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چکیده
عطار نیشابوری ،شاعر و مؤلفی است که با قرارگرفتن در دورهای بین عصر سنايی و روزگار مولوی ،حلقۀ
اتصال آغاز و اوج مسیر عارفانۀ شعر فارسی شده است .در آثار عطار باتوجهبه آشنايی او به داستانپردازی
و استفاده از حکايات گوناگون ،مشابهتهای مضمونی با يکديگر ديده میشود .در اين پژوهش حکايات
مشترک تذکرةاالولیا و مثنوی منطقالطیر بررسی و برای دريافت نحوۀ ارتباط و مناسبات آنها با يکديگر،
از مباحث بینامتنی و بهويژه نظريۀ ژرار ژنت استفاده می شود .در اين نظريّه روابط بین متون بررسی
شده است؛ چنانکه براساس دستهبندیهای ارائهشده در آن ،میتوان روابط میانبین را بررسی و تحلیل
کرد .نکتۀ مهم آن است که باتوجهبه ويژگیهای منحصربهفرد متون ادبی زبان فارسی ،میتوان از
دستهبندیهای پیشین فراتر رفت و برای گسترش آنها اقدام کرد .اينگونه بررسیها ارتباط بین آثار
عطار و روش او را در نحوۀ بهکارگیری حکايات در دو کتاب مذکور روشن میکند .همچنین آثار عطار با
قرارگرفتن در جايگاه نمونههای ادبی سبب ايجاد دستهبندیهای تازه در حوزۀ بینامتنیت میشوند.
واژههای کلیدی :بررسی بینامتنی ،ژرار ژنت ،عطار ،تذکرةاالولیا ،منطقالطیر.
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 .1مقدمه
آثار ادبی با قرارگرفتن در گونههای ادبی ويژه ،همواره از ديدگاههای گوناگون بررسی
شدهاند؛ چنانکه استفاده از رويکردهای نقد ادبی معاصر برای مطالعۀ آثار ادبی سبب
روشنشدن نکات و وجوه تازهای دربارۀ اين آثار شده است .ازآنجاکه آثار عرفانی زبان
فارسی طیّ تاريخ ،يکی پس از ديگری پديد آمدهاند ،وجود مضامین مشترک در میان
آنها دور از انتظار نیست؛ چنانکه آثار پسین اگرچه نتوانستهاند از تأثیر آثار پیشین
برکنار بمانند ،خود نیز بر آثار بعدی اثر گذاشتهاند؛ ازاينرو ،گاه برقراری مناسبات بین
آنها سبب تکمیل يا رفع ابهام از بخشی از آن آثار میشود .حال اگر چند اثر از قلم و
نظرگاه مؤلفی مشترک سرچشمه گرفته باشند ،بررسی اين مناسبات بینامتنی در میان
آنها ،ارتباط بین متون را روشنتر نشان میدهد .عطار نیشابوری ازجملۀ شاعرانی است
که آثار بسیاری را به وی نسبت دادهاند ،امّا در اين میان ،آثاری که براساس تحقیق
پژوهشگران معاصر از آن عطار هستند ،عبارتاند از :تذکرةاالولیا ،منطقالطیر ،مصیبت-
نامه ،الهینامه ،اسرارنامه ،ديوان قصايد و غزلیات و مختارنامه .نکتۀ قابلتوجه دربارۀ آثار
عطار نیز عالقۀ وافر وی به داستانپردازی و بهکارگیری حکايات متعدد است؛ ازاينرو،
بیترديد میتوان در میان آثار وی مضامین مشترک زيادی را يافت.
