشکافانه و دقیق داشته

هدایت كرد. استفاده از نیای  و مناجات در اشعار این شاعران بعنوان گریزگاه احساسهی بهوده و نشهان از تهأثیر 

شعر فارسی اسهت؛ در ایهن میهان اشهعار سهنایی و عطهار بهدلیل گسهتردگی آثهار و  قرآن و احادیث در كتابهای

 .های بسیار دارای بیشترین مناجاتهاستتحمیدیه

به چشم یک  هارا از جهت بررسی نیایش)سنایی، نظامی، عطار( جستار حاضر تالش دارد اشعار شاعران قرن ششم 

تکنیکهای روایهی در اشهعار نیایشهی و بدنبال پاسخ برای این پرس  است كه  روایت مورد بررسی قرار دهدكالن

 اند؟رای مخاطب مؤثر واقع شدهاین شاعران )سنایی، نظامی، عطار( چگونه در جذابیت این اشعار ب

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش 
شناسی، ساختارهای مشابه و یکسان و گاه تکراری روایتها را نشان میدهد. ساختارهای مشابه متن گاه از روایت

شناسی میکوشد آنها را دربرابر مخاطب قرار دهد. در این پژوه  سعی بر این آشکاری بسیار ناپیداست و روایت

عناصر تکرارشوندۀ روایت در اشعار نیایشی این شاعران )سنایی، نظامی، عطار( معرفی شود و مخاطب را  است كه

در تحلیل متونی كه روایت ازطریق آنها بیان میشود، یاری رساند. تاكنون پژوهشهای گوناگونی درمورد 

ای تحلیل نشده است؛ افتههای روایی ساختار اشعار نیایشی در هیچ یشناسی صورت گرفته؛ اما جنبهروایت

شناسی، گامی نو در بیان  اشعار نیایشی روایی است كه بستر رشد بنابراین بررسی اشعار نیایشی از منظر روایت

 شناسی را در ادبیات فراهم میکند.بیشتر علم روایت

جاتهای اشعار شاعران های نیایشی متون نظم، از دیرباز مورد توجه بوده است  و بارها تحقیقاتی درمورد مناپاره
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 صورت گرفته است كه به شرح زیر است:

« نیای  و ستای  در مثنویهای عطّار»(؛ 4349)واشقانی، « دعا و نیای  در لیلی و مجنون نظامی گنجوی»

شناسی روایت»شناسی در آثار منظوم  نیز پژوهشهایی با  عنوان ( در زمینۀ بررسی روایت4345)خوشنودی، 

شگردهای روایی در شعرهای روایی »(؛ 4343)اسدالهی، « ز سرهری براساس دیدگاه ژرار ژنتمنظومۀ نشانی ا

( اشاره 4349)توكلی،  «شناسی و بالغی نیای  در مثنویجایگاه روایت»(. 4344من ، )شادروی« اخوان ثالث

« ی فارسی قرن هفتمبررسی مناجات در مثنویها»ای تحت عنوان نامهها، به پایاننامهكرد. در بررسی پایان

شناسی اشعار نیایشی در اشعار روایت». تاكنون پژوه  مستقلی در زمینۀ ( باید اشاره كرد4346آبادی، )معین

 صورت نگرفته است.« شاعران قرن ششم )سنایی، نظامی، عطار(

 

 بحث و بررسی

 شناسی روایت
ترین و عامترین روایت در ساده»وجود آمد و شناسی انقالبی بود كه در نتیجۀ ساختارگرایی در داستان بروایت

( و همچنین 9)دستور زبان داستان، اخوت: ص « گویی داردای را بیان میکند و قصهبیان، متنی است كه قصه

های روایت، مارتین: )نظریه« جستجوی فلسفی حقیقت، پیوند میان ادبیات داستانی و روایت را آشکارتر میسازد»

های ریشه« والدیمیر پراپ»پردازان روسی، بویژه ستم، بنیانهای پژوه  نظریه(. اوایل قرن بی416ص

های عامیانه و تجزیه و تحلیل عناصر داستانی، شناسی قصهساختارگرایی در داستان را پرورش داد. پراپ با ریخت

شد؛ بنابراین بررسی ریزی شناسی براساس آن پایهای نو در ساختار قصه بوجود آورد كه بعدها بنیاد روایتشیوه

شناسی ریزی میکند، هدف اصلی نظریۀ روایتهای داستان، ساختار آن را طرحعناصر درونی متن كه بعنوان سازه

(، بنابراین 5)همان: ص « در پانزده سال گذشته جای نظریۀ رمان را در مطالعۀ ادبیات گرفته است»است كه 

كه در آن فرستنده روایت را در قالب پیام برای گیرنده ارسال میکند  واژۀ روایتگری اشاره دارد به فرایند ارتباط»

(. پس روایت 45)روایت داستانی بوطیقای معاصر، ریمون: ص « و ماهیت كالمی رسانه كه پیام را انتقال میدهد

ان از از سویی دیگر با جامعه در ارتباط است و با برانگیختن احساسات خواننده و تجربیات و الگوهایی كه انس

 های خود را مستحکم میکند.آورد، پایهدنیای اجتماعی بدست می

 

 های روایت داستانیمؤلفه
هر روایت داسهتانی دو جهزء دارد: »شناسان میان داستان و متن و روایتگری تمایز قائل هستند و معتقدند: روایت

ارگیری در متن منتهزع و بهر اسهاس شده كه از طرز قررخدادهای روایت»داستان و متن. داستان عبارت است از 

كالمی شفاهی یا مکتهوب اسهت كهه »و متن « كنندگان در رخدادها بر ساخته میشوندنظم گاهشمارانه و شركت

(. از میهان ایهن سهه جنبهۀ 46)روایت داستانی بوطیقای معاصر، ریمون كنان: ص « نقل رخدادها را برعهده دارد

ی فقط متن است كه سرراست در اختیار خواننده قرار میگیرد و در واقهع روایت داستانی: داستان، متن و روایتگر

ژنت عناصر روایت را به پنج عنصر تقسیم میکند؛ )نظم »متن یگانه جنبۀ محسوس و ملموس روایت كالمی است. 

