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 چکیده:
اینکه یک متن تا چه اندازه با متون قبل، معاصر و بعد از خود در ارتباط بوده و  زمینه و هدف:

بسته به اهمیت و ارزشمندی آن متن، های زبانی، معنایی و... از آن متون متأثر باشد، در حوزه

فراوان موردبررسی شارحان و منتقدان قرار میگیرد. آنچه در نقد نوین متون، مورد توجه و تأكید 

دیری و دفتگومندی است كه در سایج بینامتنیت و بیناذهنیت به ایجاد بیشتر است نوعِ ارتباط

ت یهای دفتگو با متون قبل، معاصر و آینده برقرار میگردد. اصطالح بینامتنیت و بیناذهنشبکه

های باختین و طرفداران او باید جستجو كرد. با این حال بررسی انواع دفتگومندی و... را از اندیشه

بندی متون اهمیت دارد؛ و كاربستهای آن میان مؤلف، راوی، متن و مخاطب برای تعیین درجه

یاری ی بسالطیر عطار بعنوان منظومج ارزشمند عرفانی فارسی میتواند حلقج میانمتنی مانند منطق

از این دفتگوها باشد. در این تحقیق نگارنده بر آن است در متن موردنظر، انواع شگردهای مؤلف/ 

 راوی را در ایجاد شبکج دفتگومندی و ارتباطات بینامتنیت رصد نماید. 

الطیر عطار صورت میگیرد، تالش از آنجایی كه این تحقیق با تکیه بر متن منطق روش مطالعه:

ای و شده را در متن، به روش كتابخانههای مطرحبر آن خواهد بود تا مفاهیم نظریهنگارنددان 

 برداری تحت بررسی قرار دهند.نمونه

 با متون دذشته وگومندی بینامتنی و ارتباط سرتاسر، صحنج دفت متن منطق الطیر ها:یافته

 كتابهای مقدس است. 

دیری از خصایص انسانی، نمادها و سمبلها و با بکاردیری الطیر با بهرهعطار در منطق گیری:نتیجه

اقشار مختلف جامعه را ایجاد میکند.  نسلها و میانای از دفتگوی میان ابزارهای دفتگو، شبکه

الطیر و آثار متقدم و متأخر ازجمله مثنوی معنوی موالنا و وجود روایتهای مشترک میان منطق

 نِ پس از آن، مؤید وجود روابط دفتگومند در متن است.متو
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To what extent a text is related to previous, 
contemporary and later texts and is influenced by those texts in the linguistic, 
semantic, etc. fields, depending on the importance and value of that text, it is 
often investigated by commentators and scholars. Critics are placed. What is 
more important and emphasized in the criticism of modern texts is the type of 
communication and dialogue that is established in the shadow of intertextuality 
and intersubjectivity to create dialogue networks with previous, contemporary 
and future texts. The term intertextuality and intersubjectivity, etc., should be 
searched for in the thoughts of Bakhtin and his fans. However, examining the 
types of dialogue and its applications between the author, the narrator, the text 
and the audience is important to determine the grading of the texts; A text like 
Mantiq al-Tair as a valuable Persian mystical system can be the middle link of 
many of these conversations. In this research, the writer aims to observe the 
types of methods of the author/narrator in the creation of a conversational 
network and intertextual communication in the target text. 
METHODOLOGY: Since this research is based on the text of Mantiq al-Tair, the 
authors will try to examine the concepts of the theories presented in the text, 
using the library and sampling method. 
FINDINGS:  The text of Mantiq al-Tair throughout is a scene of intertextual 
dialogue and connection with past texts and holy books. 
CONCLUSION: Attar creates a network of dialogue between generations and 
between different strata of society by using human characteristics, symbols and 
using communication tools. The existence of common narratives between 
Mantiq al-Tair and earlier and later works, including the Masnavi of Rumi and 
later texts, confirms the existence of dialogue relationships in the text. 
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 مقدمه
بررسی و شناخت هر متن بدون دانستن پیشینج فرهنگی، علمی، ادبی، سبکی، زبانی و... ناممکن است. به عبارتی 

دذشته به ظهور نمیرسد. الساعه و بدون پرورش در عرصج فرهنگ و متون هیچ روایتی بطور مستقل و بطور خلق

شناخت و آداهی از پیشینج مفاهیم و موضوعات بکاررفته در طی روایات و متون دذشته، به درک و دریافت هرچه 

كریستین ویلکی معناداری هر متن را وابسته به متون دیگر خواه »بهتر متنِ پیش رو كمک شایانی خواهدكرد. 

 استفاده میکند، به نظر او متن ادبی یکی« بینامتنی»آن از اصطالح مکتوب و خواه شفاهی میداند و برای توصیف 

از محلهایی است كه در آن دفتمانهای مختلف با یکدیگر تالقی میکنند. جذب یکدیگر میشوند، ددردون میگردند 

« ر میگیرنداای از همبستگی متقابل كه فضای بینامتنی نامیده میشود، قرو معانی نو را میپذیرند؛ زیرا آنها در شبکه

در نقد نوینِ متون، رویکردهای مختلفی برای بررسی و شناخت این قبیل موضوعات  (.414: 4395)سیدآبادی، 

هستند  از موضوعاتی« بیناذهنیت»، و «بینامتنیت»، «دفتگومندی»هایی چون است. در این راستا نظریهاتخاذ شده 

اند. بررسی انواع دفتگومندی و ون خارجی مطرح شدهكه در نقد نوین متون ادب فارسی با تأسی از نقد مت

لطیر ابندی متون اهمیت دارد؛ متنی مانند منطقكاربستهای آن میان مؤلف، راوی، متن و مخاطب برای تعیین درجه

عطار بعنوان منظومج ارزشمند عرفانی فارسی میتواند حلقج میانی بسیاری از این دفتگوها باشد. در این تحقیق 

بر آن است در متن موردنظر، انواع شگردهای مؤلف/ راوی را در ایجاد شبکج دفتگومندی و ارتباطات  نگارنده

یان متنی و بیناذهنی با عناصر داستانی، شخصیتها و راوبینامتنیت رصد نماید. از سویی بدنبال برقراری ارتباط درون

 ن عرفانی است. های متومختلف و مخاطبان از هر دستی، در یکی از مهمترین نمونه

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
متون ادب فارسی خصوصاً متون عرفانی با توجه به داشتن قابلیت اعتقادی، جذابیتهای ادبی و لطافت زبان و معنا، 

اند؛ باوجوداین بیشتر تحقیقات در حوزۀ مباحث نقد و بالغت باز مورد توجه منتقدان و شارحان قرار درفتهاز دیر

صورت درفته است. بسبب آشنایی محققان با مبانی نظری و روشهای نوین نقد كه « نقد منابع»و سنتی و بررسی 

بر كلیت اثر استوارند، نگاهی نو در حوزۀ نقد متون ایجاد دردید. هرچند بررسی و نقد روشهای دفتگومندی و 

ر ن مورد توجه قرار نگرفت. دالطیر عطار بر پایج نظریات باختین چنداالگوهای بینامتنیت در متن عرفانی منطق

این جستار هدف نگارنده توجه به این متن با دیدداه الگوهای بینامتنیت چه با متون معاصر مؤلف چه با متون 

 متقّدم و متأخّر بوده است.

نگر در بالغت سنتی مانع از آن بود كه بتوان به كلیت یک اثر توجه كرد و به هنر مؤلف در معماری نگاه جزئی

های نوین برای بررسی و نقد متون خود افق جدیدی را برای ت یک اثر ادبی پی برد؛ از سویی ورود نظریهكلیّ

های جدید بر پایج نقش و درک مخاطب استوارند، پژوهشهای این مندی از آن میگشاید. از آنجایی كه نظریهبهره

متن صحّه میگذارد هم در دریافت و درک  چنین از جهات مختلف دارای فواید بسیار است؛ هم به پویایی و اصالت

الطیر عطار( مورد توجه قرار درفته است مخاطب مؤثر است. در این پژوهش یکی از مهمترین متون عرفانی )منطق

تا دانسته شود مؤلف با كمک الگوهای دفتگومندی میان متون قبل از متن خود تا چه اندازه از روشهای متون 

چه اندازه راه را برای متون بعد باز دذاشته و دسترۀ نگاهش به درک و دریافت مخاطبان دذشته تأسی میورزد و تا 

 معاصر یا آینده و پرورش و كمال معنا تا چه اندازه است.
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 روش مطالعه
الطیر عطار صورت میگیرد، تالش نگارنددان بر آن خواهد بود تا از آنجایی كه این تحقیق با تکیه بر متن منطق

برداری تحت بررسی قرار دهند. هرچند متن ای و نمونهشده را در متن، به روش كتابخانههای مطرحنظریهمفاهیم 

حاضر در حوزۀ بالغت سنتی و روشهای نقد دذشته فراوان بررسی دردیده و محققان زبان و ادب فارسی تحقیقات 

های خارجی ها و یافتهناسد، بکاردیری نظریهكه علم و دانش حد و مرزی نمیش اند، از آنجاییارزشمندی انجام داده

ها و در متون دذشتج ما خالی از لطف نیست و البته خود مصداق دفتگومندی و ارتباطات بینامتنی ملل، اندیشه

های شده، نگارنددان ابتدا الزم میداند به شرح و تبیین نظریهفرهنگهای مختلف خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه

 در متن، همراه با شاهدمثال، پایبندی راوی به دفتگومندی را رصد نمایند.موردنظر 

 

 بحث و بررسی

 تاریخچۀ مطالعات بینامتتنی 

های میخائیل باختین  باید جستجو كرد؛ هرچند بعد از را نخست از اندیشه« بینامتنیت»و « دفتگومندی»نظریج 

رده، اما استفاده نکبا اینکه باختین از واهۀ بینامتنیت »اند. دههای او استنباط كراو دیگران این نظریه را از یافته

ت میشود، ساز بینامتنیتنها مباحثی كه مطرح میکند، زمینهبینامتنیت تلقی میشود، زیرا نهمهمترین چهرۀ پیشا

)نامور مطلق،  «بلکه با مطالعج آثار باختین بود كه هولیا كریستوا واهۀ بینامتنیت را برای نخستین بار به كار برد

محور، به ارزشمندی و محوریت خاطببه هر روی باختین ازجمله كسانی است كه موازی با مباحث م(. 349: 4397

توجه باختین به دفتار موجب شد پژوهشگران، در مطالعات صرفاً زبانی محدود نباشند، بلکه متن پرداخته است. 