در اين پژوهش حکايات مشترک بخش نخست تذکرةاالولیا و مثنوی منطقالطیر
عطار باتوجهبه مباحث بینامتنی بررسی شده است .پرسشهای مطرح در اين پژوهش
عبارت است از اينکه چه تعداد حکايت مشترک در میان تذکرةاالولیا و منطقالطیر وجود
دارد؟ چه شباهتها و تفاوتهايی میان حکايات مشترک تذکرةاالولیا و منطقالطیر
وجود دارد؟ حکايات مشترک در دو کتاب مذکور ،بیشتر با کداميک از اقسام بینامتنیت
قابلتحلیل است؟ آيا باتوجهبه ويژگیهای مناسبات بینامتنی در دو اثر مذکور ،میتوان
تقسیمبندی تازهای برای بینامتنیت ارائه داد؟
اين مقاله بخشی از پژوهشی گسترده دربارۀ آثار عطار است .دربارۀ مناسبات
بینامتنی ساير آثار عطار هم مقاالتی را نويسندگان در دست تدوين دارند .در اين
پژوهش از روش مقايسهای-تطبیقی استفاده میشود و حکايات مشترک براساس دسته-
بندیهای تازهای از بینامتنیت که باتوجهبه ويژگیهای حکايات شکل گرفتهاند ،تحلیل
میشود .باتوجهبه محدوديت حجم مقاله برای هريک از دستهبندیها تنها به ارائۀ تحلیل
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کامل از يک نمونه حکايت بسنده میشود و در نتیجهگیری خالصهای از بررسی
بینامتنی همۀ حکايات مشترک با ذکر نام حکايات و مناسبت میان آنها ارائه میشود.
دربارۀ پیشینۀ اين پژوهش میتوان به مقالۀ «ترامتنیت مطالعۀ روابط يک متن با
ديگرمتنها» (نامورمطلق )1386 ،و نیز کتاب درآمدی بر بینامتنیت نظريّهها و کاربردها اثر
بهمن نامورمطلق اشاره کرد که در مقالۀ مورداشاره صرفاً نظريۀ ژنت معرفی شده و نمونۀ
ادبی يا هنری بررسی نشده است .در کتاب مذکور نیز بخش نخست ،اختصاص به
تاريخچۀ مباحث بینامتنی دارد و در بخش دوم ،نمونههای ادبی و هنری را آورده ،امّا
دربارۀ موضوع پژوهش حاضر مطالعۀ جدی صورت نگرفته است.
 .2عطار نیشابوری
فريدالدين محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری در حدود سال  540هجری قمری در
کدکن نیشابور چشم به جهان گشود .براساس سخن خود او در ديباچۀ تذکرةاالولیاء،
وی از کودکی به عارفان و انديشههای آنان گرايش داشته و عالقۀ وی به سخنانی جز
سخن عارفان نبوده است .محتوای آثار عطار نشان از آگاهی وی به علوم و فنون ادبی،
علوم دينی و مبادی طب دارد؛ پس روشن است که از دوران کودکی به تحصیل و کسب
علم اشتغال داشته و سرانجام ،آمیزهای از اين علم و آگاهی و انديشههای صوفیانه و
خانقاهی سبب شکلگیری آثار عارفانۀ منظوم و تنها اثر منثور وی شده است (ر.ک:
فروزانفر« .)75-1 :1354 ،عطار نیشابوری يکی از صوفیانی است که در کتب خويش به
آوردن قصه و حکايت اهتمامی خاص داشته است .هر موضوع اخالقی يا عرفانی را که
میخواسته است بیان کند به نوعی آن را با حکايت میآمیخته تا بهتر در ذهن شنونده
بنشیند؛ ازاينجهت شناخت عوامل تشکیلدهندۀ داستانهای او مهم است» (اشرفزاده.)31:1373،
 .3بینامتنیت
يکی از رويکردهای مهم در نقد ادبی معاصر ،رويکرد بینامتنیت است که خود پیشینهای