لکهی: ص نویسی، فای داستان)روایت داستان، تئوریهای پایه «و ترتیب، تداوم، بسامد،حالت )یاوجه( و آوا یا لحن

47.) 
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 نظم و ترتیب 
بهه ارائهۀ همهین رخهدادها در گفتمهان روایهی اسهت ، ترتیب زمانی رخدادهای داستان نسبت«ترتیب»مقصود از 

ای خهاص و بهر (. یعنی توالی رخدادها در داستان و نظم آرای  آنها بهه شهیوه76)بوطیقای ساختاگرا، كالر: ص 

نت هر گونه انحراف در نظم و آرای  ارائۀ عناصهر مهتن را از نظهم و مبنای پیرنگ ویژه در سخن یا متن روایی. ژ

نگر و پریشی میخواند و عدم توازیهای ترتیب را با اصطالحات گذشتهسامان وقوع عینی رخدادها در داستان، زمان

ا در (. نظهم و ترتیهب رخهداده55شناختی بر روایهت، تهوالن: ص زبان -نگر مطرح میکند )درآمدی نقادانه آینده

پریشهی میگویهد: ساحتی زبان بازنمایی میشود. تودورف در باب زمانداستان به هر صورتی كه باشد، در نظام تک

است. ترتیهب زمهان روایهت )سهخن( بها ترتیهب زمهان « ترتیب»ای كه مشاهده میشود، رابطۀ ترین رابطهساده»

آورد. دلیل تغییر تغییر بوجود می« ین و پسینپیش»شده )داستان( متوازن نیست و ناگزیر در ترتیب وقایع روایت

ساحتی است و زمانمندی داستان، این ترتیب در تفاوت میان این دو نوع زمان نهفته است. زمانمندی سخن، تک

 (.54انجامد )همان: ص می« پریشیزمان»چندساحتی، در نتیجه، ناممکن بودگی زمانمندی به 

شدۀ متن است. گویی روایت بهه رخداد داستان پس از نقل رخدادهای سررینگر، روایت بازگشت زمانی یا گذشته

نهوعی « الف»ای در داستان بازمیگردد. اگر رخدادهای الف ب پ در ترتیب متن بصورت ب پ الف بیاید، گذشته

ایت بازگشت زمانی است. از سوی دیگر، اگر روایت رخداد داستان پی  از نقل رخدادهای اولیه باشد، گویی كه رو

نگر یا پیشواز زمانی  است. اگر رخدادهای پ الف ب پشت سر هم به آیندۀ داستان نقل مکان میکند، روایت آینده

به روایتی كه از آن نگر نسبتنگر و هم گذشتهنگر خواهد بود. هم روایت آیندهآینده« پ»قرار گیرد، آنگاه رخداد 

اولهین »مد. از نظر زمانی الیۀ دوم روایت را بنها مینهنهد. بنهابراین مینا« اولین روایت» اند و ژنت آن را جوانه زده

ناهماهنگی »پریشی اینگونه تعریف میشود: وار سطح زمانی روایتی است كه براساس آن، زمانگاهی دایره« روایت

 (.44-45)زمان روایی، درودگریان: صص « میان نظم داستان و نظم متن

 

 تداوم

آهنگ و شتاب داسهتان بکهار میهرود. بین زمان متن و حجم متن كه در تعیین ضربتداوم عبارت است از نسبت 

اگر زمان و حجم متن ثابت باشند، به معنی آن است كه داستان بها شهتابی ثابهت جریهان دارد. اختصهاص دادن 

قسمت بلندی از متن به مدت زمان كوتاه از زندگی شخصیت داستان، موجب شتاب منفهی آن و تخصهیص دادن 

زمان بلند، سبب شتاب مثبت داستان میشود. تداوم نشان میدهد كهه كهدام حادثهه قابهل ای كوتاه به مدتعهقط

درنهگ »و سهرعت حهداقل را « حهذف» گسترش است و كدام واقعه را میتوان حهذف كهرد. سهرعت حهداكثر را 

ویایی صفر متن از تهداوم قرار دارد. در حذف، پ« صحنه»و « چکیده»مینامند. بین این دو بینهایت هم « توصیفی

تر است. در صحنه هم، تداوم متن با تداوم داستان طوالنیتر است. در چکیده نیز تداوم متن از تداوم داستان كوتاه

(. شگردهای تداوم بسته بهه قهانون تأثیرگهذاری، اقتصهاد و 71پور: ص داستان برابر است )زمان و روایت، قاسمی

و اپیزودهها در همهه جها تجهویز میشهوند؛ امها ممکهن اسهت وجهود چنهین  درک راوی از اهمیّت نسبی لحظات

دار و حسّ قصوی بودن را بی  از پی  منتقل كنند )درآمدی بر نمایی حکایات را خدشهشگردهایی، اندكی واقع

 (.74شناختی به داستان روایی، حری: ص رویکرد روایت

 بسامد
حادثه در داستان و دفعاتی است كهه ایهن رویهداد بطهور عملهی  مراد از بسامد، بیان رابطۀ بین دفعات تکرار یک
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روایت میشود. بسامد كه شامل تکرار است، انواعی دارد: اگر بسامد بصورت یکبار نقل كردن چیزی باشد كه یهک 

 بار اتفاق افتاده، بسامد مفرد نام دارد. اگر رویدادی تنها یک بار حادث شود، ولی بارها روایت شود، بسهامد مکهرر

است و اگر حوادثی مکرر تکرار شوند، اما تنها یکبار روایت شوند، بسامد بازگو نامیده میشهود. بسهامدهای مفهرد، 

مکرّر و بازگو، به ترتیب زمینه را برای ایجاد شتاب ثابت، شتاب منفی و شهتاب مثبهت در روایهت فهرهم میکنهد 

 (.33)بوطیقای ساختارگرا، تودورف: ص 

 

 حالت یا وجه 

 اصلهالف( ف 
ژنت بر این باور است كه مؤلف، این اختیار را پیدا میکند كه روابط بین عناصر گوناگون نقل داستان را با اشکال »

مختلف روایت بیان كند. این دیدگاه ساختارگرا، ضمن حذف مؤلف، نشان میدهد كه روایت سهوم شهخص لزومهاً 

نیایی كه روایت میکند، حضور دارد، نه در دنیایی كه یک راوی دارد كه در داستان همواره حضور دارد. راوی در د

مؤلف در آن زندگی میکند. به عقیدۀ برتنس، باید برذیریم كه راوی نامعلوم روایت سهوم شهخص، غیهر از مؤلهف 

ازطریق قرار دادن یهک راوی نهامعلوم در درون « ژنت»(. بدین ترتیب، 94)مبانی نظریۀ ادبی، برتنس: ص « است

شخص را از دیدگاه روابط بین راوی و شخصهیت بررسهی و شخص و سومموفق شد روایت اول شخص،روایت سوم

 ای ایجاد كند.ای بسیار استادانهتقابل دوگانه

 سازیب( كانونی
اگهر راوی واقعهاً بهه دیهدگاه یکهی از »سازی، از آخرین دستاوردهای ژنت محسوب میشود. معرفی فرایند كانونی

، حتی اگر این دیدگاه را خود راوی برای مها توصهیف كنهد، در ایهن حالهت، روایهت شخصیتها  مجال ظهور دهد

سازی، ژنت را برای مطرح ساختن تفاوتههای گسهترده ساز پی  میرود. بنابراین نظریۀ كانونیازطریق یک كانونی

 (.444)بوطیقای ساختاگرا، كالر: ص « های متعدد روایت توانا میسازدبین گونه

 

 آوا یا لحن

مکهانی بهدان -رین عنصر از عناصر روایت از منظر ژنت، آوا یا لحن است كه وی از دیدگاه موقعیّتههای زمهانیآخ

چگونهه راوی »میرردازد. در این مبحث باید دانست زمان روایت و زمان مهتن چهه نسهبتهایی بها یکدیگردارنهد؟ 

(. 347تار و تأویل مهتن، احمهدی: ص )ساخ« مکانی را در یک داستان روایت میکند؟ -موقعیّتهای متفاوت زمانی

راوی از نظر مکانی ممکن است فاصلۀ خود را با فضای داستان، دور و یا نزدیک كند و یا در نقطهۀ ثهابتی بمانهد. 