« انیزبدرون»به روابط فرازبانی نیز توجه نمایند. بر همین اساس است كه روابط متنی نزد باختین به مباحث 

فرازبانی نیز كشیده میشود. همچنین باختین ارتباطات و مبادالت متنی را در  محدود نمیشود، بلکه به عرصج

میخائیل باختین در سالهای  و دفتگومندی متنها مورد توجه قرار میدهد. گومتنهای چندصدایی و با عنوان دفت

را در  «یچندصدایی و دفتگومند»های نخست قرن بیستم با پیروی از مفهوم چندآوایی در هنر موسیقی، نظریه

رفته در ساحتهای دیگر ها رفتهحوزۀ نقد مطالعات ادبی بطور مبسوط و مدوّن مطرح كرد. از آن پس، این نظریه

رح ای مطالعات فرهنگی مطهای بینارشتهشناسی، ترجمه، فلسفج زبان و عرصهعلوم انسانی و اجتماعی، نظیر زبان

ز باختین، هولیا كریستوا و پل ریکور و تزوتان تودروف با در نظر بار آوردند. پس اشدند و نتایج نغز و نیکویی به 

انگاشتهای دیگر، به بسط و تعمیق كاربستهای این نظریه در مطالعات زبان و ها و پیشدرفتن بسیاری از بایسته

 هایی بسیار بر آن افزودند.متن ادبی پرداختند و انگاره

 

 ران و سیر تحوالت آنمبانی نظریۀ بینامتنیت از دیدگاه بنیانگذا

تودوروف مترجمان و  از دیگر مباحث این نظریه، دفتگومندی و چندصدایی است كه باختین طراح و كریستوا و

مروّجان آن بودند و بعدها توسط كسانی چون بارت و ریکور مورد استقبال قرار درفت. اساس بحثشان این بود كه 

ی مؤلف خارج میشود و قابلیت شنیدن چندصدایی در آن بیشتر هرچه متن، ادبی و هنریتر باشد از سیطرۀ صدا

یالقی، )ی« شمار فرهنگ استقولهای بردرفته از مراكز بیای از نقلمتن بافته»است؛ درحقیقت بارت عقیده دارد: 

یافت رها با متون دیگر در حین خوانش و د(. در تعریف كلی از بینامیتنیت، میتوان دفت تعامل باورها و یافته4394
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ند. چنین ها میکمتن، متن را به عرصج دفتمانی تبدیل میکند كه مخاطب را مجبور به شنیدن و تطبیق آن یافته

 هاست، فضای بینامتنی است. فضایی كه مخاطب شاهد تقابل، تفاهم و... اندیشه

ینه ردازان در این زمپبیشتر نظریه»در تبیین نظریج بینامتنیت اختالف نظرهایی جزئی وجود دارد. باوجوداین 

القولند كه هر متن یک بینامتن است كه مراكز بیشماری از فرهنگ را شامل میشود و مؤلف تنها به ذكر متّفق

ن ای نویمباحثی میپردازد كه از وی به شکلی دیگر مطرح شده و هنر خالق اثر، در بازآفرینی مباحث به شیوه

بسا دفتگوی متن با متونی از فرهنگهای مختلف نیز توجه كرد، چه(. عالوه براین باید به 4397)حیدری، « است

های شناور میان اقوام و فرهنگهای مختلف در میان روایاتِ متون، دست به دست میشوند و موجب ایجاد اندیشه

 تبافتج زنجیر اسهمهای بهای ازحلقهصداهای مختلف در روایات و متون میگردند. درحقیقت هر متن مانند حلقه

های متون بعدی های اندیشه، زبان و همج بایستهكه حذف آن از فرهنگ و اندیشج بشری موجب دم شدن سررشته

متنی چنانکه ممکن است در ابتدا به نظر برسد، یکّه و منزوی نیست. بسیاری از خالصه اینکه هر میشود. 

میدانند  «ای بینامتنیتکهچهل»ر نوشتاری را و پساساختاردرایان نامدار نظیر روالن بارت، ه« نقد نو»دران اندیشه

(. بارت بارها بر این نکته تأكید كرده كه متن فضایی متشکل از ساحتهای مختلف است كه در 34: 4399)پاینده، 

اند، از این رو هیچ نوشتاری نوظهور و نوآیین نیست، بلکه حاصل نوشتارهایی آن انواع نوشتار با یکدیگر در هم آمیخته

(. درحقیقت هر متن 4343اند )سلیمی كوچی، های فرهنگی و تاریخی متفاوت و متعدد برآمدهكه از خاستگاهاست 

تر از متون دذشتج خود است و حركت آن میسّر نمیشود مگر اینکه با متون قبل تعامل وضعیت جلورفته و پیشرفته

ور با دذشتج فرهنگی و متون قبل از خود بطباشد. باری میتوان مدعی شد كه متنی بدون دفتمان و دفتگو داشته 

 آید.مستقل به وجود نمی

بینامتنیت مطرح میکنند، اصطالحاتی  (Jolia Cristeva)به آنچه كه باختین، پیشابینامتنیت و هولیا كریستوا 

وان نچون بینانسلی )فرانسلی( و بیناواهدانی )توسط سوسور( اضافه شد. همچنین میتوان از روابط بیناذهنیت بع

 روابط»یکی از موضوعات پدیدارشناسی یاد كرد كه در كنار روابط دفتگومندی ارائه میشود. در این صورت 

زمانی )متون معاصر( و درزمانی )متون غیر همعصر( میگردد. پژوهشگران بینامتنیت نیز شامل دو محور هم

افت د و هیچ كتاب بینامتنیت را نمیتوان یای برای دفتگومندی باختین قائل هستنبینامنتیت همواره جایگاه ویژه

پساساختاردرایانی، نظیر روالن »(. سپس 39ی 37: 4345)نامورمطلق،« كه به نوعی به دفتگومندی نپرداخته باشد

های مرتبط با مفهوم دفتگومندی را دسترش دادند و هر متن ادبی را در پیوند مستمر با بارت، بسیاری از انگاره

میکند  تعریف "حضور یک متن در متنی دیگر"هنت بینامتنیت را »آمیخته با آنها دانستند. هممتنهای دیگر و در

و نحوۀ كاربست آن را در متن ادبی، به یافتن سه مقولج نقل قول، ارجاع و اشاره در متن وابسته میداند. در ادامه 

 د بویژه از سوی فیلسوفانی نظیرای برآمده از نظریج چندصدایی بودر متن كه خود نظریه "منطق دفتگومندی"

دند، بررسی كرده بو "دفتمان"و  "دیگری"میشل فوكو، امانوئل لویناس و پُل ریکور كه در باب مفاهیمی نظیر 

بی های مطالعات ادرفته در حوزۀ نقد نظریهمورد توجه جدی قرار درفت. مفاهیم مرتبط با منطق دفتگومندی رفته

 (.4343)سلیمی كوچی، « بار آوردندالحظات دونادونی به پرتوان و غنی شدند و آرا و م

دنبالج بحثهای اینچنین در موضوع دفتگومندی به فضای یک متن كشیده شد كه صداهای مختلف در یک متن را 

رصد كنند تا دانسته شود میان راوی، مؤلف، متن و مخاطب/ مخاطبان از انواع مختلف چه روابطی حاكم است. 

 "بیناذهنی دانش"مفاهمج بین طرفین یک رابطه را متکی بر دانش بیناذهنی میداند، به نظر او  كریستین ویلکی»
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ت شده اسدانشی است كه از متنهای دیگر زبان مورداستفاده و موقعیت و شرایط حاكم بر اعمال معناداری درفته 

 (. 414: 4395 )سیدآبادی،« ها و اجتماعات دونادون ممکن میسازدكه در آن معنا را در دروه

 

 تاریخچۀ مطالعات بینامتنی در ایران
دست، با تأخیر آغاز هایی ازایندر ایران و حوزۀ متون ادب فارسی مطالعات در حوزۀ بینامتنیت، بیناذهنیت و نظریه

رداشت بدفت بینامتنیت ایرانی با ای از موارد میتوانشد و همچنین به یک جریان از آن تقلیل یافت. حتی در پاره

شباهت دارد. درحالیکه بنیانهای بینامتنیت در تقابل یا نقد منابع شکل درفت  "نقد منابع"اولیه است كه بیشتر به 

(. 44: 4345است. )نامورمطلق، « منابعمنتقدان »با  و یکی از ویژدیهای مشترک نظریات كریستوا و بارت نیز تقابل

همعرض آن، فعال كردن خواننده و ترغیب او برای  یناذهنیت و مباحثدرنهایت مهمترین فایدۀ بحث بینامتنیت و ب

 ها به نقطج دریافت او معطوف دردد. فعالیت است تا جایی كه مخاطب، محور مطالعات نقدادبی قرار درفته و توجه

 

 شناسینقش مطالعات بینامتنیت در حوزۀ شناخت متن و مخاطب
بنامتنیت و دفتگومندی به ما یاری برساند، شرح و تبیین موضوع آنچه میتواند در راستای تبیین مفهوم بی

است. در تحلیل باختین نیز از فرایند فهم متن كه تحت تأثیر اندیشج محوری او ی منطق دفتگویی « دفتگومندی»

سویه ان دودمی است، تصوّری كه دوینده از شنونده دارد جایگاهی بنیانی است. به پندار باختین ادراک راستین، بی

وی وسو فعال است و در آن دوینده به ادراک فعال شنونده اطمینان میکند. جهتگیریِ دفتار دوینده به سمت

 آید. دوینده میکوشد به افق مفهومیِمخاطب است و دفتار او دقیقاً بواسطج همین جهتگیری به رنگی دیگر درمی

شده از مفهوم بینامتنیت و ریف مطرح(. در تعا376: 4397مخاطب ناآشنای خویش نفوذ كند )باختین، 

آمیختگی و قرائت متفاوتِ بسیاری دیده میشود تا جایی كه برخی بینامتنیت را با مفهوم دفتگومندی، درهم

اند. ازطرفی این آمیختگی تا جایی پیش رفت كه نظریج دفتگومندی باختین را دربرابر دفتگومندی یکسان دانسته

 اند. دانسته« پیشابینامتنیت»یستوا، شده توسط كربینامتنیتِ طرح

ای معهود در دریافت و درک معنا درحقیقت به توافق میان مؤلف و مخاطب رسیدن به مفهومی واحد یا نقطه

بازمیگردد، بکاردیری قابلیتهای زبانی، بالغی و معنایی در بستری از آشناییهای ذهنی میان مؤلف و مخاطب روی 

تن هم در مرحلج آفرینش و هم در مرحلج خوانش با متون و روایتهای قبل و بعد میدهد. در چنین فضایی یک م

 وار از رمزدان و زایش نامحدود معنا، قابلیتخود در دفتگو است. با این دیدداه زبان ادبی متون در كشاكشی زنجیره

، عالوه بر در دفتگو استتأویل و خالقیت را در خود حفظ میکند. مؤلف با تجارب پیشابینامتنیت با متون بسیاری 

آن متن نیز در برخورد با مخاطبِ آداه در زمانهای مختلف )چه در برخوردهای درزمانی چه همزمانی( از آشنایی 

 با متون آینده، قابلیت دریافتهای مختلف را خواهد یافت.

هایی از نبوهی از ذخیرهحال مخاطب یا مخاطبان نهایی )مخاطبِ معاصر با مؤلف یا مخاطب یا مخاطبان آینده( با ا

ای كه دربرابر متن خواننده»بارت معتقد است  اطالعات، هریک دفتگویی جدید را با متن و مؤلف برقرار میکنند.