طوالنی دارد و برخالف آنچه تصور میشود ،پديدۀ تازهای بهشمارنمیرود ،بلکه مسیر
تاريخی بلندی را طی کرده و در پیمودن اين مسیر با تأثیرپذيری از نظريّههای مختلف
پرورش يافته است .شخصیّتها و جريانهای فکری تأثیرگذاری که در شکلگیری
بینامتنیت نقش داشتهاند« ،پیشابینامتنیت» را تشکیل میدهند .در پیشابینامتنیت
نظريّات و افکار ارائهشده ،منظم و بههمپیوسته نیست .بینامتنیت در مسیر شکلگیری
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خود از افکار گوناگون عبور کرده است؛ ازاينرو ،اگرچه ژولیا کريستوا ()Julia Kristeva

پايهگذار بینامتنیت دانسته میشود ،درحقیقت بینامتنیت حاصل تالش نظريّهپردازان
متعددی بوده است و تنها دستاورد يک فرد نیست .در میان شخصیّتها و جريانهای
پیشابینامتنی ،باختین ( )Bakhtineبهعنوان مهمترين شخصیّت شناخته میشود ،امّا
جريانهای ديگری همچون نقد سنتی و نقد منابع ،نشانهشناسی ،فرمالیسم روسی،
مضمونشناسی ،دانشها و هنرهای تطبیقی نیز در شکلگیری و تداوم بینامتنیت نقش
داشتهاند« .باختین ادبیات را بازتاب مستقیم مسائل اجتماعی نمی دانست ،بلکه مثل
فرمالیستها برای ساختهای ادبی و زبان اهمیّت قائل بود .به نظر او ادبیّات و مخصوصاً
رمان میتواند چند معنا و مفهوم داشته باشد و به اصطالح چندصدايی باشد» (شمیسا،
 .)183 :1391باختین بر اين اساس منطق مکالمه را بنیان نهاد که ساحتی بینامتنی دارد؛
چنانکه به اعتقاد او هر متن با متون پیشین که موضوع مشترکی با هم دارند ،گفتوگو
میکند.
بینامتنیت و ارجاعات بینامتنی را در زبان فارسی هم میتوان يافت .اگر بهدقت نگاه
کنیم ،انديشۀ ارجاعات بینامتنی را در همهجا و ازجمله در مطالعات نقد ادبی و زبانی
خودمان با نامها و مفهومهای متفاوت میبینیم؛ تلمیح ،انتحال ،شأن نزول ،اسباب نزول،
مقام ،مقال ،شیوۀ روايت تودر تو يا متن در متن شرقی و ايرانی ،نقش احاديث ،اخبار،
روايات ،نصرانیات و اسرائیلیات در تفسیر قرآن و غیره (ساسانی.)173 :1383 ،
بینامتنیت به دو نسل از نظريّهپردازان تقسیم میشود که تفاوتهای بنیادين با
يکديگر دارند .بینامتنیتِ نخستین را بارت و کريستوا مطرح میکنند که رابطۀ تأثیر و
تأثر را انکار میکند .پژوهشگران نسل دومِ بینامتنیت ،بیتوجه به روابط تأثیر و تأثری
نیستند و در تحلیلهای خويش نقد منابع را انکار و نفی نمیکنند« .ژنی و ريفاتر با
صراحت از تأثیرات بینامتنی سخن میگويند و به نقد منابع نیز میپردازند .اين موضوع
در مفهوم ترامتنیت موردنظر ژار ژنت به اوج خود میرسد» (نامورمطلق.)35:1390،
در نظريۀ ترامتنیتِ ژرار ژنت ،روابط بین متون در دستهبندیهای پنجگانه قرارمی-
گیرد که عبارت است از :بینامتنیت ،پیرامتنیت ،فرامتنیت ،سرمتنیت و بیشمتنیت .در
دستۀ بینامتنیت ،متن در متنی ديگر بهکارمیرود .از ديدگاه ژنت «هرگاه متنی از
ديدگاه معناشناسیک دنبالۀ متنی ديگر دانسته شود ،با نکتۀ بینامتنی روبهرويیم»
(احمدی .)320:1370،ژنت اثر مستقلی را به اين دسته اختصاص نداده است ،امّا از آنچه در