(. 655)دسهتور زبهن داسهتان، اخهوت: ص « البته این جابجایی فاصهله در گفتهار و لحهن راوی تهأثیر میگهذارد»

اشخاص داستانی حركت كند و زمان حال روایت را با زمان حال خود، همزمهان پای همچنین راوی میتواند پابه»

گرداند و بدین طریق حدود نادانی  را برذیرد. یا ممکن است بسوی زمان جلو یا عقب حركت كند و زمان حهال 

« ه نمایدای كه یاد میکند، یا از دیدگاه پی  جویهای آینده و نظایر آن مالحظرا از دیدگاه پی  جویهای گذشته

 (.444-449)روایت داستانی بوطیقای معاصر، ریمون كنان: صص 

 

 «سنایی، نظامی، عطار»بررسی نظم و ترتیب در نیایشهای اشعار 
مؤلفۀ نظم و ترتیب شامل )رخهدادهای زمهان گذشهته و رخهدادهای زمهان آینهده( میشهود. بهه نظهر ژرار ژنهت 



 74/ «سنایی، نظامی، عطار»باتکیه بر اشعار  نیای  در اشعار شاعران قرن ششم سیشنابازتاب روایت

 

، مخاطب را درگیر این سؤال میکند كه ایهن رویهدادها چگونهه نگری یا تقدم موجد نوعی تعلیق در داستانآینده

نگریها جهت پیگیری روایتها و ایجاد اشتیاق نزد خواننده استفاده اتفاق خواهد افتاد؟ راوی در این داستان از آینده

در موقعیتهایی كه موقعیت استیصال مطلق شخصیت پدیدار میشوند، چه زمانی كه شخصیت، خود لب به میکند. 

ای یا میانهۀ گریهزی بهه خداونهد رو میکنهد، بها یکهی از نیای  میگشاید، چه هنگامی كه راوی در گزارش صحنه

چشم به راه نگهاه داشهتن مخاطهب، بهویژه در اوج » مهمترین عناصر روایت سروكار مییابیم: تعلیق یا هول و وال.

 کندترین صورت، راوی قصّه را قطع میهای حساس، شگردی همیشگی و آشنا بوده است. در سادهماجرا یا صحنه

 (. این عامل در دیوان اشعار شهاعران441 ص میرصادقی:عناصر داستان، )« نهدو تا نوبت دیگر به عهدۀ تعویق می

 شود.یافت می )سنایی، نظامی، عطار( 4قرن 

ای خاطب را به پویهآفریند و میکوشد مآهنگ تعلیق میگون و كند كردن ضربراوی با گریزها و درنگهای گونه

گری و تجسّم اضطراب و نوسان حاكم بر پیگیر در كشف برانگیزد؛ امّا نکتۀ مهمتر اینکه تعلیق میتواند جلوه

شخصیت یا موقعیت را فراهم كند. گریزهای سنایی، نظامی و عطار گاه در دامن زدن به تعلیق قصّه و معلّق 

ای كه با قصّه هایی بسیار، گیرودار شخصیت و موقعیت و نیز راویآفرینند؛ امّا در نمونهداشتن مخاطب، نق  می

حسّی عمیقی دارد، به یاری تعلیق و گریز القا میشود. گویی تعلیق داستانی را در افق معنوی قرار و قهرمان، هم

 میدهد.

ذهن توانسته با استناد به نیای  نظامی از مناجات پوشانده شده است؛ در واقع  یهایاشعار نظامی در الیه

 داستان همراه كند و از او بخواهد تا داستان را دنبال كند. ۀ مخاطب را برای ادام

 پیهههدا شهههده  ز تهههو هسهههتی ای همهههه

 نههههههاتئكا  علمههههههت  نشههههههینرزی

 نهههی  پیونهههد  صهههورت تهههو  هسهههتی

 ییتهههههو  نرهههههذیرد  تغیهههههر آنچهههههه

 بههس تههو راسههت و بقهها   فههانی مهها همههه 

 سههکون  دارد  تههو  فرمههان  بههه  خههاک

 

 شهههده توانههها از تهههو ضهههعیفخهههاک  

 ما به تو   قهائم   چهو تهو   قهائم بهه  ذات 

 نهی  ماننهد  تهو  كهس بهه   تو به كهس و

 تههویی  نمیههرد   نمردسههت و  كههه  وان 

 راسههت    تههو   تقههدس   تعههالی و ملههک 

 بیسهههتون  كنهههی  خضهههرا تهههو  ۀقبههه

 (15: ص نظامیخمسۀ )                      

 ۀشیرین و خداخوانی دردمندان هایبویژه در متن نیایش ،گرددظامی نیز مشاهده میاین نوع حس تعلیق در اشعار ن

كهه بهه سهرانجام ایهن همهه درد  کندلی وجود دارد كه خواننده را تشویق میسوز و درد و غم و اندوه قابل تامّ ،او

 آگاهی یابد. 

 گههههههردان  خداونههههههدا شههههههبم را روز

 شهههههیرمردان ههههههالک غمهههههی دارم

 ههههر كهههس ادرس فریهههیهههاری تهههویی

 

 گهههردان چهههو روزم در جههههان پیهههروز  

 گههردان ایهن غهم چههون نشهاطم چیهر  بهر

 رس مههههن فریههههادخوان  بههههه فریههههاد

 (49)همان: ص                               

ها، گویی با آویزد و از گریزی به گریزی دیگر میرود كه در لحظهدر اشعار عطار، راوی چنان با گفتار او درمی

این سبک مناجات را برای اولین بار در آثار عطار میبینیم، بطوریکه شاعر حکایت و سروكار داریم.  نیای  عاشقانه

و با خداوند به مناجات  گرایدآنگاه به مناسبت موضوع آن حکایت، ذهن  به نیای  می ،کندتمثیلی را بیان می

 این نوع نیای  است:  ای ازابیات زیر نمونهرردازد. می
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 ذوالجهههالل فهههردا گفهههت: آن عزیهههزی

 ز راه؟ آوردی  چهههه  فرومانهههده كهههای 

 آمهههههده  زنهههههدان ز  ادبهههههارم غهههههرق

 

 الؤكنههد در دشههت حشههر از مههن سهه گههر 

 الهههه!  ای   چهههه آرم  زنهههدان  از  گهههویم

 حیههران آمههده   گههم كههرده سههر   و پهها 

 (79االولیا: ص )تذكره                        

، ایهن غفلهت شودو از سیر داستان غافل می رردازده به مناجات با خدا میاین حکایت كوتاه، عطار بالفاصل ۀدر ادام

  .افزایدامّا به تعلیق و كنجکاوی مخاطب می کند،داستان را طوالنی می

 تهههوام خهههاک درگهههاه كهههف در بهههاد

 مههههرا  نفروشههههی  كههههه آن دارم روی

 كنهههی آلهههودگی پهههاكم   همهههه زیهههن

 خشهت خهاک و چون نهان گهردد تهنم در

 