 (.4343)سلیمی كوچی،« ای از رمزدان بیشمار و نهان استای از متون دیگری و مجموعهقرار میگیرد، خود مجموعه

آید، اندیشه و تمامی مظاهر فرهنگی رخ میدهد؛ حال آنچه بیشتر به چشم میهای زبان، این برخوردها در عرصه

، بسنده نیستند. ارزشها در زبانزیرا ارزشهای زبانی از پیش معین، متعیّن و خود»كنشها و واكنشهای زبانی است؛ 

ها، مخاطب آزاد (. در این كشاكش و برخورد416: 4394)شعیری، « پیوسته بازسازی، نوسازی و بازآفرینی میشوند
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ای مجموعه»است به درک و دریافت خود برسد و با خوانشی مطابق درایشهای خود به معنا دست یابد؛ در متن 

بی حدوحصر از نقلها و پژواكها و ارجاعات دونادون به هم میرسند و خواننده مختار است از هر مسیری كه میخواهد 

 .(36: 4399)پاینده، « از این تقاطع عبور كند.

حال با توجه به باز شدن درهای جدید برای خوانش متن و درک و دریافتهای نو با كمک روشها و شگردهای نوین 

های در حوزۀ نقد نو، بررسی متون ادب فارسی با قدمتِ چندصدساله لطف و جذابیت مضاعف دارد؛ چراكه آموزه

و ذهن اهل زبان و محققانِ این متون رسوخ روایی این متون طی چندصد سال و بعضاً بیش از هزار سال در جان 

های نو را برای خوانشهای جدید از متون كهن كرده است. در این صورت نگاهِ جدید به روایت این متون، پنجره

 میگشاید.

 

 تبیین نظریۀ بینامتنیت در متن موردمطالعه

برای  ر یا آیندۀ خود در دفتگو باشد.هر متن بسته به دسترددی روایت و غنای اندیشه میتواند با متون قبل، معاص

بندی روشمند ضروری به نظر میرسد؛ اینکه مؤلفِ وسوی ارتباطات متنی، تعیین چهارچوب و تقسیمتحلیل سمت

شناسی( بهره برده باشد، و های زبانی و اندیشج دذشتگان )ذخیرهمتن موردتحقیق، تا چه اندازه از متون و ذخیره

ف مندی در دذشته است و اینکه مؤلتن با مخاطب به دفتگو نشسته باشد، موضوع دفتگوتا چه اندازه در صحنج م

تا چه اندازه در دفتگوی روایتِ خود صداهای مخالف را از سوی شخصیتها و مخاطبان خود مدنظر داشته است؟ 

ا ا برای ایجاد دفتگو بها تا چه اندازه مؤلف فضا رحال در بررسی ابزار و اهداف دفتگو برای رصد تعامل در اندیشه

گومندی در آینده خواهد مخاطبان آینده و غایب باز دذاشته تا موجد و موجب خوانشهای جدید دردد، مبحث دفت

ای پوشاندن جامه»آنچه هدف اصلی هر ارتباط متنی از این دست جاودانگی معنا است. به هر روی  بود. میتوان دفت

ای چنانکه ماهیتش با دستکاریهای خام قلب شود، بلکه تفسیرش بگونهی نه آنانو بر قامت داستانی مثالی و اسطوره

كه معنایی تازه از آن به ذهن متبادر دردد، در حکم زنده نگه داشتن آن است. باید داستانهای كهن را به سخنگویی 

ر اصل و نوشیدن از س واداشت. چون همواره سخنی تازه برای دفتن دارند، نه آنکه هرچندداه، به بهانج بازدشت به

 (. 44: 4394)ستاری، « آورد و موجب رمیددی خاطر استچشمه، به تکرارشان پرداخت كه این كار، تنها مالل می

ای وافر در حوزۀ زبان، اندیشه و معنا از كتب الطیر متنی عرفانی و اعتقادی است و بدیهی است بهرهمتن منطق

الت، ای از تعاممفاهیم و مضامین از متون مقدس به متنِ حاضر آغاز شبکه مقدس و مفاهیم دینی برده باشد. انتقال

الطیر این ذهنیت خطور میکند كه آمیختگی میان انبوهی از راویان و مخاطبان است. در برخورد اول با متن منطق

دارد مخاطبانِ متن با مضامین آیات و احادیث خود نشان از توقعِ داشتنِ مخاطبان آداه از سوی عطار است. او توقع 

او در وهلج اول با مضامین و روایات قرآنی و احادیث آشنا باشند تا نیازی به روایت كامل حکایات نبوده و با اشارات 

( بسنده كرده باشد. این موضوع در 144و تلمیحات در مقیاس یک بیت، یک مصراع و حتی یک كلمه )عطار، 

آید؛ تا جایی كه بدون ت بزردان دین بسیار درخشان به چشم میبخش دیباچه و تحمیدیه و نعت رسول و منقب

دونه رمزدشایی مخاطب را برای یافتن مفاهیم تنها میگذارد و توقع آن دارد كه مخاطب یا مخاطبان همسطحِ هیچ

لکه ، بدانایی مؤلف به پیش روند. در تمامی این اشارات هیچگاه ادعا ندارد كه روایات را خود ساخته و پرداخته است

هرچه هست دفتگو و ارتباطات بینامتنی و بیناذهنی با متون و فرهنگ دذشته است. متن نه تنها با متون دذشته 

در دفتگوست كه با متون آینده و حتی با شخصیتهای داستانها و فرهنگ عامه و تفکرات عمومی مردم در میدان 

اَشکال دونادون رخ مینماید؛ داه با اشاره به مفهوم آیه تعامل روبرو میشود. این رودررویی و مواجهه با مخاطب به 
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(. زمانی ارتباط و دفتگوی متن با متون 99ای بر زیبایی این دفتگو میفزاید. )عطار، یا بازی با حروف و كلماتِ آیه

 آمیز روبرو میشود. و روایات دذشته آمیختگی و امتزاج  مییابد كه مخاطب با طرحی معمادونه و كنایه

 (44الطیر، )منطق    ای مکشوف راهكند از دربهده /  سگی را ره دهد در پیشگاهده 

بدأ حافظه پی به متون ماطالع و كمای بهره میگیرد كه شاید مخاطب كماز الگوی ارتباطی از آیات و احادیث، بگونه

    بینامتنیت نمیبرد؛ 

 (349از پیش دید     )همان، هم چنانک از پس بدید  /خویش را كل دید و كل را خویش دید 

بر دفتگو با متن حدیث شریف، برای تبدیل اندیشج وحدت وجودیِ راوی با ذهنیت در بیت باال مخاطب باید عالوه

ای از روایت، سطح متن و روایت خود را بسی فراتر خود نیز ارتباط بیناذهنی برقرار نماید. تا جایی كه راوی در پاره

ن روزدار )یادآور بیت مشهور ناصرخسرو: من آنم كه در پای خوكان نریزم/ مر این قیمتی از سطح ممدوحان و خوكا

 ( میداند: 14درّ لفظ دری را   )دیوان ناصرخسرو، 

 (.1544الطیر، بس دهر كز خلق خوک آویختیم       )منطق / بس كه ما ریگ بیابان ریختیم

هایی از كالم )نیایشهای عطار( كه روش در پاره همین میداند. بهدر ادامه، روایت خود را معامله و دفتگو با خداوند 

مخاطب خایِ راوی، خداوند است. هرچند روی سخن با خداوند است، نوعی آموزش دفتگو برای جامعج مخاطبان 

 در سطوح مختلف است.

ه داستان به خود درفت الطیر، داستان شیخ صنعان است كه قبل از عطار شکلروایتهای درازدامن متن منطقاز پاره

ای كه عطار از داستان شیخ صنعان میبرد، شاید بود. عطار در ابتدا یک مخاطب است دربرابر روایت دذشتگان. بهره

بسی كمتر از بهرۀ ما بعنوان مخاطب نهایی از داستان عطار باشد. چه این داستان بعد از روایت عطار، بیان و 

نداشته است. این هنر عطار و دریافت او از داستان اولیه و سپس تركیب با  مضمون لطیفی با خود دارد كه قبالً

ر مركز الطیرنگ عرفان توسط اوست كه تبدیل به شاهکاری عرفانی میشود تا جایی كه این حکایت در كل منطق

تپد. یالطیر در داستان شیخ صنعان مثقلِ متن میشود تا كل داستان حول محور آن بچرخد. درحقیقت قلب منطق

این ارزشمندی بواسطج دفتگومندی روایت شیخ صنعان است كه از میان آثار مختلف دذر كرده و در صحنج متن 

 الطیر عطار به كمال رسیده است. منطق

الطیر سبکبارتر از موالنا در مثنوی به پیش میرود. عطار سعی بر آن دارد در مقام مقایسه، روایت عطار در منطق

بر همراهی و همکاری با راوی، بار بیشتری را بر دوش ردیر پیچ و خم روایت نباشد و عالوهمخاطب و ذهن او د

نکشد. با این دیدداه میبینیم از همان ابتدا وجود سیمرغ را رمزدشایی میکند تا ابهامی در كار او نباشد. این رویّج 

تهای مرتبط با همان موضوع به پایان در روایت است. او هر بخش را با حکایگو او در راستای روشمند بودن دفت

 میبرد و هیچگاه مانند موالنا حکایتی را در حکایت دیگر دره نمیزند. 

های ذهنی هایی از داشتهشناسی میسّر است. ذخیرهاز سوی دیگر درک و دریافت مخاطب تنها با ابزار ذخیره

. درحقیقت نوعی بینامتنیت 4با متن روبرو میشودها، ها و ذخیرهها، دانستهمخاطب كه در عین آداهی به آن داشته

است. در این صورت شکستن باورهای قبلی مخاطب روشهایی خای را میطلبد. برای شناخت  ذخایر ذهنی 

                                                      
ای است از آداهیها، اطالعات، باورها، ارزشها، سنتها، عادات و بطوركلی عناصر متعلق به یافتههای ذهنی و زبانی و... مجموعج نظامذخیره». 1

نگری شخص را شکل میدهد. شخص با این مجموعه، هستی و تبدیل شده و جهانیک فرهنگ كه در ذهن شخص انباشته و به ملکج روحی ا

 (.74: 4395)فتوحی، « را تفسیر، تعبیر و ارزیابی میکند. اندیشه، اعتقاد و احساس او پیوسته تحت سیطرۀ این نگرش قرار دارد
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مخاطب، زمانی به مقصود نزدیک میشویم كه به شناخت مخاطبان مختلف در كاركردها و سطوح مختلف دست 

 بیابیم.