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1396شمارۀ پیاپی 99/ 19

آثار خويش و کتاب الواح بازنوشتنی نوشته است ،اينگونه برداشت میشود که از نظر
وی میان بینامتنیت کريستوا و او تفاوت وجود دارد و آن را شیوهای محدود ،بهوسیلۀ
رابطۀ همحضوری بین دو يا چند متن تعريف میکند؛ بنابراين ،بینامتنیت رابطۀ بین
متون براساس همحضوری است« .هرگاه بخشی از يک متن (متن  )1در متن ديگری
(متن  )2حضور داشته باشد ،رابطۀ میان اين دو ،رابطۀ بینامتنی محسوب میشود»
(نامورمطلق .)87: 1386،در ترامتنیت ژنت بینامتنیت به سه دسته تقسیم میشود:
 .1بینامتنیت صريح و اعالمشده :اين بینامتنیت از حضور آشکار يک متن در متنی
ديگر سخن میگويد .در اين نوع بینامتنیت مؤلفِ متنِ دوم به دنبال پنهانکردن متن
اوّل نیست؛ به همین علت ،حضور متن دوم در آن بهنوعی ديده میشود .ژنت نقلقول را
گونه ای بینامتنی میداند که البته نقلقول خود به دو دستۀ بزرگ ،يعنی نقلقول با
ارجاع و نقلقول بدون ارجاع قابلتقسیم است.
 .2بینامتنیت غیرصريح و پنهانشده :در اين نوع بینامتنیت ،مؤلفِ متنِ دوم می-
کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند .اين کار به دلیل ضرورتهای ادبی نیست،
بلکه دارای داليل فراادبی است .سرقت ادبی -هنری يکی از انواع اين دسته از بینامتنیت
بهشمارمیرود.
 .3بینامتنیت ضمنی :در اين نوع بینامتنیت مؤلفِ متنِ دوم ،قصد پنهانکردن
بینامتن را ندارد؛ به همین دلیل با بهکاربردن نشانههايی به مخاطب اعالم میکند که
بینامتن و مرجع متن او چیست ،امّا بايد توجه داشت که اين کار بهصورت آشکار و
صريح صورت نمیگیرد ،بلکه به اشارههايی ضمنی اکتفا میشود .کنايات ،اشارات،
تلمیحات و ...از مهمترين اشکال اين نوع بینامتنیت هستند (ر.ک .همان.)89-87 :
متون عرفانی يکی از مهمترين عرصهها برای بررسی روابط بینامتنی هستند« .ارتباط
بینامتنی در متون عرفانی همچون پیوستگی حلقههای يک زنجیر است و هر متن با
متن يا متون پیشین و پسین پیوند تنگاتنگ دارد .اين پیوند از ترجمه ،شرح و تفسیر
فراتر میرود و گاه بی آنکه متنی آشکارا ترجمه يا شرح متون ديگر باشد ،بینامتنیت
همچنان در آن مشهود است» (روضاتیان .)90 :1390 ،تذکرةاالولیا و منطقالطیر ازجمله
آثار عرفانی هستند که از اين قاعده برکنار نیستند .باتوجهبه اينکه عطار در مثنویها به
دنبال پنهانکردن مرجع متن خود به داليل فراادبی ،مانند سرقت ادبی نیست ،نمی
توان بینامتنیت غیرصريح را برای آنها صادق دانست .از سوی ديگر ،باتوجهبه اينکه
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اشارات ،کنايات و تلمیحات روشنی در منطقالطیر وجود ندارد که ذهن را به مرجع
حکايات که همان تذکرةاالولیاست ،انتقال دهد و تا زمانی که مخاطب از متن نخست
آگاه نباشد ،مناسبت بینامتنی بین آنها را درنمیيابد ،بايد گفت که مناسبت بینامتنیت
ضمنی را نیز نمیتوان در میان حکايات مشترک تذکرةاالولیا و منطقالطیر برقرار