 راه تهههههههوام  انیزنهههههههد و  بنهههههههده 

 مههههرا درپوشههههی فضههههل از خلعتههههی

 كنهههی  خهههاكم   فهههرو    در مسهههلمانی

 بگههذری از هرچههه كههردم خههوب و زشههت

 (95)همان: ص                                 

ای بوده تا به نیای  برهردازد. در حقیقت میتوان گفت غرض اصلی عطار از آوردن داستانها و تمثیلها طرح مقدمه

ساز ایهن مناجاتهها بیشتر این حکایتها كه زمینه .مورد میرسد 41نیایشها كه در آثار عطار آمده به  تعداد این نوع

 است. اند مربوط به رفتار و گفتار بزرگان و مشایخ اهل تصوفشده

ای از نظرات دینی و خداشناسی شهاعران های شاعران )سنایی، نظامی، خاقانی، عطار( دربردارندۀ خالصهمنظومه

با بررسی آنها میتوان تصویری روشنتر از اندیشۀ این شاعران را دریافت و این امهر، دریافهت عمیقتهری از  است و

)سهنایی، عطهار و نظهامی( نهوعی  4منظومه و ابیات را در پی خواهد داشت. روایت نیای  در اشعار شاعران قرن 

شدۀ متن بهازگویی میکننهد. دادهای سرریآید كه اشعار نیایشی را قبل و بعد از نقل رخنگری  بشمار میگذشته

 نگری شیوۀ غالب نیای  در اشعار این شاعران است.پریشی و گذشتهزمان

 

 «سنایی، نظامی، عطار»در نیایشهای اشعار « تداوم»بررسی 
 ای ناشناخته را نشان میدهند. قصد داریم شتاب روایت را با توجههنیایشهای شاعران )سنایی، عطار، نظامی( دوره

ای اسهت كهه به متن اشعار بررسی كنیم. اغلب زمان حکایت و زمان خواندن یکی نیستند. زمان حکایت كل دوره

ای كهه شده در اختیار نویسنده است، به عبارت دیگر، مسئلهافتد؛ اما زمان خواندن یا زمان تجربهدر آن اتفاق می

سهازی( را بکهار گرفهت. ریهای گونهاگون )فشردهپهذیدر اینجا مطرح میشود، این است كه چگونهه میتهوان امکان

تها از  کنهددر واقع گریزگاهی برای فرار از متن اصلی روایت است، این عمل به شاعر كمک می هابسیاری از نیایش

به دامن خداوند پنهاه  ،نیازی از خلقمطلبی كه دلخواه  نیست تغییر موضع بدهد. در اشعار زیر نظامی برای بی

ابتدا اذعان دارد كه نباید به خلق متکی بود و بعد برای گریز از دیگر سخنان  بهه دامهن خداونهد ؛ نظامی بردمی

 .بردپناه می

 ای بههه تههو زنههده هههر كجهها جههانی اسههت

 كههههن فههههرازم سههههر خههههوی  بههههر در

 دگههههران میههههانجی بههههی مههههن نههههان

 

 اسههت نههانی  هههر كههه را   تنههور تههو  وز 

 كهههههههن خلهههههههق بینیهههههههازم در وز

 نجهههههانورا رزقهههههبخ  تهههههو ده ای 

 (149خمسۀ نظامی: ص )                   

در ابیهات زیهر شهیرین نهاراحتی درونهی . شودنیز این گریزها بصورت فراوان یافت می خسرو و شیرین ۀدر منظوم



 73/ «سنایی، نظامی، عطار»باتکیه بر اشعار  نیای  در اشعار شاعران قرن ششم سیشنابازتاب روایت

 

 دهد.خوی  را با گریز ناگهانی نیای  نشان می

 دریافههت صههبح  كیمیههای شههیرین چههو

 برافشهههههاند را شهههههکیبایی  مرغهههههان

 رفههت یشههتن خو  شبسههتان را بههه روی

 گهههههردان  را روز شهههههبم  خداونهههههدا

 

 برتافهههت   روی  كهههارییمابسههه  آن از  

 الفههرج خوانههد  مفتههاح الصههبر خههروس،

 گفههت تنخویشهه  خههدای  بهها   بههزاری

 گههردان پیههروز  جهههان  بههر  روزم  چههو 

 (461)خمسۀ نظامی: ص                    

مطلهب، از نیهای  اسهتفاده  ۀرانده و بعد برای فرار از ادامت خوداتکایی ابتدا سخن در مذمّ نامهالهیعطار نیز در 

آیند، رنگهی ناگههانی نیایشهایی كه در میانۀ گریزها و سیالن تداعیها می كرده و به درگاه خداوند پناه برده است.

 دارند.

 اگرچههه جههرم عاصههی صههد جهههان اسههت

 جههز تقصههیر طاعههت را نیسههت  مهها   چههو

 ایههن كههار مهها را  اوفتههاد  چههون  كنههون

 

 بهی  از آن اسهت  فضهلت  ذره  یک ولی  

 بضههاعتكههم   مشههتی  آریههم   وزن  چههه

 را مگهههذار مههها خهههود بهههه خداونهههدا 

 (397نامه: ص )الهی                          

در حکایات ، فرار كردن از توصیفات و توضیحات زیاد است. شاعر از این روش  هاغرض اصلی عطار از بیان مناجات

 و سیر روایت را بصورت ناگهانی قطع كرده است.استفاده كرده 

 شههد غرقههه فرعههون آن زمههانچههون همی

 بهههود   گفتهههه شههههادت   قهههول ۀ نیمههه

 االمهههینای روح كهههه   گفتهههی  از كهههرم

 كههههافری گنههههاه  چارصههههد سههههال 

 

 دههههان پهههر كهههرد جبهههریل  لهههژن از 

 بهههود رفتهههه عهههالم نیمهههه ز  دگهههر   در

 لعهههین آن  گفتهههی   قهههول  تمهههام  گهههر

 قههههادری  از كمههههال  محههههو كردمههههی 

 (395)همان: ص                             

 : رردازدبیت به نیای  با خداوند متعال می 54ثیر آن در أعطار بعد از نظم این داستان و تحت ت

 امبههوده  عههادت  ز اهههل   گههر  خالقهها 

 نیههز  مههرا فرعههون نقشههی هسههت  پههس

 

 امبهههوده   شههههادت   در بهههاری آخهههر 

 چیههز   هههیچ  شهههادت  نههدارد جههز  كههاو

 (395)همان: ص                              

در حقیقت آرمان راوی آن است كه مخاطب، داستان  را نقد حال  بداند. راوی مخاطب را همتراز خود بر فهراز 

هنهوز قصّه مینشاند. مخاطب با نگرانی میبیند چگونه شخصیتها پای در بیراهه مینهند و البته میداند داستانشان 

 ادامه دارد.

