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 نامهالهی منظومۀ هایشخصیت رفتاری سبک بررسی
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 (.مسئول نویسنده) ایران جیرفت، اسالمی،
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 آزاد دانشگاه جیرفت، واحد عرب، ادبیّات و زبان گروه استادیار،
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 چکیده

 رفتاری و گفتاری نوعی، هایویژگی بررسی حاضر تحقیق از هدف
 لنبو زنان الگوی کهن نظریه به نگاهی با نامه الهی در ها شخصیت

 توجه مورد و مهم مباحث جمله از آن تحول و شخصیت. باشد می
 دبیا آثار از بسیاری همچون عرفانی آثار و باشد می نیشابوری عطار
 انجام روش. باشندمی الگوها کهن نمادین کنندۀ منعکس دیگر،

 پاسخ نیافت دنبال به و باشد می توصیفی– تحلیلی رو پیش پژوهش
 هایشخصیت اخالقی و رفتاری سبک که باشد می پرسش این به

 زا پیروی با مخاطب وسیله، بدین تا است؟ چگونه نامهالهی منظومۀ
 به آثار، این در شده مطرح هایتوصیه کاربست و ادبی فاخر آثار

 است این ی دهنده نشان نتایج. یابد دست رفتاری و اخالقی سالمت
 متفاوت ابزارهای از هاشخصیت پردازش برای نیشابوری عطار که

 هایتشخص مستقیم غیر و مستقیم شیوۀ دو به وی. است گرفته بهره
 و باشد می زیاد شخصیتها تنوع نامه الهی در. است کرده معرفی را

 ثنوی،م این های داستان از بسیاری و نیست گروه یک به مختص فقط
  .دارند اخالقی و رفتاری کارکردهای

 
 .اخالقی سالمت نامه،الهی شخصیت، رفتار، گفتار، :هاکلیدواژه

 
 09/01/1401: افتیدر خیتار
 10/03/1401:  رشیپذ خیتار
 kimia.tajnia@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 

 مقدمه

باشد که موضوع مورد تحقیق ما در این پژوهش می شخصیت کلمه
 و "اجتماعی شناسیروان" ،"شناسیروان" حوزه سه در
ان برای آن بی پیدا متفاوتی معانی و داشته کاربرد "شناسیجامعه"

 شده است. 

 ویق گمان به شخصیت کهیا همان  سرشت از کاملی یونسی تشریح
 ارسطو می باشد ارائه می دهد؛ ارسطو شعر فنّ از بخشی از متأثّر

 ناچـار کـه می داند تقلیدی، اشخاص اثر یک در را کردار الزمه ی
 تشخیص عوامل او .خویشند مخصوص اندیشه هایی و هاسیرت دارای

 کـه می داند طبیعی علّت را دو اشخاص افعال و کردارهـا تحدیـد و
 (.1خصـلت) و سـیرت و اندیشـه عبارتنـد از:
 یمآد نشیبه آفر ییدر قصه، گو تیبا خلق شخص سندهیدر واقع نو

تحت کنترل در ماجراهای قصه  ایآزادانه  تواندیکه م پردازدیم
 هیپا یها به نوع تیشخص» یعنیباشد،  رگذاریکند و تأث دایحضور پ

ها محکمتر باشند هیهستند. هر قدر پا یاثر ادب کیها و اساس 
اثر  رشتیتر است و سبب ماندگاری ب مساختمان رمان و قصه مستحک

 (2« )گردد. یم
از جمله شاعران و عارفان گرانقدر و مشهور زبان و ادب فارسی که 

ها در  آثار خود  شخصیت رفتاری و گفتاری نوعی، های به ویژگی
باشد. در توانمندی و تبحر این  توجه داشته است عطار نیشابوری می

شاعر گرانقدر همین بس که مولوی جالل الدین خود را مدیون و 
دنباله روی او می دانست. وی راهی را در ادب فارسی پیش گرفت 

 که سنایی در آغاز کار به عرصه زبان و ادبیات فارسی وارد کرد.
های او  در بین تمامی کارهایی که از عطار به جا مانده است، مثنوی

مختلف بودن در مفاهیم و شیوه های قصه پردازی و  علتبه 
گستردگی معانی و همچنین رمز و رموز عرفانی که دارد نظر اکثر 
عالقه مندان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. عطار کسی 
است که توانست معرفت دینی و عرفان صوفیانه را به شکلی زیبا با 

ان کرده در هم آمیزد و در آنها همه ی تمامی قصه هایی که بی
اتفاقات زندگی مردم جامعه و افراد طبقات مختلف را به تصویر 
بکشد. در در مثنوی های وی است که سنگ ، آب ، خاک و درخت 

 هم شخصیت پیدا کرده اند.
نامه، به روش قصه گویی های در بین مثنوی های مشهور عطار، الهی

نگارش شده است و چارچوب معمول  گذشته زبان و ادبیات فارسی
آن، جا دادن قصه هایی کوتاه در یک قصه اصلی می باشد که این 
امر می تواند راهی برای تجزیه و تحلیل شخصیت ها در این مثنوی 

ها از تنوع شخصیت ها و ویژگی های باشد؛ چرا که این گونه قصه
 داستانی برخودار می باشد.