دانست ،امّا در بینامتنیت صريح آنچه اهمیت اساسی دارد ،همحضوری است و همانطور
که ذکر شد ،منظور از همحضوری ،حضور متن اوّل در متن دوم است .نکتۀ مهم در اين
همحضوری آن است که متن دوم نسبتبه متن نخست تفاوت هايی دارد .بر اين اساس
بايد گفت حکايات نقلشده در آثار عطار با داشتن مؤلف واحد ،از يکسو اين همحضوری
را به وضوح نشان میدهند و از سوی ديگر تفاوتهايی با يکديگر دارند؛ پس روشن است
که بايد مناسبت بینامتنیت صريح را در میان حکايات مشترک تذکرةاالولیا و منطقالطیر
برقرار دانست .نکتۀ مهم آن است که براساس ارتباطی که بین حکايات وجود دارد ،میتوان
دستۀ بینامتنیت صريح را گسترش داد و دستهبندیهای تازهای را برای آن درنظرگرفت؛
ازاينرو ،در اين پژوهش باتوجهبه اينکه در ارتباط متقابل تذکرةاالولیا و منطقالطیر رابطۀ
اصلی مبتنی بر بینامتنیت صريح است ،باتوجهبه فضای کلی اين مناسبات تقسیمبندیهای
ابداعی و نو برای آن درنظرگرفته شده است که دستاورد همین پژوهش است .اين تقسیم-
بندیها بر افزايش يا کاهش ايجادشده در لفظ يا مضمون حکايات و يا هر دوی آنها و
نیز تلفیقی از شکلگیری اين افزايش يا کاهش استوارند.
 .1-3بینامتنیت صریح افزایشی

اين دسته از مناسبات بینامتنی دربرگیرندۀ حکاياتی است که عطار آنها را در
منطقالطیر نسبتبه تذکرةاالولیا گسترش و افزايش داده است که اين دسته خود دارای
دو زيرمجموعه است:
 .1-1-3افزایش در لفظ و مضمون

اين دسته شامل حکاياتی است که در آنها حکايتِ متنِ منظوم ،از حکايت تذکرةاالولیا
بیشتر شده که اين افزايش هم در لفظ و هم در مضمون صورت گرفته است؛ چنانکه از
يکسو الفاظ بیشتری بهکاررفته و از سوی ديگر ،نکته يا نکات مهم و قابلتأملی به
حکايت متن منظوم افزوده شده است؛ مانند حکايت «رابعه و درخواست حسن بصری»:
«نقل است که حسن روزی به صومعۀ او رفت و گفت :از آن علمها که نه به تعلیم بوده
باشد و نه به شنیده ،بلکه بیواسطۀ خلق به دل تو فرود آمده است ،مرا حرفی بگو.
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گفت :کالوهای چند ريسمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم ،به دو درم
بفروختم و يکی در اين دست گرفتم و يکی در آن دست و ترسیدم که اگر هر دو به
يک دست گیرم ،جفت شود و مرا از راه ببرد .فتوحم امروز اين بود» (عطار:1391 ،
.)67
گفت ای در عشق صاحب واقعه
رفت شیخ بصره پیش رابعه
برکسی نه خواندی نه ديده ای
نکته ای کز هیچ کس نشنیده ای
آن بگو کز شوق جان من شده است
آن تو را از خويشتن روشن شده است
چند پاره رشته بودم ريسمان
رابعه گفتش که ای شیخ زمان
حاصلم
آمد
سیم
درست
دو
بردم و بفروختم خوش شد دلم
اين در اين دستم گرفتم آن در آن
هر دو نگرفتم به يک دست آن زمان
راه زن گردد فرو نتوان گرُفت
زان که ترسیدم که چون شد سیم جفت
(عطار)166:1389 ،

اين حکايت در ضمن شرح احوال رابعه عدويّه در تذکرةاالولیا بیان شده است و عطار
اين حکايت را در منطقالطیر نیز آورده و به نظم کشیده است .اين حکايت در ضمن