 

 «سنایی، نظامی، عطار»در نیایشهای اشعار « بسامد»بررسی 
بسامد عبارت از تکرار نقل یک حادثه در داستان است، بر این اساس در اشعار نیایشهی شهاعران )سهنایی، عطهار، 

یزی است كه نظامی( بسامد مفرد حاكم است، اما بسامد مکرر نیز دیده میشود. بسامد بصورت یکبار نقل كردن چ

اتفاق افتاده است، حوادث یک بار بیان شده و در همان زمان هم رخ داده است. معموالً رخدادی كهه تنهها یکبهار 

حادث شده باشد و بارها روایت گردد نادر است، اما ممکن است اشخاص داستان، رخداد واحدی را از زوایای دید 

میرردازد و در خطاب بها او، مناجاتههای بیان صفات خداوند خود مکرر به  عطار در نیایشهایمختلف شرح دهند. 
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بهودن   گونه ابیات، از عظمت و بزرگهی او و بینهایهت. وی در اینآمیزدخود را به ستای  و تمجید پروردگار می

میگوید، از حیرتی كه عارفانِ كعبۀ جالل  را به عجز واداشته گوش میدهد. از جهانی كهه پشهت پهردۀ مادیهات 

 ن شده و از سرگشتگی خود میسراید.پنها

 نهایت جز تو كیست؟ای خدای بی

 ای جهانی خلق حیران مانده

 پرده  برگیر آخر و جان را  مسوز

 گم  شدم در بحر حیرت ناگهان

 

 حد و غایت جز تو چیست؟چون تویی بی 

 تو به زیر پرده پنهان مانده

 بی  ازین در پرده   پنهانم   مسوز

 بازم رهان زین همه سر گشتگی

 (44نامه: ص )مصیبت                        

ای بوده تا به نیای  و تمثیلها طرح مقدمهدر حقیقت میتوان گفت كه غرض اصلی عطار از آوردن داستانها 

ین ساز اكه زمینهبیشتر این حکایتها  مورد میرسد، 41كه در آثار عطار آمده به  برردازد. تعداد این نوع نیایشها

 اند، مربوط به رفتار و گفتار بزرگان و مشایخ اهل تصوف است. شده مناجاتها

 امخالقههها  گهههر ز اههههل عهههادت  بهههوده

 پههس مههرا فرعههون  نقشههی  هسههت  نیههز

 

 امبههههاری آخههههر در  شهههههادت بههههوده 

 كههاو  نههدارد جههز شهههادت  هههیچ  چیههز

 (451)همان: ص                               

جای آثار منظوم  درصدد فرونشاندن عط  ناشی از كه در جایاست  شعر عرفانی فارسی از سردمداران سنایی

گاه از قهرمانان سنایی با استفاده از مناجات، گاهی مستقیم با خداوند سخن میگوید و . است عشق به خداوند

خداوند، گاه  ، گاه به منظور ستای  محض . مناجاتهای موجود در مثنویهایاستداستان حکایتها مدد گرفته 

اشعار براساس رهیافت پژوه ، . برای رفع نیاز خود یا دیگری و گاه بجهت شکایت و اعتراض صورت گرفته است

  و بسامد مفرد بر اشعار این شاعر حاكم است. را به خود اختصاص داده است سنایی كمترین درصد مناجات

 جمالهههت كهههرد جانههها مسهههت مههها را

 سههتیآرا  مهها   نگههارا چههون تههو هدل  

 شههههراب عشههههق روی خُرّمههههت كههههرد

 

 جاللهههت  كهههرد  ماهههها   پسهههت   مههها را 

 همههه چیههزی كههه بایههد هسههت  مهها را

 بسهههان نهههرگس  تهههو مسهههت مههها را

 (31)دیوان اشعار سنایی: ص                 

وند شاعر در این ابیات، با استناد به حرف ندا )ا( و استعمال صفات خداوند، به نیای  خداوند پرداخته و مقام خدا

 .آرایی دانسته است كه هر نیستی را تبدیل به هستی میکندرا همانند دل

های بارزی از نمونه میتوان لیلی و مجنوننام خداوند در نزد نظامی نیز بسیار ارجمند و عزیز است. در داستان 

الفت خانواده لیلی وتاب عشق لیلی سر از پا نمیشناسد. پس از مخمناجات را دید. در این داستان مجنون در تب

روز میگرید و با كسی سخن نمیگوید. در كوی و با ازدواج آنان، مجنون تاب و توان خود را ازدست میدهد. شبانه

بیابان آواره شده، ناله و زاری میکند، نغمۀ عاشقانه سر میدهد و چون دیوانگان رفتار میکند. پدر مجنون برای 

اینکه سرانجام خویشاوندان همه با هم مشورت كردند و به این نتیجه  بهبود فرزندش هرچه كرد بیهوده بود تا

رسیدند كه برای بهبود حال مجنون بهتر است او را به كعبه ببرند و درمان او را از خداوند بخواهند. پدر مجنون 

و شکوه تمام  هنگام موسم حج با فرزند و جمعی دیگر از قبیله عازم خانۀ خدا شدند. پدر مجنون فرزند را با جالل

به نزدیک كعبه برد و از او خواست دست در حلقۀ كعبه كرده خدا را به عظمت یاد كند و شفای خود را از خدا 

 بخواهد تا مگر از این عشق خانمان سوز رهایی یابد. مجنون برخالف انتظار همه چنین گفت:
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 یههههها رب بهههههه خهههههدایی خهههههداییت

 رسهههانمكهههز عشهههق بهههه غهههایتی 

 ا نههههوراز چشههههمۀ عشههههق ده  مههههر

 گرچههههه ز شههههراب  عشههههق مسههههتم

 

 پادشههههاهیت  وانگههههه بههههه كمههههال 

 نمههانمكههو  مانههد   اگههر   چههه   مههن  

 دورو ایههن سههرمه مکههن ز چشههم مههن

 ازیهههن كهههنم كهههه هسهههتم عاشهههقتر

 (654)خمسۀ نظامی: ص                      

رر نیز گاهی در ابیات این شاعر در اشعار نظامی نیز بسامد مفرد در بیان نیایشها حاكم است. باوجوداین بسامد مک

 دیده میشود كه بیشتر درجهت ذكر حق و بیان صفات خداوند وشکر گذاری از درگاه او روایت میشوند.

 

 «سنایی، نظامی، عطار»در نیایشهای اشعار « وجه یا حالت»بررسی 

 فاصله 
رت است كه گاهی این شاعران با آنچه ما در اشعار این شاعران )سنایی، نظامی و مولوی( شاهد هستیم، بدین صو

شخص و جابجا كردن راوی، ضمن كمرنگ ساختن حضور راوی، به بیان نیای  میرردازند. انتخاب راوی سوم

اند بر میزان تأثیر بر خواننده بیفزایند. اگر روایت بدین معنی كه با كم كردن فاصلۀ داستان و گزارش توانسته

شخص، ذهن نیوشان ندارد. آنگونه كه راوی سومدان تأثیری بر روایتشخص طرح شود، چننیای  با راوی اول

مخاطب را در برجسته كردن نیای  برای رسیدن به كمال مطلوب راهنمایی میکند، راوی درون داستان نمیتواند 

ن قرن جابجایی راوی در اشعار شاعرابطور كامل و مؤثر، معرفت را به خواننده القاء و حسن طلب او را برانگیزد. 