ه چه شیوه توانسته است این همه این سوال که عطار نیشابوری ب
شخصیت را در قصه های خود طبقه بندی کند و تنوع شخصیت 

 ، نوعی های ویژگی داشته باشتد ما را بر آن داشت تا به بررسی
 بپردازیم. نامه الهی در ها شخصیت رفتاری و گفتاری

 
 نامهدر الهی هاتنوع شخصیت

 هستند. فقط و مختلف ها متنوعشخصیت ،های عطارحکایت در
، مختلف ، مشاغلگدا، کنیز، غالم نیستد بلکه و درباریان شاهان
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بال صدای ها حضور دارند. در کتابحکایت و... در این دیوانگان
ها آن شاعر در توصیف گاهگه که قصه اشخاص» :است سیمرغ آمده

 -اند شده انتخاب جامعه طبقات تمام گراید از بینمی اطناب به
، ، خلفا، زهاد، واعظان، وزیران، شاهزادگان، پادشاهانپیامبران
، محترفه احوال . اینکهو عیاران گدایان حتی -و  محترفه طبقات

ها تصویر قصه ینا بیشتری در و ظرافت با دقت زهاد و صوفیه
در  .ی شاعر با آنهاستهر روزینه باطاز ارت ناشی البته ،شودمی

و غرور،  ، نخوتو جالل حشمت باالتر بیشتر به طبقات توصیف
 (.3«)شودمی آنها توجه و لباس صورت زیبایی

 ،هستند ها زهاد و مشایخهای آنشخصیت که هاییحکایت اکثر
 دوباره مهدو منظو در این که تذکرۀاالولیاء است از کتاب برگرفته

 ها تعالیمشخصیت خواهد با اینعطار می شوند. در واقعتکرار می
 کند. را بیان اخالقی
 داستان ها و کرامات یبه جمع آور یادیکه عطار عالقه ز ییاز آنجا

در  او یداستان یها تیداشت، اکثر شخص ان تصوفعارفان و بزرگ
 تیشخص یان ها وقتداست یگروه هستند. در برخ نینامه از ا یاله

 خ،یش ،یدسته مانند صوف نیا یکل نیندارد از عناو ینام خاص ی،داستان
رگان گروه بز یکند. البته داستان هایو... استفاده م نیپاک الد ر،یپ

 لیبه دل زین نیاست که ا شتریب نامهیو پادشاهان در اله ایو عرفا، انب
 شتریب ،یاست. به طور کلنامه یاله یبودن داستان ها ادتریتعدد و ز

که  ییها تیعطار افراد مشهور هستند و نه شخص یافراد داستان
 خودش خلق کرده است.

نام  یمجهول و ب تیشخص 41با نام و  تیشخص 84 نامهدر الهی
را از دسته شاهان  ییها تیکه عطار شخص یشوند. زمان یشناخته م

و امامان  امبرانیو بزرگان، پ ریمشاه ان،یو صوف ریو خلفا، اساط
 یها تید. در شخصنک یم یمعرفآنها را به خوبی د، نک یانتخاب م

از گروه ها  ییاما آنها نمونه ها ست،یآنها مورد نظر ن تینام، فرد یب
ها نقش  وانهینام، د یب یها تیشخص انیو طبقات خود هستند. در م

 کنند. یم یرا باز یاصل

ها، ایستا قصه مانند شخصیت منظومه اینها در شخصیت اغلب
یا  »دختر کعب«های ایستا اما و شخصیت »صالحه زن«هستند. 

 های پویا هستند.شخصیت »الرشیدپسر هارون«

 و هستند های تمثیلی، حکایتای منظومه این که در هر
 این اسدی طوسی غیر از مناظرات ها غیر انسانند. بههای آنشخصیت

عطار  که چه. آناست نبوده مورد توجه از عطار چندان پیش شیوه
 مناظره صورت آورد، تنها بهمی در اشعار خویش طور پراکنده به

از  هایی. قصهاست ای در کار باشد بسیار کوتاهو اگر مناظره نیست
 انزب به هستند و در واقع جانبی ها کایناتآن اشخاص که گونهاین

در  ب می شوند.محسو ی حیواناتوشنود دارند از مقولهگفت حال
گویند می سخن دل با اهل حال زبان به هم های دیگر، جانورانقصه

 خاطر آزاری که به و اولیاء هم مشایخ دارند حتی انسانی شخصیت
 شوند.می واقع الهی رسانند مورد عتاب ها میآن به

مانند  ،دید نامهدر الهی تواناخیر را می از حکایت اییهنمونه
و  و سگ ابوسعید با صوفی ی شیخ، مناظرهجندی با سگ خواجه
 .داود با مور عاشق سلیمان حکایت

 و حتی های شاهنامهها، داستانرمانس مثل های قدیمیقصه برخالف
افرادی برتر از  آنان انها و قهرمانشخصیت که نظامی هاییمنظومه

 در گریزیواقع این -نیستند  با واقعیت افراد عادی هستند و مطابق
و  اخالقی خصوصیات -قیافه -گفتار -)رفتار ابعاد شخصیت تمامی

 هاییهای عطار شخصیتحکایت اشخاص اغلب -شودمی ( دیدهنام
های داستان ویژگی همان هستند. این جامعه از متن و برگرفته واقعی

 کنند تا افراد خود را از زندگیمی سعی نویسندگان که امروزی است
 بسازند تا بتوان با واقع ای مطابقگونه ها را بهبردارند و آن اجتماعی

پردازی شخصیت قدرت ،دید. در حقیقت را در جامعه هایشاننمونه
 آن و تبدیل او در زندگی وجوی مداومی جستزاییده هر نویسنده

 .است های داستانیشخصیت به
در  پردازیشخصیت و شخصیت ابی کتنویسنده اساس بر همین

خاطر  به هر اثر داستانی ،دیگر سویی از» دارد: معاصر عقیده داستان
باشد  از جامعه تواند رونوشتیدر خود دارد می و افرادی که جامعه

، شناسی، جامعهشناسی، مردم، تاریخیاجتماعی ارزش و بنابراین
 مختلف تواند در جهاتمی داستان و فرهنگی ، سیاسیشناسیروان

و  ساده نوعی داستانی جامعه شود. از آنجا که و بررسی شکافته
های و ویژگی نقایص برای کشف بنابراین ؛است واقعی مختصر جامعه

 است هاییرمان به و مورد اعتماد، مراجعه موثق از منابع یکی جامعه
تر از موثق رمان جهات از بعضی اند. حتیشده نوشته دوره در آن که