حکاياتی آمده است که به تأيید و محسوسساختن پاسخ هدهد به مرغان کمک
میکنند .در اين بخش يکی از مرغان از جور نفس خويش مینالد و هدهد دربارۀ
نکوهش نفس و غفلت انسان از آن سخن میگويد .همانگونه که میبینیم بین دو
حکايت مشابهت در مضمون وجود دارد؛ چنانکه در هر دو حکايت رابعه و حسن بصری
شخصیّت های اصلی هستند ،حسن به نزد رابعه رفته و از او درخواست کرده است که
علم يا نکتهای که ويژگیهای خاصی دارد ،برای او بیان کند .رابعه حکايت فروختن
ريسمانهای خود و پول حاصل از آن ها را بیان کرده و نتیجه گرفته است که به علت
ترس از گمراهی آن دو سکۀ حاصلشده را در دو دست خويش نهاده است ،اما ازآنجاکه
عطار دو حکايت را در دو کتاب متفاوت بیان کرده است ،وجود تفاوت میان آنها مسلم
است؛ ازاينرو ،میتوان تفاوتهای میان دو حکايت را اينگونه بر شمرد:
 .1در حکايت تذکرةاالولیا عبارت «نقل است» ذکر شده است ،امّا در حکايت منطق-
الطیر چنین عبارتی وجود ندارد .بهنظرمیرسد میتوان گفت ايجاد اين تفاوت به اين
دلیل است که در تذکرةاالولیا که متنی منثور است ،خواننده به هنگام مطالعۀ حکايت
در روبهروشدن با عبارت «نقل است» مستندبودن حکايت را درک میکند و گويا که
عطار براساس اطالعات مکتوب يا شفاهی پیش از خود اين حکايت را نقل کرده است و
اين نکته سبب جلب اطمینان خواننده میشود ،امّا در حکايت منطقالطیر که عطار
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حکايت را پس از پاسخ هدهد و برای محسوسساختن سخنان او آورده است ،حذف
عبارتی که نشان از منقولبودن حکايت است ،سبب اثرگذاری بیشتر بر خواننده میشود
و خواننده احساس می کند که سخن را از زبان عطار به عنوان راوی اصلی میشنود و
بیشتر پذيرای پندهای هدهد و حکايات تأکیدکنندۀ آنها میشود .ازآنجاکه تذکرةاالولیا
در بیان شرح احوال عارفان است ،منقولبودن حکايت به آن جنبهای مستندگونه
میدهد ،امّا چون در منطقالطیر بیان حکايت بهجهت ايجاد تأيید و تأکید بر سخنان
هدهد و آگاهساختن مخاطب از مسائل عرفانی است ،حذف منقولبودن حکايت سبب
تأثیرگذاری بیشتر حکايت می شود و آن را از سیطرۀ راويان ناشناس خارج میکند؛
چنانکه شنیدن حکايت بهطور مستقیم از زبان عطار سبب میشود مخاطب ارتباط
مناسبتری با مفهوم برقرار کند.
 .2در حکايت تذکرةاالولیا حسن بصری ،رابعه را با صفت خاصی خطاب نکرده است.
حال آنکه در حکايت منطقالطیر با صفت «صاحب واقعه در عشق» خطاب شده است.
 .3درخواست حسن بصری در حکايت تذکرةاالولیا با عنوان «علمها» نامیده شده،
درحالیکه در حکايت منطقالطیر واژۀ «نکته» برای آن بهکاررفته است.
 .4ويژگیهايی که حسن بصری برای علم درخواستشده از رابعه برمیشمارد ،در
حکايت تذکرةاالولیا سه ويژگی است :الف .از طريق تعلیم آموخته نشده است؛ ب .از راه
شنیدن از ديگران پديد نیامده است؛ ج .بدون واسطه به دل رابعه فرود آمده است .حال
آنکه در حکايت منطقالطیر چهار ويژگی بیان میشود :الف .شنیدهنشدن از کسی؛ ب.