آسانی و هیرد و گاه بگگفتار شخصیت را پی می ،بسیار مشهود است، این جابجایی )سنایی، نظامی، عطار( ششم

ند. این روش در نیای  و مناجات چشمگیر است. کمرزی میان سخن راوی و شخصیت داستان ایجاد می ،باسرعت

و در نهایت درد و سوز  کندن حال خوی  میورد و گریه را قریآروی به خدا می ماندشیرین آنگاه كه تنها می

 :خواندخداوند را می

 گهههههردان روز  را خداونهههههدا شهههههبم 

 مههههردان  شههههیر  هههههالک غمههههی دارم

 فریهههاد ههههر كهههس  رس  یهههاری  تهههویی

 

 گهههردان جههههان پیهههروز بهههر روزم چهههو 

 گهردان   چیهر این غهم چهون نشهاطم  بر

 رس مهههن فریهههاد خهههوان فریهههاد  بهههه

 (315می: ص خمسۀ نظا)                   

رد، فتحی برای  حاصل شد و در کقلب شیرین تراوش می هایسرانجام این سوزها و نهایت این گدازها، كه از نهان

 تواناقبال  به سرسبزی و طراوت مبدل گشت. در این اشعار می ۀباغ سبز به روی  گشوده گشت و شاخ خشکید

ر ابیات باال شخصیت به نیای  با خداوند مشغول است جابجایی راوی و شخصیت اصلی داستان را مشاهده كرد؛ د

 یرد.گان روایت را در دست میو در ابیات زیر راوی است كه سکّ

 بسههیار از دل پههاک كههرد چههو خههواه 

 تنههههگ  دل ایههههزد در فراخههههی دادش

 

 غلتیهد بهر خهاک خهود  چشهم  آب   چو 

 از سهههنگ  آههههنبهههرآورد  را كلیهههدش

 (316ن: ص )هما                              

ای بعد از ستای  خداوند متعال و مدح و منقبت رسول گرامی اسهالم )ص( اینگونهه بها خداونهد عطار در قصیده

 ند: کمناجات می

 را عطها ای كه نیست به علت توطیوی مع  ای مکرمی كه نیست به رغبت تهو را كهرم
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 نههزد دم  آفههاق در ثنههات افصههح چههون

 بهس اسهت مهر  گر در ثنای تو دم عیسی

 هنهههوز یکهههی بنگفهههتم بسهههیار گفهههتم و

 

 ای بگفت و زبان بسهت همچهو الال احصی

 بههر آرم دم ثنهها چگونههه  تههو وصههف در

 مهههرا انهههدكی دوا نیسهههت درد دردا كهههه

 (339نامه: ص )مصیبت                      

 49و تها  کندمیبیت از غیبت به خطاب التفات  14بعد از  ،ای دیگر كه در توحید حق تعالی استعطار در قصیده

شاعر در این ابیات ضمن اشاره به نیای  با تغییر راوی توانسته است، نیای  را  گوید.بیت اینگونه با خدا سخن می

 از زبان شخصیت به راوی تغییر دهد.

 النبیههین گفههتخههاتم صههمدا   مهیمنهها

 كسی كه در بن زندان ههزار بهار بسهوخت

 نداشهته انهد نکهو بهن زنهدان   مرا چو در

 

 دیهن مهن زنهدان بر اههل   هست دنیا كه 

 سهوزان  مکن به آته  دوزخ دگهر رهه 

 بهه خوشهدلی برسهان   بهشتم  به بوستان

 (936)همان: ص                              

ۀ نیای  از زبان پرندگان است نیز این صنعت بخوبی مشهود است، البته با این تفاوت كه زاویسنایی  حدیقۀدر 

  .گیردبلکه در تمامی عناصر بویژه پایان داستان تغییر صورت می تنها در راوینه

 آن باز  چنین گوید یا رب تو  نگهدار

 آن كركس با قوت گوید كه به  قدرت

 بنگر كه عقاب از پس تسبیح چه گوید

 بلبل  چه مذكر شده  و قمری  قاری

 آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی

 

 بهههر امهههت پیغمبهههر، ایمهههان و امهههان را 

 جبههار نگهههدار،  ایههن  كههون و مکههان را

 آراسته داریهد  مهر ایهن سهیرت و سهان را

 برداشته ههر دو شهغب و بانهگ و فغهان را

 كهههی غافهههل،  بگهههذار جههههان گهههذران ر

 (315)حدیقه: ص                            

ر سنایی است. در شع مطلق  و امید به بزرگی  یکی از ویژگیهای خطاب كردن خداوند در برشمردن ویژگیهای

 نیازی نامیده است.این اشعار سنایی با برشمردن ویژگیهای خداوند او را سرشار از بی

 

 سازیكانونی

را بکار میبرد. در حقیقت راوی درنظر « سازیكانونی»ژنت برای بیان رابطۀ بین راوی و جهانی كه روایت میشود، 

برای رسیدن به ههدف مطلهوب، دیهدگاه او را بصهورت  شخص،دارد تا ضمن تأكید بر راهنمایهای شخصیت سوم

سهاز پهی  میهرود. دهندۀ این امر است كه روایهت از راه یهک كانونیبرجسته و بارز نشان دهد. این حالت، نشان

بلکهه در  ، ای خاص دارند، غالباً بصورت آواهای منفهرد نیسهتندكه در ساختمان داستان، نق  و جلوههایی نیایش

نیای  در اشعار شاعران قرن ششم، طنهین اجابهت در  هایپاسخ و اجابتی را دید. یکی از ویژگی انتوبطن آنان می

دههد. در همهان دم پاسهخ می میزند، خداونهدونه شخصیت خدا را در برابر مشکالت  صدا نگآشاعر نیای  است؛ 

ای عمیق جلوه میکننهد؛ جریهان و در مواجهه با تجربه هاجانی شخصیتكه در اوج ماجرا و آشفته هااینگونه مناجات

گیری نهایی پیرنگ، سراغ گرفهت. گهاه از اجابت در فرایند شکل تواندر واقع میدهند. ماجرا و روایت را جهت می

 های پرورندۀ نیای  اسهت.بندی شاد قصّه، وامدار نیای  و لحظهو پایان زنداجابت، فرجام خوش ماجرا را رقم می

ای از این نوع اجابت اسهت، بیان شده است، نمونه خسرو و شیریندر ضمن داستان « شیرین»نیایشی كه از زبان 

 برسد.به وصال معشوق   شیرین خواهان وصال و افزودن صبر در راه عشق است؛ گویی زمانی خواهد رسید كه



 77/ «سنایی، نظامی، عطار»باتکیه بر اشعار  نیای  در اشعار شاعران قرن ششم سیشنابازتاب روایت

 

 دریافههت چههو شههیرین كیمیههای صههبح

 را برافشهههههاند مرغهههههان شهههههکیبایی  

 رفهههت شبسههتان را بهههه روی خویشهههتن 

 گههههههردان را روز شههههههبم  خداونههههههدا

 سههههیاه از صههههبح نومیههههد شههههبی دارم

 فریهههاد ههههر كهههس رسیهههاری تهههویی

 تیمهههههار چنهههههدین طاقهههههت نهههههدارم

 