 كسی را میتوان خوانندۀ متن ادبی به حساب»ج نظریج دفتگومندی باختین میگوید: وال در تعریف مخاطب در حیط

(. از سویی متنی را میتوان به مخاطب سپرد Wall,2005: 66« )آورد كه از پیش دوش فرادادن را آموخته باشد

نظران نظریج حبانکته تازۀ دیگری كه از برخی ص»تا با او به دفتگو بنشیند كه قابلیت دفتگومندی داشته باشد؛ 

متون "و  (readerly) "متون خواندنی"بندی متون مکتوب به ادبی ازجمله روالن بارت میتوان آموخت، تقسیم

كنندۀ منفعل میدانند و در متون نوشتنی، به است. در متون خواندنی، خواننده را مصرف (writerly) "نوشتنی

بجای نویسندۀ متن میگذارد. امبرتواكو به متون  خواننده نقش تولیدكننده میدهند تا حدی كه خود را

پذیرند و محور آفرینشِ معنی در آن خواننده و دربرابر آن، به متون نوشتی كه متونی تأویل "بستهمتون "خواندنی

(. با این توصیفات برای بررسی انواع دفتگو در فرایند 4391)روحانی، « یا دشوده نام داده بود "بازمتون "است، 

ای پیچیده از مخاطبان روبرو هستیم تا بتوانیم انواع دفتگو در یک متن را تفکیک باط با متن ادبی، با شبکهارت

داه یک شخصیت داستان با شخصیتی دیگر سخن نماییم. در دفتگوی راوی با متون دذشته و متن حاضر و آینده، 

ن نگارانه دارد كه ممکروایت اسلوبی نامه میگوید، و داه راوی با شخصیت یا شخصیتهای قصه حرف میزند. زمانی

نه و دوهای یادداشتسویه باشد كه باز لحن خطابی تشخّص مییابد. در این راستا از شیوهاست دوسویه یا یک

(. با این حساب میتوان دفتگومندی در  44: 4394توكلی، درفت )دویی نمایشی نیز میتوان بهرهدویی و درونتک

متنی )میان روای، شخصیتها، مخاطبان فرضی، متنی )متون و منابع دذشته یا آینده( و درونیک متن را به برون

 بندی كرد.تقابل مفاهیم و معانی و... با یکدیگر( تقسیم

 متنی و پیوند حکایات معموالً به دو روش صورت میپذیرد:الطیر، دفتگوی دروندر متن منطق

ایتی دیگر؛ در این روش راوی با كمک حکایت، داستان كوتاه یا داستانک الف( با كمک تداعی معنا از حکایتی به حک

ای كه با تأویل و تفسیر او سازدار باشد. درحقیقت حکایتی را كه از متون و به تبیین اندیشج خود میپردازد، بگونه

 با اندیشج خود سازدار میسازد.  روایت دذشته برداشت كرده

ید موضوع همان نشست، بیان میگردند و به این روش به تکمیل و تفسیر متن ب( هر حکایت بطور مستقیم در تأی

رو  الطیركه روایت منطق خود میپردازد. دفتگومندی در روایت عطار همسویی خاصی با معنا دارد؛ مخصوصاً زمانی

پایان فضای بی پایان است. برای مثال آنگاه كه روایت به مرحلج محو و فنا میرسد، مخاطب نیز چون سالک دربه 

و خألدونه رها میشود. در چنین شرایطی در پایان هر مرحله از متن، توصیف به پایان میرسد؛ دویی روایت قطع 

 آید و ادامج روایت را به دست میگیرد: میشود ولی دوباره راوی به یاری متن می

 (1644رهرو و رهبر نماند و راه شد      )عطار،   الجرم اینجا سخن كوتاه شد 

ای از جنس تداعی معنا یا تکمیل و تفسیر متن ندارد. این عطار است كه به یاری با این توصیف، روایت هیچ انگیزه

 روایت میشتابد:

 (1644مان نه سایه و السالم    )همان، دو نه ذرّه     هست خورشید حقیقی بر دوام    

جاذبه و دافعه قرار درفته است، راوی تالش دارد مرحله به  الطیر بر محوراز آنجایی كه اساس ساختار روایتِ منطق

مرحله با مخاطبان موافق و مخالف در دفتگو باشد؛ الگوی سؤال و جواب مرغان با هدهد طرحی است از بیم و امید 

 متنی راوی است. كه مخاطب فقط بدنبال متن در دیرودار روایت، شاهد دفتگوی درون

زنجیروار عطار میتوان مفاهیم و مقاصد مختلفی را دریافت كرد. برای مثال ممکن  از هریک از روایات منسجم و
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است حکایتی در تبیین توحید باشد، ولی از سویی با مفاهیم حیرت، فقر یا فنا نیز تقارن معنایی داشته باشند. 

پذیر توجیه قرابتها شاید این پریشانی برای مخاطب چشمگیر باشد، ولی درحقیقت بدلیل نزدیکی این مفاهیم، این

مینماید. برای روشن شدن این موضوع ابتدا باید ویژدیهای روایت موردنظر را بررسی كرد. در باب ویژدیهای فرادیر 

 روایت، مایکل توالن پنج خصوصیت را برمیشمارد:

 ساخته پیش میرود.(تصنع )هر روایت حتی شفاهی، پنداری بر پایج طرحی پیش

 رارشونده(های تکتکرار )بنمایه

 خط سیر معیّن

 راوی )آنکه آشکار یا پنهان روایت را بازدو میکند.(

 (.37: 4394جابجایی )تصرّف راوی در جایگاه و توالی زمانی و تركیب و رخدادها و اجزای روایت( )توكلی، 

ر الطیمنطقشده را به كمال داراست؛ روایت كلی الطیر تمامی ویژدیهای برشمردهمیبینیم كه روایت منطق

آید ای كه بدنبال هر مفهوم، حکایتهایی در تبیین آن میشده است. بگونهریزی)مادرمتن( دارای نظم و انسجام طرح

كه معنا و مفهوم قبل را برای مخاطب تبیین میکند. باوجوداین از روش داستان در داستانِ مثنوی موالنا خبری 

 تریان حکایت قبل است. از این لحاظ موالنا شکل قویتر و پیچیدهنیست. برای عطار شرط شروع روایت جدید، پای

دذارد تا جایی كه میتوان ادعا كرد متن مثنوی موالنا، پردازی و دفتگومندی را در مثنوی به نمایش میاز روایت

ه است. دتر از قرآن تأسی نموالطیر و اسرارنامج عطار است كه عطار نیز بشکل سادهیافتج روش منطقشکل تکامل

الطیر از حیث آوردن حکایتهای متعدد در هر بخش، به ظاهر راه تأویل را برای شدۀ منطقروایت منظم و طراحی

مخاطب میبندد، زیرا مؤلف با این حکایتها سعی در اقناع مخاطب/ مخاطبان دارد. حتی جایی كه از زبان شخصیت 

را فرونمیگذارد و از زبان شخصیت منفی داستان نیز منفی سخن میگوید، جانب حقانیت و اثبات برحق بودن او 

ود كه روایت چندان طوالنی میشتو، داه پارهدراستداللهایی مقبول و پذیرفتنی روایت میکند. در روایتهای بلند و تو

ریز حرف را عوض كند(، این قطع یا دبایست راوی نیاز به قطع دفتگو و آغاز دفتگویی دیگر را احساس میکند )می

 های مختلف صورت دیرد:ز روایت میتواند به علل و انگیزها

 هر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت / عقل تو چون در سر مویی بسوخت

 (665 – 661چند پرسی چنیید دویی والسالم    )عطار،   /كس ندانیید كنیید یک ذرّه تمام 

ن عطار، قهرمان داستان، راوی فرضی و... است. الطیر، نیایشهای راوی از زبایکی از زیباترین فرازهای روایت منطق

( است 4649 - 4651هایی كه چون نمایشنامه، قدرتمند و چون غزلی زیبا روایت میشود، ابیات )از دیگر صحنه

ای با شور و حال توأم میسازد. تغییر زاویج دید آورد و خوانشِ او را چون اجرای نمایشنامهكه خواننده را به وجد می

ای رخ میدهد و روای داستان )راوی كل، عطار یا هر روایتگر دیگری( خود را یری التفات بشکل هنرمندانهو بکارد

كنار كشیده و در پشت قهرمان داستان )شیخ صنعان( پنهان میگردد و خود نیز از كالم قهرمان داستان متأثر 

بگیرد، این درفتگی لحن و صدای او  شخص )دانای كل( تحویلمیشود و آنگاه كه میخواهد روایت را بصورت سوم

از تأثیر كالم قهرمان داستان بوضوح به دوش میرسد. خواننده خود را در صحنج تئاتر یا نمایشی میبیند كه در 

روایت بمثابه قلّه و نقطج اوج داستان شیخ صنعان پایان با چشمان اشکبار فضای نمایش را ترک میکند. این پاره

 اند. مالیمت وطوالنی با یاران و دوستان برپا میشود كه همه خواهان و پیگیر راه چاره است و پس از آن دفتگوی

 مسالمت پس از این دفتگوها، حکم بر تأثیر روایتِ عطار از زبان شیخ صنعان دارد. 

 متنی، دفتگوی خداوند است با ابلیس در داستان خلقت آدم، كه توصیفی عاشقانه میاناز فرازهای دفتگوی میان
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روایتها، دفتگومندی بسیار قوی حاكم است كه (. در این پاره3675 -3647ابلیس و خداوند ارائه میدهد. )عطار، 

نظر انگیزد و همدل و همهایی از احساس و رقّت قلب راوی و قهرمان و حتی مخاطب و خوانندۀ نهایی را برمیصحنه

بیتهایی زیبا و متنی غزلواره است و بر دل اوی شاهای كه جایی برای بحث نمیگذارد. روایت حمیسازد، بگونه

(. عنصر دفتگومندی تا آنجا بر متن حاكم است كه حتی در اركان و ساختار روایت،  11 – 34مینشیند )عطار، 

در داستان انتخاب هدهد برای راهبری میبینیم كه با وجود اش را اصول دفتگو و دموكراسی برقرار است. نمونه

 (.4457 - 4453هدهد و حل مشکالت ازطریق او، باز انتخاب رهبری به قرعه دذاشته میشود )همان، راهنماییهای 

عطار معتقد است متن او زایاست و قابلیت هرمنوتیک و چندالیه دارد. روایتِ او از بُعد دفتگومندی دارای روابط 

 ر عهده بگیرد:عمومی در سطح باالست. حال كار مخاطب است كه زحمت غوی در عمق متن را ب

 خییای را داده نصیب و عییام را  اییین كتیییاب آرامش اییییام را 

 خوش برون آمد جوابش از حجاب ای دید این كتابدر چو یخ افسرده

 (1179 - 1174زانک هر دم بیشتر بخشد نصیب     )همان، /  نظییم من خاصیتیی دارد عجیب

 - 1195نگی زیبا كه بتدریج رخ مینماید معرفی میکند )همان، در ادامه، متن و روایت خود را چون عروس خا

 ( و به زیبایی روایت خود تفاخر میورزد. 1194

الطیر متنی تمثیلی است و از داستانِ اصلی مرغان در نماد جوامع انسانی بهره درفته میشود. با این حال متن منطق

فهیم معانی متن است. برای درک و دریافت هر هر حکایت و قصه خود تمثیلی برای برقراری دفتگو درجهت ت

 مفهومی، راوی خود درجاتی را قائل است و میداند هیچگاه نباید از همگان یک اندازه انتظار داشته باشد. 