نخواندن برای کسی؛ ج .از راه ديدن بهدستنیاوردن آن و د .روشنشدن بدون واسطه و
از قلب رابعه برای او .در حکايت تذکرةاالولیا علم درخواستشده از طرف حسن بصری
دارای سه ويژگی بود و از طرف ديگر ،با مطالعۀ چهار ويژگی مذکور در حکايت
منطقالطیر بهنظرمیرسد بتوان جملۀ «نه به تعلیم بوده باشد» را که درحکايت
تذکرةاالولیا آمده است ،دارای دو وجه دانست :يکی آنکه منظور علمی است که رابعه آن
را از معلمی نیاموخته باشد و ديگر آنکه باتوجهبه عبارت «برکس نه خواندهای» که در
مصراع دوم بیت دوم از حکايت منطقالطیر آمده است ،میتوان گفت منظور آن است که
رابعه آن علم را به کسی تعلیم نداده باشد .باتوجهبه ارتباطی که بین دو حکايت وجود
دارد ،مطالعۀ آنها در کنار يکديگر میتواند وجوه تازهای را آشکار کند.
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 .5در حکايت تذکرةاالولیا حسن بصری از شوق سخن نمیگويد ،امّا در حکايت
منطقالطیر در بیت سوم ،به اين شوق اشاره میشود و دلیلی برای درخواست علم از
سوی حسن بصری نیز بهشمارمیرود.
 .6مقدار ريسمانها در حکايت تذکرةاالولیا با ترکیب واژگانی «کالوهای چند
ريسمان» بیان شده ،امّا در حکايت منطقالطیر ترکیب واژگانی«چند پاره ريسمان» برای
آن بهکاررفته است.
 .7در حکايت تذکرةاالولیا ،از زبان رابعه سخنی مبنی بر احساس خوشداشتن پس
از فروش ريسمانها وجود ندارد ،امّا در حکايت منطقالطیر جملۀ «خوش شد دلم»
بیانکنندۀ آن احساس از زبان رابعه است.
 .8در حکايت تذکرةاالولیا بهای دريافتشده از سوی رابعه با ترکیب واژگانی «دو
درم» بیان شده و علت فروش ريسمانها نیز دستيافتن به قوت دانسته شده است،
درحالیکه در حکايت منطقالطیر بهای مذکور با ترکیب واژگانی «دو درست سیم» بیان
شده و دلیل فروش ريسمانها را نیز نگفته است.
 .9در پايان حکايت تذکرةاالولیا ،جملهای از زبان رابعه آورده شده است که آن اتفاق
ذکرشده در حکايت را فتوح خويش دانسته است ،امّا در حکايت منطقالطیر بیتی با اين
مفهوم ديده نمیشود؛ بنابراين ،می توان گفت که بهنظرمیرسد عطار حکايت
منطقالطیر را نسبتبه حکايت تذکرةاالولیا افزايش داده است؛ چراکه از صاحب واقعه-
بودن رابعه در عشق سخن میگويد و اين باتوجهبه جايگاه رابعه در بحث عشق و محبت
میان عارف و خداوند برجسته است و اين نکتهای است که در حکايت تذکرةاالولیا آن را
نمیبینیم .همچنین ويژگیهای برشمرده شده برای علمی که حسن بصری درخواست
کرده است ،در حکايت منطقالطیر چهار ويژگی است که جزئیتر از حکايت تذکرةاالولیا
هستند؛ ازاينرو میتوان گفت اين افزايش هم در مضمون و هم در لفظ روی داده است
و اين نکته سبب میشود که مناسبت دو حکايت در دستۀ بینامتنیتِ صريح از نوع
افزايش در لفظ و مضمون جای گیرد.