 برتافههههت كههههاری روی یمابآن سهههه از 

 خوانههد  الصههبر مفتههاح الفههرج خههروس

 گفههتتن خویشهه خههدای    بههزاری بهها

 گهههردان پیهههروز چهههو روزم بهههر جههههان

 كهن چهو خورشهید این شب روسهریدم در

 یههههادخوان رسمههههن فر فریههههاد بههههه 

 المسههههتغیثین  اغثنههههی یهههها غیههههاث

 (656)خمسۀ نظامی: ص                      

؛ نیهای  دانهدای را جز طلب خداوند كردن را منتفی میند و هر خواستهکسنایی زبان به مناجات باز میزمانی كه 

 ند. کای را اجابت میحقیقی از آن خداوند است كه هر خواسته

 تو پهاكی و خهدایی ذكر  تو گویم  كه ملکا

 ، همه درگاه تو جهویمو پویمت همه از فضل

 حاجهت به فرزندت  نه نیازت به والدت، نه

 

 كهه تهوام راهنمهایی جز به همهان ره نروم 

 سهزائی توحید  تو گویم كه به همه توحید
 تو نماینده االمرایینصیر  الجبروتی، تو جلیلو ت

 (456)حدیقۀ سنایی: ص                    

 

 آوا یا لحن 

آوا یا لحن زاویۀ دید در روایت است و مؤلف در آن، از ذهن شخصیتها بیرون است. وی درمهورد اعمهال و گفتهار 

بیرونی اشخاص، فعّال مایشاء و دانای كل است و میتواند تمام انفاقها و نیز همۀ حوادث ضروری را دربارۀ گذشته 

بهه اندیشهند و نسهبتنمیتواند نشان دهد شخصهیتها بهه چهه میو حال شخصیتها به آگاهی خواننده برساند؛ اما 

حوادث و اشخاص دیگر، چه طرز تلقّی و تفکری دارنهد. راوی، داسهتان را از بیهرون دنیهای آن روایهت، از سهوی 

نویسی است كه اجازه میدهد اشخاص با گفتارشان خود را نشان شخص روایت میکند. وی در حکم نمایشنامهسوم

نیهای  راوی، ناچیز است و یکی بودن حقیقت و دیدگاه فلسفی در زاویۀ دید منعکس شده اسهت.  دهند. دخالت

مشهود است.  و عطار بویژه در اشعار نظامی، های كهن، اساس و بنیان داستان است؛ این امر در قرن ششمدر قصّه

 .دهدحت تأثیر قرار میای او را تهكند و هیجانات و واكنشمی ننیای ، مخاطب را به بطن داستان رهنمو

عنصری اساسی است. در ابیات زیر ، گر روایت داستانپر از شور و هیجان است و روایتهای نظامی نیایش ۀایمدرون

 :کندو با خداوند اینگونه راز و نیاز میآورد مجنون بسوی خداوند یگانه معبود عالم روی می

 سهههاز اسهههتچهههاره در آنکهههه نالیهههد

 مپناهگههههههاه در تههههههو ای گفههههههت

 غالمههههههت و مشههههههتری  ای زهههههههره

 داننهههد  علهههم تهههو بهههی  از آن كهههه ای

 مقصههههههود جملههههههه ای بندگشههههههای

 بلنههههههههدان  بههههههههرآور كههههههههار ای

 تهههههو فکنهههههدۀ فلهههههک هفهههههت  ای

 غهههههریبم عهههههاجزی كهههههه مگهههههذار

 اسهههت  بهههی نیهههاز از جملهههه وجهههود 

 پنهههاهم؟ چهههرا كسهههی تهههو  در جهههز

 نههههام جملههههه، نامههههت نامههههۀ سههههر

 خواننههد  كههه  بههی  از آن و احسههان تههو

 داور جهههههههههود و وجهههههههههود  دارای

 مسهههههتمندان كهههههار كهههههن نیکهههههو

 تههو ...ۀ بنههد تههو بههه جههز كههه ای هههر

 نصههههیبمبههههی خههههوی  از رحمههههت
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 خهههههههدایی عنایهههههههت زن آن كههههههه

 
 روشههههنایی بههههه مههههن كآیههههد شههههب

 (365)خمسۀ نظامی: ص                    

عشق و نهاگزیر  رهایی سرشار از عجز و البه از هایبنیان اصلی داستان را شرح داد؛ نیایش توان میها در این نیایش

 .هابه قبول حال و روز شخصیت

احساسات درونی خوی  را بیهان  ،پناه هستند و با استفاده از نیای سرگردان و بیها عطار، شخصیت هایدر نیایش

 نند. کكرده و خط داستان را برای خواننده مشخص می

 تهههههو را راههههههم خالقههههها بیچهههههارۀ

 امهكهههه از اههههل چههه انمیهههدنم مهههن

 حاصههههلیبی دولتههههی،بی،  كسههههیبی

 آمهههههده گرفتهههههار نگهههههم  در رههههههی

 برگشهههای در بیچهههاره ایهههن  بهههر مهههن

 

 راتههو   در چههاهم همچههو مههوری لنههگ 

 امه كهههه یهههها از كجههههایم یهههها كههههدامم

 دلههههههیبی قههههههراری،بینههههههوایی، بی

 آمهههههده پنهههههدار دیهههههوار بهههههر روی

 نمهههها ه افتههههاد را راهههههیازه ر ویههههن

 (74االولیا: ص )تذكره                        

 ،دنیرگولی زمانی كه در داخل روایت قرار می ،بیاتی هستند كه بیرون و خارج از چارچوب داستان، نیای  هستندا

عطار بسیار مشههود اسهت، در واقهع عطهار در ایهن  های د. این نوع صنعت در اشعار و روایتنمعنای نیای  را ندار

یا دستاویز است، این در حالی است كه  شکل كلی و گاه اشعار قصد نیای  را ندارد، گویی بدنبال یافتن یک تکیه

 اصلی این اشعار در دنیای خارج نیای  وجود دارد. عطار در مناجات خوی  با تشبیه هوای نفهس بهه فرعهون از

  دارد. این صفت ناپسند دور از را خدا میخواهد كه او

 امبهههوده  عهههادت  اههههل ز   گهههر خالقههها 

 پههس مههرا فرعههون نفسههی هسههت نیههز

 او  فرعهههونیّ  و  كبهههر گهههردان  محهههو 

 

 امبههههوده در شهههههادت آخههههر بههههاری 

 چیههز هههیچ  شهههادت جههز   نههدارد  كههاو

 او لهههونیّ د زصههه را   جهههان خهههر   بهههاز

 (44نامه: ص )مصیبت                          

 وید: گیا در جای دیگر چنین می

 بازمانههههده نفسههههم دسههههت چنههههان در

 سهته امرا این نفس سهرك  خهوار كهرد

 راهامههانی ده در ایههن  سههگ نزیهه مههرا

 

 مانهههده  اسهههیر بهههاز چهههو گنجشهههکی 

 شههب و روزم بههه غههم افکههار كههرده اسههت

 آگهههاه   دانههه  گهههر دیهههد خویشهههتن ز

 (4)همان: ص                                   

همگهان از ابیات زیر ضمن بیان نیای ، از خداوند طلب رزق و روزی داشته و به دنبال ایهن اسهت كهه نظامی در 