 (.4) «تواند راهبر باشدمی جامعه آن و یا تاریخ جامعه اصل

 ی اوضاعهای عطار را بازگو کنندهحکایت سبب همین ، بهمنتقدین
و  از هر صنف که شاداستانی دانند. اشخاصعصر او می اجتماعی

ی عطار و زمانه محیط با رفتار و گفتارشان هستند و ی جامعهطبقه
 دهند.می را نشان

ندارد و  توجه واقعیت به چندان عشاق در توصیف عطار گاه البته
 بیت 1٧در  »او و عشق دختر کعب« در حکایت نمونه عنوان به

 او را تبدیل شمارد کهبرمی را برای امیر بلخ صفاتی ،داستان آغازین
 کند.می و ازلی ی آرمانیچهره یک به

در  پردازیوشخصیت شخصیت ی کتابنویسنده اساس بر همین
و افرادی  خاطر جامعه به هر اثر داستانی» دارد: معاصر عقیده داستان

 ارزش باشد و بنابراین از جامعه تواند رونوشتیدر خود دارد می که
و  ، سیاسیشناسی، روانشناسی، جامعهشناسیمردم، ، تاریخیاجتماعی
شود.  و بررسی شکافته مختلف تواند در جهاتمی داستان فرهنگی

است واقعی و مختصر جامعه ساده نوعی داستانی جامعه از آنجا که
 موثق از منابع یکی های جامعهو ویژگی نقایص برای کشف بنابراین؛ 

 نوشته دوره در آن که است هاییرمان به تماد، مراجعهو مورد اع
 و یا تاریخ جامعه تر از اصلموثق رمان جهات از بعضی اند. حتیشده
 (.4) »تواند راهبر باشدمی جامعه آن

 ی اوضاعهای عطار را بازگو کنندهحکایت سبب همین ، بهمنتقدین
و  از هر صنف که شاداستانی شخاصدانند. اعصر او می اجتماعی

ی عطار و زمانه محیط هستند و با رفتار و گفتارشان ی جامعهطبقه
 .دهندمی را نشان

ندارد و  توجه واقعیت به چندان عشاق در توصیف عطار گاه البته
 بیت 1٧در  »او و عشق دختر کعب« در حکایت نمونه عنوان به
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 او را تبدیل شمارد کهبرمی را برای امیر بلخ صفاتی داستان آغازین
 کند.می و ازلی ی آرمانیچهره یک به

پردازی شخصیت بسیار خوب منظومه اینبلند  ی فرعیهاحکایت
در  »او و عشق دختر کعب«و  »صالحه زن«های اند. حکایتشده
بر  عالوه های آنانیتشخص های بلندی هستند کهحکایت نامهالهی

 صورت به وگوها و کردارشانعطار با گفت های مستقیمتوصیف
 شوند و در برخورد با حوادثمی معرفی خواننده به غیرمستقیم

در  شور و سوزی که آن گیرد. البتهمی شکل شانشخصیت داستان
 نیست صالحه در زن هست و دختر کعب صنعان های شیخحکایت

 در. هاستی آنو عاشقانه غنایی خاطر موضوع به هم آن که
بر وی  مرد سرهنگ ای کهشهزاده مثل بلند همهای نیمهحکایت

، نامهالهی در »هندی سرپاتک حکایت«و  »شد عاشق
 با این های بلند استحکایت پردازی تا حدودی شبیهشخصیت

 برای بهتر معرفی شاعر فرصتی به تانکمتر داس حجم که تفاوت
 دهد.ها نمیشخصیت کردن

 
  هنامیاله ۀمنظوم هایتیشخص یو گفتار یسبک رفتار

ها در شخصیترفتاری اخالقی و  بخش اول: تأکید بر سالمت
 های بلندحکایت

نامه، خلیفه های مورد توجه عطار در منظومۀ الهییکی از شخصیت
 تخصوصیا تبیین به مستقیماً نامه،منظومۀ الهی اصل در است. عطار

 توضیح داستان، آغاز در اما پردازد، نمی خلیفه شخصیت و اخالقی
 سرآمد در». و آنها را کند می خلیفه فرزندان مورد در مختصری

« جوانی خوی سرکش»اما با « بلند همت»، «همه ی علوم زمانه
 معرفی می کند:

 بـودند بـلند افـتــاده همـت ـههم

 بــودنـد نـنـهـاده کشیسر گـردن ز

 بـاشد در زمـانه که هـر عـلمی به

 یــگانــه بـودنــد در هـر یـک همه

 بود عالمی ذو فنون ـو هـر یکچ

 ( 5) بود خود کمی در دو عالم هر یک چو

 ها شخصیت های ویژگی بودن، نادر از جدای دیگر، داستان دو در
 هرهچ مجذوب وقتی اما شود، نمی کشیده تصویر به مستقیم طور به

 دهندمی نشان خوبی به را شخصیت درونی حالت شوند، می زیبا های
(6). 

 به را زن و شود می حج عازم زن شوهر او «صالحه زن» داستان در
عطار در یک بیت برادر را چنین توصیف می  .سپارد می برادرش

 کند:
 مردیکی کهتر برادر داشت آن 
 (5)  ولیکن بود مردی ناجوانمرد

 بهتر زن، اعمال با برادر شجاعت رود، می پیش داستان که همانطور
 و دیالوگ طریق از داستان هایشخصیت دیگر. شود می مشخص

 یسطح و مختصر خیلی داستان این در عطار. شوند می معرفی اکشن
 نز یک زیبایی دیدن از پس ها شخصیت شیدایی حاالت تشریح به
 و طرفه یک داستان این در عشق که دلیل این به شاید. پردازد می

 .کند می تاکید شوهر غیاب در زن عفت بر عطار و است کثیف

 و استقالل های ویژگی مظهر باکره را همچنان که بولن ایزد بانوان
 کوه ایزدبانوان و خدایان دیگر خالف بر خودبسندگی می داند و