 نکبوتی مبتال هیمسییر پیل /  كی تواند شد در این راه خلیل

 قرب هر كس حسب حال وی بود /  سیر هر كس تا كمال وی بود

 (3191-3196كی كمال صرصرش آید به دست؟  )همان، / در بپرّد پشه چندانی كه هست 

با این توصیفات برای پی بردن به شگردها و الگوهای راوی برای بررسی دفتگومندیِ متن، باید به شناخت ابزارهای 

همج روشهای كردن روایت برای ایجاد دفتگومندی پرداخت تا هنر راوی بیشتر دیده شود؛ هرچند فهرست

 دفتگومندی متن مجالی فراختر میطلبد. 

 

  التفات
در باب تعاریف و معانی التفات در بالغت دذشته، بحثهای دقیق و بسیاری صورت درفته است؛ ددردون شدن زاویج 

مبرّد  شناسی متن قرآن فراوان توجه شده است.اند. این مباحث در بحثهای زیباییدفته« التفات»دید در روایت را 

( رویگردانی از مخاطب غایب به مخاطب حاضر و شاهد و برعکس را التفات میخواند. در تعاریف دیگر 657-695)

( حتی پرداختن از یک معنا به 644ابن معتز )دردذشته  بویژه به تغییر از خطاب به غیب و بر عکس اشاره میشود.

های معترضه را نیز شامل شده است. التفات در برخی، جملهآورد. التفات از نظر معنای دیگر را التفات به شمار می

نده رفتن دوی»درفت و در كتب بالغی از آن بحث شد و آن را  زبان فارسی از دیرباز بویژه در شعر مورد توجه قرار

ن آ اند. هرچند در مباحث نوین بالغی، مفاهیم و تعاریفتعریف كرده« از مخاطب به مغایبه و از مغایبه به مخاطب

ها )متکلم به مخاطب، غایب به متکلم و...( و چه از نظر دسترش و است، چه در شکل دیگر صیغهتوسعه یافته 

(. عطار از این دست التفاتها كه به 95: 4394)توكلی،  تعمیم مفهوم آن، مانند از یک معنی به معنی دیگر رفتن

 الطیر )فی التوحید باری تعالی( فراوانر مقدمج منطقوسو دارد، دمعانی مختلف و متفاوت سر میکشد و تغییر سمت
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وسوی روایت )زاویج دید( كه در دذشته با نام التفات مطرح (. تغییر سمت44 - 45)عطار، گیرد؛ برای نمونه بهره می

الطیر است. جالب آنکه هرداه عطار از مخاطب شده، از شگردهای كاربردی و اصلی دفتگومندی در متن منطق

و خوانندۀ متن ناامید شود، نادهان روی سخن را بسوی خداوند میچرخاند و خداوند را مورد خطاب قرار  مستقیم

 میدهد تا باقی روایت را با مخاطبی آداه و عالم، ادامه دهد:

 نشستوز همه دورند و با او هم/  جمله دادند ای عجب دامن به دست 

 (434 - 7كس ناپدید        )همان، جملج عالم تو و /  ای ز پیدایی خود بس ناپدید

روایت اول شخص در مقایسه با سازوكار التفات بر تغییر روایت از اول شخص به دوم یا سوم شخص قرار دارد؛ 

ن انداز یک تانگیزد، چراكه روایت در میدانی تنگتر و از چشمروایت دوم یا سوم شخص، همدلی بیشتری را برمی

دراتر است و برای برانگیختن احساس و عاطفج مخاطب شیوه اثردذارتر و واقع رخ میدهد؛ به همین دلیل این

نیرومندتر و مناسبتر عمل میکند. برخالف روایت اول شخص، زاویج سوم شخص از میدانی فراختر برخوردار است، 

ی مؤلف در آید. این خصوصیات و شناخت هریک برانظر میولی در امرِ همدلی با داستان و مخاطب، ضعیفتر به 

بکاردیری التفات، تغییر زاویج ای دیگر از (. دونه47: 4394)توكلی،دوری و نزدیکی با مخاطب تأثیر بسزایی دارند 

فرد است. در اینگونه از تغییر زاویج دید، صحنج دید، با تغییر نگاه راوی از صورت جمعی و سپس جزئی و فردبه

داهی همج مخاطبان را در یک دروه بزرگ میبیند. درحقیقت مخاطبان روایت را مانند كالس درس میسازند و راوی 

گر درآمدی موجب تلندونه مقدمه و پیشبه وحدت و یکپارچگی میرسند. همچنین التفاتهای نادهانی و بدون هیچ

 (. 445 - 453و نهیب بر مخاطب میشود )عطار،  

 

 گیری ساختار استداللی ویژۀ متنبکار
شناسی عارف و حتی ه، دفتگو و پرسش و پاسخ اهمیت بسیاری دارد. شخصیت و جهاندر تفکر و زبان صوفی

موقعیت زمانی، مکانی، نقد و نگرش او بیشتر در همین دفتگوها تجلی مییابد. پرسش و پاسخ و ساختار جدلی در 

نگامی كه راوی ها در بخشهای دیگر پدیدار میشود؛ مثالً هبسیاری از این دفتگوها اهمیت دارد و جدا از قصه

ر هایی است كه دتردیدها، پرسشها و حتی نصایح یا ادلّج احتمالی مخاطب را طرح میکند و پاسخ میگوید، شیوه

قرآن نیز سابقج درخشانی دارد و بیش و كم در متون عرفانی و حکمی و كالمی و حتی فقهی رایج بوده است 

ان خویش به قرآن و حدیث توجه بسیار داشته و زیربنای (. عطار نیشابوری، از سویی در عرف457: 4394)توكلی، 

 عرفان خود را حکمت یثرب قرار داده است و از حکمت یونان بیزاری جسته است:

 (1531 )عطار،     فلسفه ی«فا»دوستتر دارم ز   /ی كفر اینجا به حق المعرفه «كا»

 (491 )همان،     سقیا در چون بی كار ناید كه زان  / حقشناس ای قیاس چندین مکنمی

 ونهدهمان است. تأویل و تمثیل رمز، زبان اشارت زبان و ،"عبارت" زبان نه است "اشارت" زبان صوفیه و عرفان زبان

 روش ند،میک الصاق "نمادین یا استعاری" معنی لفظی، معنی بر و دارد باطن به نگاهی تفسیر، مقابل در تأویل كه

 بلکه قی،منط و عقلی استداللهای نه  معیار و مالک آن در كه دارد تأكید خای لفظی با دیگر زبانی یافتن بر صوفیه

  میداند: عاجز بکلی را عبارت و اشارت زبان نگنجد، بیان و نزبا ظرف در كه آنجا عطار است. ذوقی استداللهای

 نایدت عبارت در چون مزن دم  نایدت اشارت در چون مجو آن

 (441 - 443 )همان،      نشیان نه دارد علم زو كسی نه  / بییان نه میپذییرد اشارت نه



 674/ الطیر عطارالگوی دفتگومندی و بینامتنیت در متن منطق

 

 برخی یبکاردیر مادر(. )متن اصلی متن برای است معنایی انگیزش خود عرفانی، متون تفاسیر و تأویالت درحقیقت

 انیانس عشق عالم در رایج اصطالحات و الفاظ برخی نیز و عاشقانه داستانهای در دذشته ادیان و علوم از اصطالحات

 ورتص درفتن و بردایدرته موجب جانان، به جان میل شرحِ و حقیقی معشوق توصیف برای  الطیرمنطق داستان در

 و رانپیامب زنددی از راوی دیگر سویی از و است متن دفتگومندی ایجاد نمودهای از روایت صلا به تمثیلی و رمزی

 صورت و سیرت از و اشاره و تلمیح بصورت چه داستان و حکایت بصورت چه فرادرفته، هانکته عرفان، و دین بزردان

 و پویا ،ذوقی عرفانی كه ی را ابوالخیر ابوسعید شیخ پرتوانِ عرفان پرتو نمونه برای ذوقی. استداللهای با رفتارشان

 حمام در مهنه )بوسعید او زنددی از حکایت و «بوسعید» از سخن با و انداخته خویش عرفان به ی است انگیزذوق

 (.1755 -1497 ،همان) دارد مخاطب اقناع در سعی طریق این از و است آراسته را خود روایت  بود...(

 

 كاربرد زبان در بینامتنیت
کی از ملزومات ارتباطات اجتماعی، زبان و كاركردهای آن است. مهمترین كاربرد زبان، ارتباط در سطوحِ مختلفِ ی

با این »ارسال پیام، محمل اندیشه یا آفرینش ادبی و...، ایجادكنندۀ فضای دفتگومندی و رابطج بینامتنیت است. 

مان متن ادبی است؛ بنابراین هر دفتمانی، ازجمله دفتدیدداه، دفتگومندی یا منطق دفتگویی، ازجمله دفتمانِ یک 

دفتارها و حتی با مدلوالت خود قرار متن ادبی، در تعامل و كنش فعال و حتی ضروری با دفتمانهای دیگر، پاره

 (.93: 4343با متون دیگر وارد دفتگو میشود )سلیمی كوچی،« كلمه»در باور باختین هر متن، حتی هر « دارد

زبانی ساده اما بسیار درم و دلنشین است. این زبان با این سوز و حال و ساددی، وقتی با مفاهیم آیات زبان عطار، 

و روایات همراه میشود، پختگی و غنای درخور توجهی مییابد و چنان درم و آتشین است كه به حق آن را 

الطیر شاید در كلِ منطق . (67 :4394 زاده،اشرفنامیدند )های سلوک نامیدند.ن را تازیانه «های سلوکتازیانه»

 هایی است كه امروزههای دیریاب و مشکل به عدد انگشتان دو دست هم نرسد كه ادر باشد، بیشتر واههتعداد واهه

 دویی وكاربردی در زبان فارسی ندارند. این روش عطار در اسلوب زبانی نشانج آن است كه هدف مؤلف پیچیده

داه راوی با  تصنّعی نیست. هدفش آداه كردن و بیدار كردن مخاطبان است نه به چالش كشیدن آنان.ایجاد بیان 

(. راوی با 67آمیز متن، باعث ایجاد دفتگو با مخاطب از چند جهت میشود )عطار، بازیهای زبانی و كاربرد كنایه

نما، صناعات لفظی و معنوی، سعی متناقضهای زبانی و معنایی از قبیل تشبیه، استعاره، كنایه، 4بکاردیری آیرونی

 در تقویت و غنابخشی روایت دارد كه بررسی این جنبه از كار عطار فرصتی دیگر میطلبد:

 (4649 عطار،ای بس آبدار  )بود آتشپاره/  روی او در زیر زلف تابدار

××× 

 ای دائماً در سرنگونی بوده/  ایاش دفتا تو خونی بودهصوفی

 (4445 -4441 ، زانچ تو كردی درین نتوان رسید     )همان زلت آمیید پدیییداز كجا این من

 

                                                      
 واقع آیرونی تضادی میان بود واز اصطالحات پیچیدۀ ادبی است. عامترین تعریف آیرونی دفتن چیزی برعکس آن است؛ اما به آیرونی:. 4