 است.نیاز شده و تنها نیازمند به خداوند یب

 تههو زنههده هههر كجهها جههانی اسههت بههه ای

 كهههههن بهههههر در خهههههوی  سهههههرفرازم

 دگههههران میههههانجی بههههی مههههن نههههان

 

 نهههانی اسهههت ههههر كهههه را تهههو تنهههور وز 

 نیهههههازم كهههههنبهههههی خلهههههق در وز

 بخههههه  جهههههانورانتهههههو ده ای رزق

 (644)خمسۀ نظامی: ص                      

م بها رضهایت، وأمحبوب، عبارت است از: رسیدن به یقین، عفو و بخش ، عطای دینی ته دعاهای سنایی از درگاه

محرمیّت با اسمای پروردگار، طعام خوان الهی، هدایت قلبی، ناز و الف معشوق، و نظایر آنها؛ وی در این دعاهای 



 74/ «سنایی، نظامی، عطار»باتکیه بر اشعار  نیای  در اشعار شاعران قرن ششم سیشنابازتاب روایت

 

معبود، درخواسهتی معنهوی كامل با خدا باشند و اگر از ارتباط هایی پرداخته است كه در هعرفانی تنها به خواست

میدهد؛ زیرا طبق دیدگاه و تلقّی سنایی و امثال وی از دعا و عبهادت پیوند دارد، آن را به رضایت و خواست الهی 

 .اوست، تنها خودِ اوست؛ بنابراین درخواست دنیا و عقبی را به دیگران وامیگذارداز حق، آنچه شایستۀ خواستن 

 بهه     ندانهد   همهی   بهد   از  كسی

 
 آن ده  اسههت  بههه  آن  كهه  دانههی آنچهه   

 (454)دیوان اشعار سنایی: ص              

 سنایی از خداوند در ضمن نیای  درخواست یقین و هدایت قلبی را دارد.

 جههههویدل گمههههراه گشههههت انابههههت

 بنمههههههای   دل گمههههههراه را رهههههههی 

 

 شهههویجنابهههت شهههد   دیهههده مهههردم  

 بگشههههای    دری   را   دیههههده   مههههردم

 (414)همان: ص                              

نیای   در اشعار )سنایی، نظامی، عطار( راهی برای شناخت محبوب و راهی برای ایمهان آوردن اسهت. اگهر تنهها 

فایدۀ نیای  این باشد كه روح انسانی را زیبایی و لطافت بخشد و عاطفه را تا بینهایت از مرزهای فردیت بگذراند 

ای دوست داشتن حقیقی و راستین همۀ انسانها به او ببخشد؛ كافی است كه ههر انسهان آگهاهی، و دلی بزرگ بر

نیای  را از نیرومندترین عوامل تلطیف و تکامل روح و عاطفۀ خود بداند و از آن برای نیل بهه اههداف متعهالی  

 بهره بگیرد.

 

 گیرینتیجه
اس شعر فارسی هستند، آنچه حساسات لطیف و حسّ دارندگان روح و ا ،شاعران قرن ششم یا همان سبک عراقی

 ،استفاده از نیای  و مناجات بعنوان گریزگاه احساسی است. نیای  و مناجات ،درخشددر اشعار این شاعران می

نظم و ترتیب، تداوم، بسامد،  ابزاری برای گریز از احساسات، بیان تعلیق، تواندمی ،جدا از بیان كردن احساسات

 شد.وجه یا آوا با

های قبل سبک زبان فارسی وجود دارد، نگاه متفاوت به نیای  است؛ تفاوتی كه در نیای  این دوره با دوره

؛ مخاطب و خواننده را تشویق به كنجکاوی برای شودای است كه از آن بعنوان تعلیق استفاده مینیای  وسیله

وجود دارد؛ داستان و نیای  در بین شخصیت و  ایی زبان راویجای دیگر جاببگونه. کندداستان می ۀشنیدن ادام

 عطارای نظامی و هاین امر بیشتر در داستان .کندت داستان است كه نیای  میگویی شخصیّ کندراوی تغییر می

 صورت گرفته است.

این شاعران )سنایی، نظامی، عطار( با استفاده از تکنیکهای روایی، توالی نیای  را بهم میریزند، به تأخیر 

اندازند یا سرعت میبخشند. این شاعران با استفاده از شگردهای تداوم ازجمله مکثهای توضیحی و ایجاد یم

 با آنها تركیب و زمانی توقف و توصیف و تکرار الگوی نیز و روایت سرعت كردن زیاد و كمدیالوگ و صحنه، 

  میبرند. منفی شتاب وسویسمت به را روایت یکدیگر

هایی كه این شاعران در اشعار نیایشی، ازجمله شیوه بازگو و مکرر مفرد، بسامد یعنی بسامد وعن سه هر استفاده از

 روایت بار چند و اتفاق بار چند نوع از مفرد بسامد نوع تکرار بیشترین با اند ودر نگارش اشعار نیایشی بکار گرفته

 تأمل قابل راوی و خواننده بر رویدادها عار واش این در تکرار اهمیت اند.داشته موضوع اهمیت دادن نشان در سعی

 است. موضوع اهمیت دادن نشان جهت تأكیدها و تکرارها این است؛

درمورد عنصر وجه نیز میتوان گفت این شاعران گاهی  با انتخاب راوی سوم شخص و با وجود كمرنهگ شهدن و 
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موقعیت، اشهعار نیایشهی خهود را بیهان  حتی حذف راوی، به شیوۀ نمایشی و با تکیه بر ارائۀ مستقیم شخصیت و

میکنند و این امر كه به شیوۀ روایت سوم شخص به قصد تعلیم مراحل معرفهت، مجهال ظههور و بهروز بیشهتری 

سازی روایت دارد. از بعد مؤلفۀ لحهن ههم شایسهتۀ یهادآوری  به اشخاص دیگر داده میشود، نشان از كانونینسبت

 نیایشی ناچیز بوده و حقیقت و اشعار نیایشی در زاویۀ دید منعکس است. است كه دخالت راوی گاهی در اشعار

وجه اشتراک اشعار نیایشی این شاعران )سنایی، نظامی، عطار( در این است كه درک میکنند كه اشهعار نیایشهی 

زبهانی برای اینکه كاملتر شود، تا چه حدّی به فعالیت خواننده بستگی داد. گرای  بهه اشهعار نیایشهی، از حیهث 

 موجب مجازی و آهنگینتر شدن زبان و درنتیجه باعث ایجاد تنوّع بی حدوحصر در اشعار این شاعران میشود.

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 عهده بر را نامه پایان این راهنمایی رقیه رضاییدكتر  سركار خانم. است شده استخراج اسالمی واحد قائمشهر

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به اصغر سلیمانیآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

 و هاداده لیلتح و تجزیه به كمک با نیز ناهید اكبریدكتر  سركار خانم. اندداشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و آزاد اسالمی واحد قائمشهر دانشگاه نیانسا

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی هشیپژو فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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