(. در داستان ٧داشتند ) مصونیت عاشقی و عشق مقابل در سه این المپ،
 پرده روزی از پشت،برادر شوهر  که یوقت نمونه عنوان بهعطار 

 :شود، سخت شیفتۀ او میندیبیرا م افروز زنروی دل
 دلش از دست رفت و سرنگون شد

 غلط گفتم چه می گویم که چون شد
 چنان در دام آن دلدار افتاد

 (5) دم، کار افتادکه صد عمرش به یک 
او را به  و و یا اعرابی ای که زن را زار و ناتوان در بیابان می یابد

و  بهبودی خود را به دست آورد خانه می آورد. بعد از مدتی که زن
 :اعرابی چهرۀ او را مشاهده کرد، سخت عاشق او شد 

 عرابی چون جمال او چنان دید
 به خون خویش حکم او روان دید

 او بی خویشتن شد از عشق روی
 (5)در سر کفن شد رهنیاز دردش پ

 درو می بام پشت به دختر که روز ، یک«دختر کعب»در حکایت 
 اند، کشیده صف برادرش تخت مقابل در که را زیادی غالمان تا

ه برادرانش، ب از یکی غالمان به چشمش ناگهان مدتی از پس ببیند،
عطار چه خوب داد سخن می دهد و حالت  نام بکتاش می افتد.

یان احساس ب شیفتگی و شیدایی دختر را بعد از دیدن غالم، سرشار از
 می کند:

 در آمد آتشی از عشق زودش
 به غارت برد کلی هر چه بودش
 چنان آن آتش در جان اثر کرد

 خبر کرد یکه آن آتش تنش را ب
 دلش عاشق شد و جان متهم کرد

 او عدم کرداز سر تا پا وجود 
نامه ای برای بکتاش می فرستد  ،در مقابل هم زمانی که دختر کعب
 و در آن ابراز عالقه کرده و عکس

 ،خود را نگاشته است بکتاش با خواندن نامه و دیدن عکس دختر
 :شوددلباختۀ او می

 شد برون از دستش دل ساعت یک به

 شد خون از غصه آمد دلش عشق چو

 کــرد زبـون در حـالش عشق ـگنهن

 کـرد در پــای خـون ـار و دامنشکن

 دید روی او روی جهــان بـی ـانچن

 دیـد آسمـان نـه زمین نـه گفتـی ـهک

 پـای و مضطـرسر و بیبی گویی چو

 ( 5) در سر کـفش در پــای کــرده ــهکل

مستقیم و صریح ی  از شیوه ،چنان که دیده شد عطار در داستان اصلی
 ها استفادهبرای معرفی شخصیت

چون دارای مایه های غنایی  ،نکرده است و در دو حکایت دیگر هم
 ظاهری توصیف می شوند. هستند فقط دو شخصیت اصلی از نظر

همانطور که قبال بیان شد در این شیوه ی شخصیت پردازی، نویسنده 
 ر و اعمالشانها را از طریق گفتاشخصیت بدون توصیف و تشریح،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-1439-fa.html


                  و همکاران صدر محمدی عبداله  366

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 میان از الگوکهن پانزده بولن همچنان که شینودا معرفی می کند.
 خصوصیت  یابی ریشه با و کرده انتخاب را باستان یونان خدایان

 بر را هاشخصیت ،شناسانهروان الگوهای با مطابقت و ایشان های
  کند.می بندیتقسیم رفتاریشان های خصوصیت و آنها مبنای

 
های ، در حکایتاز طریق گفت وگوها، شناخت رفتاری شخصیت

 کوتاه
بعضی حتی اهمیت شخصیت پردازی از طریق گفت وگو را بیشتر از 
سایر شکل های شخصیت پردازی می دانند، زیرا در داستان هر چه 
که نویسنده از روش های غیر مستقیم استفاده کند عمق اثر بیشتر 

ود. بنابراین استفاده ی غیرمستقیم از گفت قوی تر می ش شده، داستان
ید گفتار کاری مفق وگو برای شخصیت پردازی و نشان درون از طری

برای عمق بخشیدن داستان است. البته کاربرد گفت وگو کار بسیار 
 (.4« )از آن بسیار دشوار است ظریفی است و استفاده

راه  ا ازدر داستان اصلی )خلیفه و شش پسر( پردازش شخصیت ها تنه
 چرا؛ گفت و گو انجام می گیرد

که مبنای این داستان بر گفت و شنودی بین خلیفه یی پیر با شش 
 فرزند جوان خود است.

 هر های خواسته از آگاهی با را خود فرزندان روزی( خلیفه) پدر
 یاری اهدافشان به رسیدن در را آنها و کند می جمع خود نزد فرزند

 بیان. کند می بیان را خود خواسته و عشق کودکی هر. دهد می
 هر زیرا اوست؛ شخصیت دهنده نشان کودک هر هایخواسته
 دهنده نشان ای عالقه هر و کودکان به عالقه دهنده نشان ای خواسته

 مختلف های گروه از نمادی کودک هر واقع در. آنهاست شخصیت
 ست،ا کیمیاگری دنبال به که کودکی مثالً. آنهاست رویاهای و مردم
 هب که فردی یا دارند، دوست را ثروت و پول که است افرادی نشانه
 مقام خواهان که است افرادی نشانه است، سلیمان انگشتر دنبال

 .هستند
شش پسر پادشاه که هر کدام آرزویی بزرگ و محال در سر می 

با سخنان و  -پرورانند هر کدام یکی از وجوه روانشناسی انسان را 
 .«آینگی می کنند - خواست های خود

 پسر اول آرزوی خود را چنین بیان می کند:
 بکر یدختر انیکه دارد شاه پر

 ذکر یگریکه نتوان کرد مثلش د

 و عقل و لطف جان است ییبایبه ز

 و آسمان است نیزم ینکورو

 تمامت ابمیآرزو  نیاگر ا

 امتیتا ق نیمرادم بس بود ا

 یصاحب جمال نیچن نیرا ا یکس

 (5)؟یکمال دیکجا جو نیا یورا

آرزوی پسر بیانگر آن است که پسر شخصیتی جمال پرست و 
هواهای نفسانی است.  خواهان زیبایی های ظاهری و به دنبال