 نبود، یا بین تظاهر و واقعیت است، بصورتیکه آنچه دفته میشود با معنایی كه القاء میشود، تضعیف میگردد؛ به دیگر سخن، آیرونی ناشی از

ز ابهام كالم است كه تضادهای درونی معنا را دسترش میدهد و القائات معنایی را چندوجهی میکند، بطوریکه در نوعی پیچیددی حاصل ا

آیرونی زمانی ایجاد میشود كه خواننده (. »4394مند، ای از مفاهیم و القائات معانی متضاد هستیم )بهرهیک معنای كلی، شاهد مجموعه

به ظاهر دفته است استنباط میکند، مقصود برعکسِ آنچه را در شعر بیان شده است به شاعر انتساب  معنای یک دزاره را برخالف آنچه شاعر

 (.14ی19: 4399)پاینده، « میدهد
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 تفکیک مخاطبان 
الطیر هر مرغ نماد قشر الطیر در مقایسه با مثنوی آسانتر است. در منطقتفکیک مخاطب و انواع آنها در منطق

الطیر در دفتگومندی آن منطقخاصی از اجتماع است لذا دفتگو با هركدام روش خای خود را دارد. وجه ممتاز 

است كه نگاههای مختلف و صداهای متضاد و متفاوت طرح میکند سپس در پی پاسخگویی به هركدام است. یکی 

الطیر آن است كه برای متقاعد كردن مخاطبان دیریاب ابتدا از مثالهای عینی حکایت از شگردهای عطار در منطق

دیشه و مفاهیم ماورایی خود پیوند میزند. دیگر اینکه شرح و تفسیر دفتگوی میکند؛ سپس بدون انقطاعِ روایت، با ان

میگذارد؛ با این توضیح كه درک و دریافت را از همه مخاطبان انتظار كوتاه با متون دذشته را به عهدۀ مخاطب وا

 ندارد:

 در ببیند شاه را در صد لباس .../  شناسمرد میباید كه باشد شه

 (433 - 434این نظر مییرد معطل را بیود )همان، /  احییول را بوددر غلیط افتییادن 

روایت بزردترند كه برای هریک از انواع مخاطب، روایت میشوند از سویی تلمیحات و دفتگوهای كوتاه، جزئی از پاره

ج این یسو هر حکایت دفتگوهای طوالنیتر از خود را تفسیر میکند. تقابلِ تضادها و مطرح شدن سؤاالتی در مقا

لطیر اتضادها تالشی است برای تفکیک انواع مخاطب و اقناع آنان؛ درحقیقت بررسی روابط اجزای روایت در منطق

ای از روابط است. داه مخاطب یکی از شخصیتهای داستان است، داه مانند مثنوی موالنا، واكاوی زنجیره و شبکه

... تا جایی كه داه از زبان شخصیت داستان با ذهنیت و خودِ راوی، داه مخاطب روایت و داهی مخاطبانِ فرضی 

 تفکرات خود نیز به دفتگو مینشیند: 

 (.4744 ،چون برم راه اینت ظالم لشگری      )همان/  پیر با خیود دفت با الغر خری     

 

 بکارگیری طنز و مطابیه
 - 4747است، بکاردیری طنز است )همان، درفته  از معدود مواردی كه عطار برای دیرایی روایت خود از آن بهره

است. با این حال در جای الطیر در مقایسه با مثنوی موالنا كمتر از این قابلیت استفاده شده (. در منطق4744

 متنی است:خودش مفید و موجب بهبود فرایند دفتگوی درون

 (6744  ،بنده پروردن بیاموز از عمید   )همان/  دفت ای دارندۀ عرش مجید     

××× 

 آنک میگویند از مردان مدام /  دفت خوش آید زنان را بر دوام

 (1514 -1519  ،ام    )همانخوش دلم كین قصه از جان دفته/  امدوییم زیشان، ازیشان دفته

های الطیر است كه برخالف موالنا از زبان و واههاین مورد شاید بسته به شخصیت یا شرایط اجتماعی راوی در منطق

 (.6475 ،آید )همانالطیر جز یکی دو مورد به چشم نمیپاكیزه استفاده میکند، كاربرد واهدان ركیک در متن منطق

 روایت در خأل
یکی از كاربردهای روایت در خأل، توصیف و تحلیل معنا برای خودِ راوی است؛ دفتگویی تا راوی نفسی تازه كند و 

خن عطار سالطیر، عنا برای متن و مخاطب به دست آورد. در متن منطقدر این فاصله فرصت برای تحلیل و القای م

شیخ صنعان را قطع میکند و با فاصلج حتی یک بیت بصورت روایت در خأل، دوباره به اصل روایت )از زبان شیخ( 

 بازمیگردد:

 بت پرستیدم چو دشتم مست مست/  پرستروز هشیاری نبودم بت



 694/ الطیر عطارالگوی دفتگومندی و بینامتنیت در متن منطق

 

 « بیشکی ام الخبائث ایین كند/ بس كسا كز خمر ترک دین كند»

 (4641- 4646  ،هرچ دفتی كرده شد، دیگر چه ماند  )همان/  شیخ دفت: ای دختر دلبر چه ماند

از دیگر انواع دفتگومندی روایت در خأل، روایتِ راوی فرضی است . آنجایی كه راوی اصلی از متن قصه جدا میشود 

خاطبِ خای )خداوند، خودِ داستان، مخاطب روایت، مخاطب روبرو دونه جدای از روایت قصه با مو  در فضای خأل

یا ...( به دفتگو مینشیند. این جدایی از شرح حکایت طی ابیات فراوان و حتی در كوچکترین مقیاس هم در حد 

 رخ مینماید:« جمله معترضه»یک 

 (6444 ،)همان«  مرد را رسوا كند بس زود زر»/  مرد میپرسید زان كش بود زر 

ین دونه از دفتگومندی از شرایط ایجاد فضای نمایشی و ایجاد شور و نشاط در مخاطب است. راوی با دریز از ا

 روایت، با شخصیتهای غیرانسانی، جمادات یا حیوانات به پرورش معنا میپردازد. 

 

 بکارگیری روشهای نمایشی
نظیری برخوردار است. راوی )عطار( دویی بیالطیر در میان آثار داستانی عرفانی از قابلیت نمایشی متن منطق

اند، از نزدیک مالقات میکند. اینگونه تک مرغان را كه هركدام با قصدی برای رسیدن به سیمرغ قدم در راه نهادهتک

همدلی و همراهی راوی با شخصیتهای داستان را در مثنوی مولوی نیز در حد اعال شاهد هستیم. هرچند عطار در 

الطیر در مقام راوی چهره نمینماید. این روش خطاب راوی با شخصیت داستان آن هم در ابتدای نطقآغاز روایت م

« باد»روایت را قبل از عطار و موالنا، در آثار سنایی )مثنوی سیرالعباد و كارنامج بلخ( نیز میتوان یافت كه خطاب به 

 آغاز روایت میکند:

 و تاجت از آتش     تختت از آب /  مرحبا ای برید سلطانوش     

 ( 643وی نه از آب و آب را نقّیاش ...   )سیرالعباد: /  ای نه از خاک و خاک را فرّاش    

             ××× 

 ( 471قاصد رایگان بی نامه ...        )كارنامج بلخ:    /ویحک ای نقشبند بی خامه            

الطیر نا در قرآن نیز یافت میشود. روایت عطار در منطقشگرد خطاب راوی با شخصیت قصه، قبل از سنایی و موال

تر روایت نسبت به مثنوی است، در ابتدای روایت مقاماتِ طیور بسوی سیمرغ آمده درآمد و نوع سادهكه پیش

اش را جای پردهیک شخصیتها رودررو سخن میگوید؛ دویی شخص نقال در روایتِ خود، جایاست؛ راوی با یک

اش معرفی میکند. شاید بتوان این نوع روایت را با این انسجام و نظم از ابداعات عطار در های قصهدرمورد شخصیت

 (. 495 - 447میان متون عرفانی دانست )عطار، 

است؛ در این نوع روایت، دست راوی برای  4الطیر كاربرد روایت مینیمالاز دیگر نمودهای نمایش در متن منطق

در ادبیات،  مینیمال»تری از معنا را پوشش دهد. ای از دفتگوهای بیشتر باز است تا بتواند دامنج دستردهایجاد شبکه

سبک یا اصل ادبی نمایش است كه بر پایج فشرددی افراطی و ایجاز بیش از حدّ محتوای اثری كه ازجمله مهمترین 

است ی بنا شده است. بنابراین نویسنددان در لحاظ كردن این فشرددی و ایجاز، تا آنجا  "داستان بیت"ا اشتراكات ب
                                                      

 . ویژدیهای آثار مینیمالیست:4

ی برجستگی 4درایی/ رئالیسم، ی واقع5پردازی، ی محدودیت شخصیت1پردازی،  ی محدودیت صحنه3ی ایجاز بیش از حد، 6ی ساددی طرح، 4

 (.4344كمرنگ بودن حضور مستقیم راوی )مرزبان و معروف،  -9پیرایه، ی زبان بی7برخی عناصر داستان، 

ده در ای فشراند. درحقیقت مینیمال حاوی اتفاق و حادثهمینیمال را آوردن داستان كوچک و كوتاه )به قول دكتر پاینده، داستانک( دفته

 بیت یا جمله است.
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و  )مرزبان« پیش میروند كه فقط عناصر ضروری اثر آن هم در كوتاهترین و كمترین شکل ممکن باقی بمانند

دوبیتی از مالک دینار روایت (. كاربردهای مینیمالیستی و داستانک در دفتگومندی در داستان 4344معروف،

 میشود:

 من ندانم حال خود، چونی تو نیز  /  مالک دینار را دفت آن عزیز    

 (6511 - 6513  عطار،پس همه فرمان شیطان میبرم  )/  دفت بر خوان خدا نان میخورم   

 آورد: ری( میآمد عادت )غافلگی( با كمک اصل خالف3336-3334داستانکی دوبیتی دیگری نیز در ابیات )

 كای خدا آخر دری بر من دشای /  بیخودی میگفت در پیش خدای

 دفت ای غافل كی این در بسته بود؟ / رابعه آنجا مگر بنشسته بود

 

 بکارگیری تصویر و تصویرسازی
-شدهای میان دو طرف تصویر تنظیم میکند؛ تصویر تابع رابطج شناختهراوی برای اثبات یک نگرش یا مسئله، معادله

كنندۀ تصویر اثباتی است؛ یعنی تصاویر اینچنین برای اثبات ای میان دو بخش است: درحقیقت اسلوب معادله ایجاد

بندی انواع تصویر به تصویر (. فتوحی ضمن تقسیم54: 4395  و اقناع مخاطب در خدمت مؤلف هستند )فتوحی،

 پردازد: اثباتی و تصویر اتفاقی، به شرح ویژدیهای تصاویر اتفاقی می

 بطور اتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر میروید.

 این نوع تصویر فرزند ناخودآداه شاعر است.

 همچون یک جرقج نادهانی و تصادفی از تركیب امور متغیر حاصل میشود.