هایی که به آرزوهای هر فرزند می شخصیت پدر هم از خالل پاسخ
دهد مشخص می شود. مثال در پاسخ به همین آرزوی فرزند اول بیان 

 می دارد:
 پـرستیشهوت زهـی گفتش پدر

 مستی مست پـرستیاز شهوت که

 باشد قیـد فــرج مــردی که دل

 باشد خــرج نقـد وجودش همه

 های خواسته برآوردن جای به پدر که دهد می نشان پدر پاسخ
 در که پدر. دهد جلوه ارزشبی و پست را فرزند دارد سعی فرزند،

 به پسرانش کند می سعی است، مربی یک و پیرمرد یک واقع
 خود برای را بلندی اهداف و اهداف بتوانند تا برسند آرزوهایشان

 مثالً. شود نمی خوشحال پاسخ اولین با ای بچه هر البته کنند، تعیین
 هوتش اگر گوید می اول بچه هستی، شهوت دنبال گوید می پدر وقتی
 . نیست مرد نباشد

غیر  به -چهار گفت و شنود صورت می گیرد  ،بین هر فرزند با پدر
و پسر در آخرین گفت  -از پسر چهارم که در گفت و شنود است 

و شنود می خواهد حقیقت آرزوی خود را بداند و پدر با حکایتی 
حقیقت هر آرزو را بیان می کند. به عنوان نمونه همین پسر اول در 

 آخر از پدر می پرسد:
 ست ماندهب حیران دلم« گفتش پسر

 ست بمانده ی پریـــانشهزادهبی که

 دختـر محیا و عـزیز است ـو آنچ

 چیز است چه تا آن من باری به بگو

 او را در فــراقش نـادیـده مـن که

 (5) »پراشتیاقش لب به جـان ـو شمعمچ
 فرمانروای که فهماند می بچه پسر به «هندی سرپاتک» داستان

 و هوش. نیست انسان جز چیزی دنیا و است خودش روح محبوبش
 فتنگ با و غیرمستقیم طور به که آید می چشم به وقتی پدر ذکاوت

  .کند می بیان پسرانش برای را آرزو هر حقیقت خوب هایقصه
از  زن و پاکدامنی ، پارسایی»صالحه زن« حکایت در

 گیرد مشخصدرمی داستان او و دیگر اشخاص بین که وگوهاییگفت
 شود.می

 پارسا دارد و از ثبات زن بر زیبایی ابتدا تکیه ی عطار از همانقصه«
آورد نمی او چیزی در آغاز روایت اخالقی عالی و وفا و سایر اوصاف

 گونه این ،های داستاندر دگرگونی زن ی اینپر حادثه زندگی و البته
 جسمانی زیبایی دهد کهمی جلوه برجسته را چنان او اخالقی اوصاف

 داستان گسترش در طی اخالقی اوصاف اما این؛ روداو تقریبا از یاد می
 »کندتر پیدا میظهور قطعی مجال ،دیگر قصه و برخورد با اشخاص

(3) 

یم سفر حج به شوهر زن که یزمانچنانکه گفتیم، در این حکایت، 
 عشق ی. برادر شوهر بعد از مدتسپاردیبرادر خود م را به زن رود،

یاو م به . زنشودیبا او م ارتباط و خواهان ردیگیم دل را به زن
 :دیگو

 بدو گفتانداری از خدا شرم
 برادر چنین را می داری آزرم؟
 ترا دین و دیانت داری این است
 برادر را امانت داری این است؟

 گزین و با خدا گردبرو توبه 
 وزین اندیشه ی فاسد جدا گرد
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برادر شوهر هم وقتی می بیند که زن حاضر به ارتباط با او نیست 
می گوید: کاری می کنم که باعث رسوایی و مرگت شود و زن 

 جواب می دهد:
 زنش گفت از هالکت نیست باکم
 هالک این جهان به زان هالکم

 که زنی دهد. می نشان را او صالح و دیندار شخصیت زن، سخنان این
 سخت در خواست می و نبود صداقتیبی به حاضر همسرش غیاب در

 .کند حفظ را خود پاکدامنی و عفت هم شرایط ترین
 می کند. مراقبت او از و کندمی پیدا زنی بیابان هم در عرب مرد

 دهد:پاسخ می روزی از زن می خواهد تا با او ازدواج کند و زن
 مرا چون شوی باشد»زنش گفتا 

 «چگونه شوی دیگر روی باشد؟
اما مرد همچنان اصرار می ورزد و خواهان رابطه ی پنهانی با زن 

 می گوید: است. زن زبان به نصیحت می گشاید و
 زنش گفت ای ز دین پیچیده سر تو

 نمی ترسی ز خشم دادگر تو؟
 مرا از بهر حق تیمار بردی
 کنون فرمان دیو خوار بردی

 ی کرده ای بزیان میاورچو خیر
 اوریم مانیا یخلل در کعبه 

 انپشیم خود بد رفتار از بود شده متاثر سخنان این از که عرب مرد
 که دهد می نشان نیز سخنان این. خواند خود خواهر را زن آن و شد
 را ایوعده هیچ فریب و بود وفادار خود ازدواج در جان پای تا زن

 . نخورد
عنصر گفت و گو به صورت مستقیم « کعبدختر »در حکایت 

و ابراز عشق نمی ررو در  داللی وجود ندارد یعنی دو دلداده مستقیم و
بلکه با نامه نگاری که نوعی گفت و گوی غیر مستقیم است  ،کنند

اظهار عالقه می کنند. در حقیقت این نامه نگاری ها که به واسطه 
ب و بکتاش را ی دایه ی دختر صورت می گیرد شخصیت دختر کع

 به خوبی آشکار و حاالت درونی آنان را نمایان می کند. 
 

در  هاتیشخص یو رفتار یبر سالمت اخالق دی: تأکدوم بخش
 بلند و کوتاهنیمه هایتیحکا
ی باهوشی و صفات ، برای پس« سرپاتک هندی»در حکایت  عطار

 :بر می شمارد دانشمندی را چنین
 دبه هندوستان یکی را کودکی بو

 که عقلش بیش و عمرش اندکی بود
 ز هر علمی بسی تحصیل بودش
 از آن بر هر کسی تفضیل بودش
 اگر چه بود در هر علم سرکش

 از جمله علم تنجیم آمدش خوش
 

 است: آورده« حکیم»در همین داستان در توصیف 
 حکیمی بود در شهری دگر دور

 که در تنجیم و در طب بود مشهور
 رهی بازندادی در سرا کس را 

 نبودی هرگزش در خانه دمساز
 نداند علم او ، او داند و بس
 ازان تنها نشستی تا دگر کس

 و نگرش یا هاشخصیت ظاهر از هاداستان ابتدای در همیشه عطار
 از تصوری ابتدا همان از خواننده تا کندمی یاد هاآن شخصیت
 دهدا نشان مداوم هایکنش با هاویژگی این و باشد داشته هاشخصیت
 صفات وقتی که است این پردازی شخصیت در عطار شود. هنر
 اب دقیقاً خصلت آن کند، می فهرست داستان یک از را شخصیتی

در حکایت  دارد. مطابقت دهد می انجام داستان در او که کاری
 خصوصیات پسر را چنین گزارش می دهد:« پسر هارون الرشید»

 پسر بود یـک را ز هـارون زبیده

 خبر بودبی ز عالم در خلوت ـهک

 مـادر ز ایوانش نگذاشتی ــرونب

 جانش پرورد چونمی زیر پرده که

 قیاسشبی عقل یافت ـو قوتچ

 شناسشحکمت آمـد دل جوش به

، قصر و مرگ پسر از هیبت که زمانی حکایت،عطار در همین 
 روزی با این که »پاکدل مردی« کند از زبانمی رکرا ت خانواده

 کند:می توصیف او را چنین است پسر دیدار داشته

 و زرد دیـدم را نحیـف ـوانیج

 و درد دیــدم داغ سر تـــا پــاش ز

 در پیش و زنبیــل تــیشه ـادهنه

 خویشبی و نه با خویش نه واله شده

های شخصیت درونی حاالت توصیف ها بهحکایت عطار در این گاه
 پردازد. مثال در حکایتاند میای زیبا شدهچهره مجذوب که
پسر وزیر  عاشق صوفیی »داشت جمالپسر صاحب که یوزیر«

 و شیدایی و شیفتگی صوفی این درونی حاالت زیبا شود. عطار چهمی
 دهد:می او را شرح

 شد ناتـوان ز عشقش صوفــی ـییک

 شد تــا توان کـو شد ندانم ــانچن

 ، یــاراانــواع هیچ ــود او را، بـهنب

 آشکــارا کــردی سر  عشقش ـه

 سوخـتزار می عشقش همواره چنان

 سوخـتسر تا پای او هموار می که

 نبــودش آوازشدردی هـمـو هـمچ

 رازی نبـودشهــم هانـــدو آن در

 راز آن داشــتمـی نهـــان دل درون

 باز مـاند آن هـم تـا از بیدلـی ـهک

 خونبار گشت همچو باران چشمش دو

 یکبــار تا شد هــر دو نابینا بـه که

 آمـــد آشکـــارش ــو نـــابیناییچ

 شد هــزارش دردی زیــادت ــهب

 جوان عاشق پیر چنان »گازر با جوان پیر عاشق« یا در حکایت و
 او کرده خود را وقف ی هستیو همه گشته »دو تا پشتش« که شده
 ای ازبرد تا لحظهمی و مزد خود را برای جوان . هر روز فتوحاست

 شود. او سرمست جمال
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 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عطار باز هم « جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد»در حکایت 
حاالت شیدایی جوان نمک  توصیف حکایت های مذکور به ۀیوبه ش

 فروش پرداخته است.
عطار در حکایت های کوتاه در یک یا دو بیت با بیان چند جمله 

موسی »می پردازد. در حکایت  ها و صفات آنهابه معرفی شخصیت
 ، عابد را چنین معرفی می کند: «و عابد

 عابد نیاسودی ز طاعت یکی

 ساعت هیچ بادتع ی بینبود

 بود کارش ی عبادتشبانروز

 روزگارش شد در عبادت بسر

، مرد حریص این گونه «مرد حریص و ملک الموت»و یا در حکایت 
 مردی است:

 و تیمـــار رنج در میان حریصی

 کند و زر کوشید بسیار جان بسی

 بود کارش زیادت روز و شب به

 هـزارشتا دینار شد سیصد  ـهک

، پادشاه شخصی است که عالوه بر «پادشاه و انگشتری»در حکایت 
 پرهیزگار است: گستره ی وسیع فرمانروایی، وارسته و

 بود دینپاک را پادشاهی جهان

 بود زیر نگین عالمش ملک که

 نظیری عالــم در همه نبودش

 گزیری عالم از همه بودش که

 ماهی تا به از مه ملکش سواد

 پادشاهی غربش تا به شرقش ز

 یم توسعه را ها شخصیت مستقیم طور به کوتاه داستان 29 درعطار 
 پردازد، می ظاهر توصیف به فقط ها داستان این از برخی در او دهد.