 این نوع تصاویر عقالنی و برهانی نیست.

 سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روحی شاعر است.

 از هوشنگ ایرانی(. زدایی است )مثل جیغ بنفشقی محصول آشناییدرنهایت تصویر اتفا

 درایی:درایی یا درونانواع تصویر بلحاظ برون

 كه بیشتر محصول سبک خراسانی از نوع محسوسات است. تصویر سطح

آمیزی، پارادوكس، اسیییطوره،  بیشیییتر در آثار عرفانی كه بکاردیری نماد، تمثیل رمزی، حس        تصیییویر اعماق 

 (.47ی44تلمیحات اساطیری و مانند اینها شگرد تصویرپردازان متون ادبی است )همان، 

شتر اند؛ به همین خاطر تصاویر ایجادشده بیدر توصیفات متن عطار اكثر تصویرها بر پایج تشبیه و تمثیل بنا شده

 میشوند: قناع او ساخته بر سطح و از نوع اتفاقی و با هدف ایجاد ارتباط، دفتگو با ذهن مخاطب و درنهایت ا

 (4551پای داد از دست، بر پی میدوید   )عطار، /   همچو ابرِ غرقه در خون میتپید

××× 

 (4634چشم بر منظر، دهانش مانده باز  )همان، /  بود تا شب همچنان روز دراز
 

 بکارگیری فراداستان، داستان  و داستانک
نامتنی میان عناصر روایت، بکاردیری داستان، فراداستان و داستانک    یکی دیگر از راههای ایجاد دفتگو و ارتباط بی

ست كه در ادبیات            صطالح از نامهایی ا ست. هرچند این ا ستان دیگر ا ستان نوعی تقلید از دا ست. فرادا در متن ا

 .پسامدرن مطرح میشود، ولی به نظر میرسد در ادبیات سنتی ما نیز اصطالح تمثیل همین كاركرد را داشته است       
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صراع و بیت نیز تقلیل مییافت.       ستان بزردتر بود و محدودۀ عمل آن تا حد م شی از دا با این تفاوت كه تمثیل بخ

شته كه با روش            ستانی در دذ ستان دیگر؛ نوعی محاكات و تقلید از دا ست از دا ستانی ا ستان، دا درحقیقت فرادا

ست.    شته در ارتباط ا ستا  »ایجاد دفتگو با متون دذ شایید تا    ن مانند جعبهساختار فرادا ست كه در آن را میگ ای ا

ای دیگر روبرو میشییوید و همین طور جعبج دوم را كه باز ببینید داخلش چیسییت اما در داخلِ آن جعبه با جعبه

صطالح   ستانهایی به كار    « های چینیجعبه»میکنید یک جعبج دیگر میبینید. ا صیف همین دا در ادبیات برای تو

 (.76-74: 4394)پاینده، « شان داستانهایی دیگر دارندمیرود كه درونِ خود

آورند و امری را به امری مقایسیییه میکنند. این     ای را میدر تمثیل نیز بجای دفتن احوال و جزئیات، حکم كلی   »

آورند خواه داسییتان واقعی از یک واقعه یا  قیاس بر پایج شییباهت اسییت. تمثیل را داهی بصییورت داسییتان درمی  

الطیر از نوع های مثنوی و منطق ریخی، خواه تخیلی و افسیییانه. اغلب حکایات كلیله و دمنه و قصیییه       ای تا حادثه  

(. وجه تشیابه دیگر فراداسیتان و تمثیل، مبنا بودن تشیبیه برای هر دو آنهاسیت. در      31: 4311تمثیلند )فروغی، 

 تمثیل بین داستان و روایت اصلی با روایت تمثیلی، وجه تشابه موردنظر است.

ستان، مالل    ست كه یکی از دالیل پرداختن به فرادا ست بگونه   اعتقاد بر این ا شدن روایت ا  ای كه روند روایتآور 

سته  ست خ شکل دیگری ادامه مییابد. البته مالل  كننده و د شود، آنگاه روایت ب ستان همج  وپادیر  شدن دا لت ع آور 

نهان ای از زوایای پیشییتر یا نیاز به شییکافتن زوایهخلق فراداسییتان نیسییت، داهی اوقات موضییوع نیاز به تبیین ب

ضوع یا واقعه  ست، به كمک مؤلف و متن         مو صول بینامتنیت ا ستان كه مح ستان و فرادا ست كه دا ای دارد. اینجا

های داستان در داستان یا داستانها كوتاه برای جذابیت متون كالسیک، عادتی مألوف بود     آید. بکاردیری شیوه می

ض  ستانک یا      كه در آن  شد. در این میان كاربرد دا سردرم كردن مخاطب، به القا و انتقال پیام نیز پرداخته می من 

 تری بهره میبرد.داستان كوتاهِ كوتاه از روش پیچیده

:  4399كوتاه: پاینده در این مورد توضییییحات مفصیییلی را ارائه مینمایند )پاینده،         كاربرد داسیییتانک و داسیییتان    

داستان كوتاه نوعی از روایت است كه همج عناصر آن معطوف به القای تأثیری واحد  "پو"قاد به اعت(. »434ی 464

ست خواند. در تطبیق تعریف         ش شود كل آن را در مدت یک ن ستند؛ می ستانک    « پو»در خواننده ه ساختار دا با 

ستان كوتاه همج عن      ست كه همچون دا سیار موجز ا ستانک نوعی از روایتِ ب صر آن معطوف به   میتوان دفت كه دا ا

سه یا چهار پارادراف )حداكثر دوهزار واهه( تجاوز نمیکند.     ستند. اما طول آن در  القا و تأثیری واحد در خواننده ه

صرفاً جمالتی را        سنده  شرده ایجاب میکند نوی ساختار ف از این رو میتوان كل آن را ظرف چند دقیقه خواند. این 

را القا میکند. داسیییتان كوتاه یک یا چند پارادراف را شیییامل میشیییود.  بگنجاند كه تأثیری واحد 4در داسیییتانک

ستانک برای         ستانهای كوتاه و دا شکیل میگردد. عطار با كمک حکایات و دا صرفاً از یک یا چند جمله ت ستانک  دا

                                                      
 ر ادامه به عناصر داستانک اشاره دارد كه باختصار نقل قول میشود:پاینده د. 4

 معموالً تک شخصیتیند حداكثر دو یا سه شخصیتی.

 كشمکش در آن محصول رویارویی دو نیروی متخاصم یا تعارض دو دیدداه متباین است.

 ها، القاكنندۀ حاالت عاطفی آن هستند.داللتها یا معانی ثانوی واهه

 بخشی از روایت است كه تکلیف كشمکش را یکسره میکند.اوج داستانک 

 .دشایی به پایان میرسدبا دره

 معموالً راوی دانایی خدادونه یا دانای كلی است.

 شمول است.دارای مضمونی جهان

 (.435: 4399سازی میشود )پاینده، در آن امور معقول برجسته
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ن االقای معانی، تبیین موضییوعات مدنظر خود، ایجاد دفتگومندی متن و برقراری ارتباط با متون دذشییته، مخاطب

الطیر روایت منظم و منسجم   درفته است. در متن منطق حاضر، متون آینده و درنهایت خواننددان نهاییِ متن بهره 

صورت ازپیش   ضمون ب ستانک بیاورد؛ به       تعیینبه راوی كمک میکند برای هر م صی حکایت و دا شخ شده، تعداد م

خش عذر آوردن مرغان بیشییتر از سییایر الطیر حاوی دفتگوی منظم اسییت. این موضییوع در بتعبیری متن منطق

سیار كوتاه می         ستانک و روایات ب شه و معنای موردنظر، دا شود. باوجوداین برای تکمیل اندی شها دیده می آورد؛ بخ

( یا داسییتان اسییکندر كه در ظرف چند بیت 4416 - 4433برای نمونه داسییتان ایاز و دور ماندنش از سییلطان )

 (.4435-4464میگنجد )

 

 گفتگو  و گریز از روایتحذف 
قطع روایت یا حذف برخی اركان روایت در متون اعتقادی و عرفانی با مقاصد مختلفی رخ میدهد؛ داه ممکن است 

پرهیز از بیان اسرار مگو كه از خصوصیات زبان عرفان است، بکاردیری زبانِ رمز بعلت بیم جان و حتی قرار دادن 

دیرد. دلیل دیگر این حذف و خودسانسوریها از سوی راوی و مؤلف صورت مخاطب در سر چندراهی معنا و یا هر 

( حتی راوی محرم روایت 1155 - 1643در پایان حکایت، پادشاهی كه عاشق و شیفتج پسر وزیر خود است )عطار، 

 (.1111نیست و از ادامج روایت عاجز میماند و نادزیر بخشی از روایت را حذف میکند )همان، 

 كس چه داند كین عجایب چون فتاد /  و پسر در خون فتادشاه در خاک 

 (1117زانک اینجا موضییع اغیار نیست   )همان، /  بعد از این كس واقف اسرار نیست

 تا جایی كه از ادامج روایت بیم جان دارد:

 (1114ور دهم آن شرح، خط بر جان دهم      )همان، /  من كیم آن را كه شرح آن دهم

خاطب واقعی یا خواننده، روایت را قطع میکند و او را با دفتگوی ذهنی خود رها میکند، در این سپس رودرروی م

 انتها در ذهن مخاطب در جریان خواهد بود.صورت دفتگویی بی

 (1155كار باید چند دویم، والسالم          )همان، /  این زمان باری سخن كردم تمام

از حوصلج متن و مخاطب خارج باشد، نادزیر به قطع روایت و دریز و انتقال زمانی كه روایت به درازا بکشد و یا 

 بسوی دیگر روی مینهد:

 (1674نو كتابی باید آن را ساختن       )عطار، /  آن كجا اینجا توان پرداختن

باعث قطع ازجمله موارد رودرویی متن و مخاطب، برخورد با مخاطبِ ناآداه و بیان ناتوانی او در درک معناست، كه 

 (.1697روایت و ایجاد دفتگویی جدید برای مخاطب میشود )همان، 

 (1437)همان،      كی تواند شرح آن پاسخ نمود /  آنچ ایشان را در این ره رخ نمود

گوی بیناذهنی مواردی از این دست چه از روی عجز راوی از روایت باشد چه هر دلیل دیگر، موجب و موجد دفت

 طبان میگردد؛ دفتگویی كه متأثر از ذهنیت، تربیت و آداهی آنان خواهد بود. در دریافتهای مخا

 

 تکرار معنا به قصد اطالۀ روایت
هایی در صورت و معنا برای اطالج روایت است؛ یک از راههای دسترش دفتگومندی و استمرار ارتباط، یافتن سوهه

واضح است كه «. ایجاز مخل و اطناب ممل» در بالغت سنتی فراوان به دو عیب از عیوب سخن پرداخته شد:

هركدام، در حد اعتدال میتوانند ابزار مفیدی در فرایند دفتگومندی باشند. رعایت اعتدال در كاربرد ایجاز و اعتدال 
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وه هایی كه عطار با كمک این شیالطیر در حد عالی و متناسب با معنا دیده میشود. از زیباترین صحنهدر متن منطق

ا آمیز رو تکرار مضامین( از آن بهره میگیرد، تکرار در محور عمودی چندین بیت است كه فضایی هیجان)اطناب 

(. 1456- 1416ای روایت میکند و زیبایی زبانی در محور عمودی طی ده بیت خلق میکند )همان: مانند غزلواره

، دفتگو با مخاطبِ فرضی/ غایب/ در برخی موارد اینگونه تکرارها در خطاب به مخاطبان مختلف صورت میگیرد

 حاضر/ آداه/ لجوج و... .

 (6736قصّج توست این همه ای بیخبر  )همان،   تو مکن چندین در آن قصه نظر 

های مختلف در متن موجد شور و هیجان روایت میشود. عتاب و خطاب راوی ادامج دفتگومندی در اشکال و زاویه

 دفتگوی میان متنی و دیرای راوی است:فرضی با مخاطب ناباور و لجوج نیز از 

 نییه زمییانی نییز دل پرداختیم / نیه بدانستم و نییه بشناختییم 

 ( 644 – 645زانک كس را زهرۀ یک آه نیست     )همان، /  چند دویی جز خموشی راه نیست

 

 بکارگیری ارتباط و گفتگوی درزمانی )تاریخی(

الطیر است كه چهارصدوهفده بیت دارد. این داستان در متون و طقداستان شیخ صنعان طوالنیترین قصه از من

روایات قبل از عطار با تفاوتهای در صورت و معنی نقل شده است. مأخذ این قصه به اعتقاد مجتبی مینوی، حکایت 

 146امام محمد غزالی است كه میان سنج  الملوکتحفجشیخ عبدالرزاق صنعانی ازجمله حکایات باب دهم رسالج 

(. هرچند در برقراری ارتباط میان دو 46 - 44: صص 4315هجری به رشتج تحریر درآمده است )مینوی،  555و 

ناپذیر است. این متنِ غزالی و عطار شباهتهایی دیده میشود، ولی تفاوتهایی در درک و دریافت عناصر اجتناب

های متفاوت از روایت میشود. اینکه داستان اختالف در القای معانی مختلف با متون دذشتج خود موجبِ ایجاد صدا

ای كه سفر به دیار روم و شیخ صنعان در چه بستری از جامعه شکل درفت خود موضوع قابل توجهی است؛ دوره

ای نبوده و عطار در این مورد به واقعیات نظر داشته است. ترک مسلمانی دفتن و دین نصرانی درفتن امر بیسابقه

ه، كه در قرن ششم هجری به سرزمین روم رفت و نصرانی شد، معروف است و خاقانی در سردذشت ابن سقای فقی

 فعل، چنین مینالد:  قصیدۀ ترسائیه از دست فلک كجرو و دجال

 (45ردا و طیلسان چون پور سقا      )خاقانی، /  بدل سازم به زنار و به برنس    

نوشی شاعران و ظرفا نیز در دیرهای خلفای اموی و عباسی، بادهاز سویی برپایی مجالس بزم و شادخواری در ایام 

مغان و نصاری، دور از چشم محتسبات، كاری مرسوم بود. در این فضای مراودات فرهنگی و وجود تضادها و 

چنانکه در داستان »ها و وجود شک و شبهه در اعتقادات امری مورد توجه است. تعارضات اعتقادی، تزلزل اندیشه

قا هم كه خاقانی در قصیدۀ ترسائیه بر آن اشارت دارد ... از اینگونه است و اینهمه نشان میدهد كه در عهد ابن س

رانی چالملوک، كفری كه از عشق زنان ممکن بوده است ناشی شود از نوع زناربندی و خوکپیدایش داستان تحفج

ی بیرون آمده است. در عهد جنگهای شیخ صنعان بوده است كه بخاطر عشق یک دختر ترسا، از دین مسلمان

صلیبی كه افزایش و دسترش مناسبات مسلمین با مسیحیان، ازجمله پیامدهای فرهنگی آن دوران جنگ و 

ستیزهای طوالنی محسوب میشود، امکان شیفته شدن مسلمانان پارسا و پرهیزدار بر دختران نصرانی بیگانه، بیش 

ارها كه داه موجب میشود عابدی در فتنه افتد، لزوماً اختصای به دوران از دذشته بوده است. البته اینگونه دید

 (. درحقیقت روایت شیخ صنعان روایت برقراری دفتگوی تمدنهاست. 1: 4394)ستاری،« جنگهای صلیبی ندارد
از سویی نوعی دفتگومندی میان آثار یک راوی یافت میشود كه درحقیقت متأثر از سبک روایت اوست كه دویی 
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آیند و مفاهیم و مضامین همدیگر را تکمیل میکند. این روش در میان آثار مختلف عطار وار از پی هم میجیرهزن
به آشکاری دیده میشود. این وحدت رویج یک راوی در آثار مختلفش نشانج وجود دفتگومندی قوی میان آثار 

 مختلف اوست. 
 كه آن كس بوسعید است و ابولخیر( /  نطق الطیر)سلیمان سخن در م    74الذات، دفتر اول بخش در جوهر

 لب فرو بستم قلم كردم زبان( /)چون زبان در عشق تو بر هیچ نیست           435در غزلیات، ش 
تا ز مرغ جان سخن از جانش خوشتر /  )كو سخندانی كه او را منطق الطیر آرزوست  35در دیوان، قصاید ش 

 دویمی(
دیده میشود، شرح دفتگو در سطوح مختلف، دفتگو با متون دذشته، دفتگو با متون  و آنچه در متن عطار بوضوح

پس از عطار در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری در »دیگرِ راوی و درنهایت دفتگو با متون پس از خود است. 
عروف م )چون بیت ممانند به قصج شیخ صنعان برمیخوریادب فارسی، تا آنجا كه میدانیم، به اشاراتی كوتاه و مثل

ه.ق.( تا قرن سیزدهم هجری كه شاعری متخلص به هندی این داستان را با تغییراتی چند به فارسی  9قرن  4حافظ
 457یا  454–911براین چند روایت كردی و تركی نیز )ازجمله مثنوی امیر علیشیر نوایی نظم كرده است. عالوه

(. ازجمله روایات 463: 4394)ستاری، « از این قصه در دست استالطیر( ه.ق. به تركی جغتایی موسوم به لسان
متأخر كه به قصج شیخ صنعان در آن اشاره شده، روایت وحدت هندی )دیالنی( از عرفای قرن سیزدهم هجری 

نژاد ای از محمدحسین میمندیاند، نمایشنامهاست. از متون دیگری كه بر مبنای حکایت شیخ صنعان نوشته شده
در آن تحوالت فکری كسی كه از خداوند دور شده و بعداً بسوی خدا بازمیگردد، مجسم دردیده است و است كه 

شین دوستانج دلنای دارد و نمایش انسانای از سعید پورصمیمی، ساختاری درامی استوار و سنجیدهدیگر نمایشنامه
از دل برآمده است، الجرم بر دل و لطیفی است كه دردمندانه با احساسی صادقانه نگاشته شده است و چون 

(. باری فایدۀ اصلی كه در دفتگوی میان متون نمیتوان از آن چشم پوشید، ایجاد 474: 4394مینشیند )ستاری، 
 معنایی جدید و درک و دریافتی نو است؛ همانگونه كه اثری جدید به ظهور میرسد و معنای نو متولد میشود. 

 

 گیرینتیجه
سر صحنج دفتگومندیِ بینامتنی و ایجاد ارتباط با متون دذشته و كتابهای مقدس از سویی الطیر سرتامتن منطق

و برقراری ارتباط با عناصر داستانی، شخصیتها و راویان مختلف تا مخاطبان از هر دستی در درون متن و ارتباط 
آن  ه رویه و الگویی كه خود ازبیناذهنی در عرصج روایت از سوی دیگر است. بعالوه از این نکته نباید غفلت كرد ك

تأسی میورزد، متن كتاب مقدس است و درنتیجه متون ارزشمند بسیاری از مفاهیم، معانی و الگوی روایی آن 
نظیری چون مثنوی موالنا، و اند و شاهکارهای بیپیروی كرده و درصدد برقراری ارتباطات پسابینامتنیت برآمده

دیری از خصایص انسانی، نمادها و سمبلها الطیر با بهرهاند. عطار در منطقهآثار شیخ محمود شبستری خلق دردید
ود اقشار مختلف جامعه را ایجاد میکند. وج نسلها و میانای از دفتگوی میان و با بکاردیری ابزارهای دفتگو، شبکه

و متونِ پس از آن، مؤید  الطیر و آثار متقدم و متأخر ازجمله مثنوی معنوی موالناروایتهای مشترک میان منطق
ای از دیری متونِ بعد از عطار از روایات او، فضای جدید و دستردهوجود روابط دفتگومند در متن است. بهره

دفتگومندی را فراروی مخاطبان آینده میگشاید. به دیگر سخن باید دفت همانگونه كه برای خوانش و درک و 
ی متون ماقبل عطار داریم، خوانش و دریافت متون پس از آن بدون رصد هادریافت متن منطق الطیر نیاز به آموزه

 الطیر ممکن نیست. كردن روابط بینامتنی در منطق

                                                      
 (77)حافظ، غزل    صنعان خرقه رهن خانج خمّار داشتشیخ  /در مرید راهِ عشقی فکر بدنامی مکن . 4
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های همزمانی و روابط بینامتنی و دفتگوی میان مؤلفان، متون مختلف و مخاطبان از هر دسته و دروهی در دوره
ار و روشهای ارتباطی، خواننده را به فعالیت وامیدارد و درزمانی )تاریخی( خود چالشی است كه با كمک این ابز

جریان سیالی را در ذهن او به راه میندازد كه تا زمان زنده بودن متن و خوانده شدن آن، موجب زایش معانی 
بیشمار خواهد شد. از یک سو دوینده میکوشد به افق مفهومی مخاطب نفوذ كند و از سوی دیگر مخاطب با كمک 

 وگهای ذهنی خود در پی كشف و اثبات معنایی جدید است. درنهایت با بررسی تمامی متونی كه در دفتهمج ذخیره
با متن یا متون قبل و بعد از خود هستند، دریافته میشود. اوالً با تحقیقات علمی و دقیق میتوان به اصالت روایتها 

انتقالها  . ثانیاً در كشاكش اینی مختلف رسیدهای معنایو انجام تحقیقات دقیق تطبیقی دست یافت و به كشف رده
 ها، معانی نو متولد میشوند، پا میگیرند و پرورش و كمال مییابد.و دفتگومندی و امتزاج اندیشه

 
  نویسندگان مشاركت

 المللیبیندانشگاه علوم انسانی ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
 برعهده را رساله این راهنماییباشی سید اسماعیل قافلهآقای دكتر  است.شده استخراجقزوین  امام خمینی )ره(

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای یوسف اسفندیاراند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته
بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنظیم
  است.

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه المللی امام خمینی )ره( قزوینبیندانشگاه 

 .نمایند

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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