 را شخصیت های ویژگی و ها ویژگی دیگر برخی در که حالی در
 بصری های جلوه بر عالوه ها داستان این در گاهی. کند می ذکر

 شوند. می معرفی نیز دیالوگ طریق از ها شخصیت مستقیم،
 

های در حکایت از طریق گفت وگوها، شناخت رفتاری شخصیت
 بلند و کوتاهنیمه

دربارۀ اهمیت گفتگو . است محور دیالوگ عطار های داستان بیشتر
 :است آمده نویسی داستان در

 به ها شخصیت بین رابطه کند، می استفاده دیالوگ از نویسنده وقتی
 أییدت یا تأیید تعمیق، شروع، برای نویسنده. شود می آغاز رسمی طور

 تگوگف از استفاده با افراد بین روابط به دادن پایان یا حفظ مجدد،
 (.5.«)کندمی کار

پسر را که عطار با صفات  ،«پسر هارون الرشید»در حکایت 
معرفی کرده بود از طریق  «عقل بی قیاس»و دارای « حکمت شناس»

گفت و گوهایی که با مادر و دیگر اطرافیان دارد این صفات او بهتر 
  یابد.تجسم می

زن به خاطر شیفتگی « آن زن که بر شهزاده عاشق شد»در حکایت 
شدیدش به شهزاده انگشت نمای مردم شده بود. روزی شاهزاده از 

شاه دستور می دهد پدر می خواهد که او را از ننگ زن رهایی دهد. 
که موی زن را به کره اسبی بسته و اسب را در میدان بتازند. زن 

خود را به پای شاه می اندازد و بین او و شاه گفت و گویی در می 
گیرد. آخرین گفتار زن شخصیت پاک باخته و فدایی او همچنین 

 عشق شورانگیزش را نشان می دهد. 
شهزاده و « ی عاشق شدشهزاده که مرد سرهنگ بر و»در حکایت 

اسیر می شوند و هر دو را با هم در اتاقی زندانی  سرهنگ در جنگی
 عشق می کنند. سرهنگ که از قبل عاشق شهزاده بود و توان بیان

خود را نداشت فرصت را مناسب می بیند و به خدمت او با دل و 
سرهنگ و رضایت خاطر او از  جان مشغول می شود. عالقه مندی

 ت را می توان از مناجاتی که دارد فهمید:این موقعی
 روز هر دلخسته آن کردمی دعـا

 سوز و ناکامی همه این رب یا که
 جدایی نبود تـا کـه کـن زیـادت

 رهایی را مـا مــده زنـدان وزین
 بهشتی زندان این هست چون مرا

 خشتی بستانش بصــد بنفـروشم
 

 بزرگان شود اما روی بهمی بخشد فخر شادمانمیفخر  را به غالم
 گوید:و می کرده

 است مست شاه امشب« گفت ایشان به

 است پست افتاده غالم نیز این می ز

 از بــر شاه غالمــم ایــن ـر امشبگ

 ی خـود تـا سحرگاهبـا خـانـه برم

 هشیــار ـو گـردد روز دیـگـر شاهچ

 کـار ازیــن ـاشد پشیمانیشــر باگ

 فـرامـوش بـود بـر دل گـر کــرده و

 در جوش آید خونش گر از غیرت و

 بـاشد بـوده گــر بـر مـن ــالمشغ

 بــاشد بیهــوده بسی ــر گــویماگ

 گنـاهمبریزد بی خـون تهمــت ــهب

 راهــم درانــدازد بـه سگ پیش به

 تــو جاهـل نـدانستیــرا گــوید م

 ؟را گفتــار عـاقــل نبود مست ـهک

 نکردی صبر تـا روز شب ـرا یکچ

 فیروز؟ تـا هشیار گــردد شــاه ـهک

 بـرد بـا خویش او را نخواهـم کنون

 »و بد نیندیش نیک است وی مست که

 متحک با که است فخر اولیه انتظار و وقار دهنده نشان گفتار این
 وا احساسات تأثیر تحت راحتی به و کند می برخورد شاه اعمال با

 . دهد می رخ حدیث قالب در و گیرد نمی قرار
 زا نکند سنگسار را ها بچه اینکه برای بهلول «بهلول» داستان در

 یم گرفتار ای دسیسه در بصره در اما کند، می فرار بصره به بغداد
 دست . بهلولشود می آویخته دار به جوان یک کشتن جرم به و شود

 کند:راز و نیاز می بر باالی دار با خدا چنین شسته از جان

 الهـــی« ســر و گــفتم ــرآوردمب

 خواهی چه می بیدل مسکین ازین

 یکبــار ی تـوانـد اینها بـهفراکرده
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 زار ساعتـم کشند ایـنـزاری میب

 زیشان نه بها خواهم از تو خون من

 پـریشان مشتـی دامـــن گیرم چه

 را نـدانـم دگــر کس ــرا گیــرمت

 »جانم نیست تو خالی از حکم که

 از عقالی مجانین یکی که بهلول شخصیت به توانمی مناجات این از
 در این که یتا جای و رهاست آزاد برد. او از هر قیدی پی است

چیز را از  کند و همهمی خداوند اعتراض به گستاخانه مناجات
بر  جهت همین را و به دار و شکنجه عذاب داند حتیاو می جانب

 کند.می اعتراض »او« عمل

دوستی خالصانه و عشق حقیقی « پیر عاشق با جوان گازر»در حکایت 
که هر  ید مشخص می شود. پیرپیر از گفته هایی که با جوان دار
می  به روزی جوان ،می بخشید یروز مزد کارگری خود را به جوان

ها بسیار کم است من زر بسیار می خواهم. مرد که گوید این پول
حاضر است از خود و جانش بگذرد و همه چیز خود را فدای 

 معشوق کند می گوید: 
 زار با خود عـاشق گفتمی دل به

 ر بدی هر خار صد خاربودی گ چه

 بودی بیش را جراحت گـر تن که

 بودی بیش و راحــت را روح دلم

 نهفته در دل سخن این گفتهمی

 شکفته گل خــار پــای چنــدان ز

 نبودی خــار در پـایم گـر این که

 نبــودی پسر جـــایم ـــار اینکن

آن جا به « در وقت نزعابو الفضل حسن و کلمات او »در حکایت 
رحمت الهی ابوالفضل پی می بریم  خاکساری و فروتنی و امیدوار به

ردی تو را در فالن جا دفن می که به او می گویند: هنگامی که مُ
گوید: آنجا جای بزرگان است مرا کنار خرابات که می کنیم، او

 جای دزدان و مقامران و گنه کاران است دفن کنید:
 کـارم کارانستگنه نایــ ـــانمی

 ندارم طاقت کامالن بـا آن ـهک

 باشند تاریک بس قوم گر این چه

 باشند نزدیک نور رحمتش ـهب

جمالتی عرفانی  ،گاه در برخی حکایت ها از زبان مشایخ و بزرگان
تأیید شخصیت عارفانه  ،جمالت یا اخالقی نقل می شود و چه بسا این

ر حکایتی روزی یحیی معاذ رازی بر دهی می ی آنهاست. مثال د
کسی می گوید: چه ده خرمی است! یحیی برآشفت؛ گفت:  گذرد.

 باشد.  خوشتر از این، دل مردی باشد که از ده خوش آسوده خاطر
در حکایتی دیگر غریبی از دور برای دیدن بایزید آمد، مانند آشنایی 

: بود. به غریب گفت کردن ایستاده در زد. شیخ میان در خانه به فکر
نمی گویی از کجا آمدی؟ غریب گفت: مردی آشنا هستم و می 
خواهم بایزید را ببینم. شیخ گفت: من سی سال است بدنبال بایزید 

 می گردم اما او را پیدا نمی کنم.
 

 نتیجه گیری
ن درو یایبه دن یذهن یآثار عطار، سفر گرینامه مانند د یاله مهمنظو

دست  یبه خودشناس قیطر نیقهرمان از ا ایانسان است تا سالک 
نظام، پادشاه و شش  نیبرسد. در ا یقیو به کمال و خرد حق ابدی

انسان مانند نفس،  یشناختاز روان یاهر کدام نماد جنبه ،پسرش
 .هستند دیو توح قرعقل، علم، ف طان،یش

به عنصر شخصیت توجه عطّار نیشابوری از میان تمام عناصر داستان 
شخصیتها از ابزارهای متفاوت  خاصی داشته است و برای پردازش

ا هی مستقیم و غیر مستقیم شخصیت بهره گرفته است وی به دو شیوه
 کرده است. را معرفی 

نام  یمجهول و ب تیشخص 41با نام و  تیشخص 84 نامهدر الهی
 تمثیالت حکمدر ی الهی نامه هاحکایت شوند. برخی یشناخته م

 حکایت یا حیواناتند مثل جانبی ها اجسامهای آنند و شخصیتهست
 که است هاییحکایتهی گرو. و هندی و سرپاتک شعبی

 .هستند و نشانی نام افراد بی های آنانشخصیت

 هستند. فقط و مختلف ها متنوعشخصیت ،های عطارحکایت در
، مختلف ، مشاغلگدا، کنیز، غالم بلکهنیستد  و درباریان شاهان

 ها حضور دارند. حکایت و... در این دیوانگان

 داستان ها و کرامات یبه جمع آور یادیکه عطار عالقه ز ییاز آنجا
در  او یداستان یها تیداشت، اکثر شخص ان تصوفعارفان و بزرگ

 گروه هستند.  نینامه از ا یاله

ها، ایستا قصه مانند شخصیت منظومه اینها در شخصیت اغلب
یا  »دختر کعب«های ایستا اما و شخصیت »صالحه زن«هستند. 

 های پویا هستند.شخصیت »الرشیدپسر هارون«

 ی اوضاعهای عطار را بازگو کنندهحکایت سبب همین ، بهمنتقدین
و  از هر صنف که شاداستانی دانند. اشخاصعصر او می اجتماعی

ی عطار و زمانه محیط هستند و با رفتار و گفتارشان ی جامعهطبقه
 دهند..می را نشان

ها و  پردازی بیان اندیشه از آنجایی که هدف عطّار از داستان
تجربیات عرفانی است وی در راستای این هدف و برای القای تفکّرات 

ز این ا گیرد یکی های متفاوت شخصیتی بهره می عرفانی خوداز تیپ
 ی فنا و ترک خودآگاهی ها مسأله تفکّرات بنیادی عطار در مثنوی

است در نتیجه با بررسی فنا و مصادیق آن  و رسیدن به رستگاری
همچون سکر و مستی، خواب و الهام ، دیوانگی و گستاخی و سماع 

ای متفاوت شخصیتی همچون پادشاهان، پارسایان، مردم  در میان تیپه
های جانوری و بیجان به یک کنش واحد  یتعادی و حتی شخص

 ت.سا رسیدیم که همانا پاکبازی و رهایی از خود
الهی نامه عطار در زمینه ی زنان نیز ،  الگوییو نقد کهن از بررسی

نگری و عطار با ژرف آگاه جان شود کهمی برداشت نتیجه این
ها ا کند و آنالگوی زنان را پیدکهن ، توانستهوجو در حقایقجست

 زن« کار برد. داستانبه ناخودآگاه صورترا در اشعار خود به
 نیدر ا که است الگوییهای رمزی کهنداستان از جمله »صالحه

 ژهیدست به دست هم دادند و نقش و یعناصر ناخودآگاه جمع انیم
هن ک یداشتند. مولفه ها یداستان و تجسم منبع اصل شبردیدر پ یا

 یشود. اما کهن الگویم دهیداستان د نیبه وضوح در ا یونگی ییالگو
است که با کمک  ویخود د یداستان، کهن الگو نیا یربنایز یاصل
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                  و همکاران صدر محمدی عبداله  370

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

فت، نبرد ع نیا ییاست. برنده نها افتهیگر پرورش ید یکهن الگوها
 است. یو رستگار یپاکدامن
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