 .2-1-3افزایش در لفظ

اين دسته دربرگیرندۀ حکاياتی است که در بیان آنها در متن منظوم ،نسبتبه
تذکرةاالولیا تنها افزايش در لفظ صورت گرفته و نکتۀ خاصی به مضمون اضافه نشده
است؛ مانند حکايت «مالک دينار و سائل»:
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«گفتند :چگونهای؟ گفت :نعمت خدای-عزّ و جّل -میخورم و فرمان شیطان میبرم»
(عطار.)47 :1391 ،
مالک دينار را گفت آن عزيز
گفت بر خوان خدا نان می خورم

من ندانم حال خود چونی تو نیز
پس همه فرمان شیطان می برم
(عطار)163 :1389 ،

اين حکايت در ضمن شرح احوال مالک دينار در تذکرةاالولیا ديده میشود که عطار
آن را در منطقالطیر ،در قالب دو بیت بیان کرده است .اين حکايت را در بخش
حکايتهای ذکرشده پس از جواب هدهد ،مبنی بر لزوم گذشتن از جان و باکنداشتن از
سختیهای راه عشق ،میتوان يافت .دو حکايت دارای مضمون مشابه هستند؛ چنانکه
در هر دو ،مالک دينار شخصیّت اصلی است،کسی دربارۀ حال وی پرسیده و او به
استفاده از نعمت خداوند و فرمانبردن از شیطان اقرار کرده است ،امّا باتوجهبه اينکه
عطار ،اين حکايت را در دو کتاب متفاوت آورده است ،وجود تفاوت در شیوۀ بیان آنها
مسلم است؛ ازاينرو ،میتوان تفاوتهای اين دو حکايت را چنین برشمرد:
 .1در حکايت تذکرةاالولیا مسندالیه حذف شده و مسند بهصورت فعل سوم شخص
جمع ذکر شده است ،امّا در حکايت منطقالطیر مسندالیه در قالب واژۀ «آن عزيز» ذکر
شده و مسند آن نیز بهصورت فعل سوم شخص مفرد بیان شده است.
 .2در حکايت منطقالطیر عبارت «من ندانم حال خود» که جملهای خبری است،
در ابتدای پرسش از مالک دينار اضافه شده است ،حال آنکه در حکايت تذکرةاالولیا اين
پرسش فقط در قالب عبارت «چگونهای؟» بیان میشود.
 .3در حکايت تذکرةاالولیا ترکیب واژگانی «نعمت خدای عزّ و جّل» بهکاررفته است،
درحالیکه درحکايت منطقالطیر کاربرد ترکیب «خوان خدا و فعل نانخوردن» عالوه بر
اينکه متضمن جزئیات بیشتر و دارای شیوۀ بیان متفاوتی است ،میتوان آن را در گسترۀ
مفهوم واژۀ «نعمت» در تذکرةاالولیا دانست؛ ازاينرو میتوان گفت عطار در بیان اين
جمله در حکايت تذکرةاالولیا بهصورت کلیتری عمل کرده است ،حال آنکه در بیت
منطقالطیر جزئیات بیشتری را بیان میکند.
 .4در حکايت منطقالطیر واژۀ «همه» بهکاررفته است ،حال آنکه در حکايت
تذکرةاالولیا اين واژه وجود ندارد .اين کاربرد سبب میشود خواننده تأکید بیشتری
احساس کند .اين تفاوتها نشان میدهد عطار تغییراتی را در شیوۀ بیان خويش ايجاد
کرده که متناسب با ساختار و اهداف دو کتاب است .باتوجهبه اينکه مضمون دو حکايت
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در دو کتاب مذکور يکسان است و مناسبت بینامتنیت صريح نیز استوار بر همحضوری
دو متن بدون پنهانکردن مرجع متن است ،میتوان گفت که بین دو حکايت مناسبت
بینامتنیت صريح وجود دارد؛ چراکه عطار حکايت تذکرةاالولیا را با شیوهای متفاوت و
متناسب با ساختار متن منظوم و کتاب منطقالطیر آورده است .باتوجهبه اينکه در
مقايسۀ دو متن ،افزايش محسوسی در کاربرد واژگان در حکايت منطقالطیر نسبتبه
حکايت تذکرةاالولیا ديده میشود؛ چنانکه نام مالک دينار ذکر شده است ،واژگان
«خوان خدا» و «نان» به جای واژۀ « نعمت» بهکاررفتهاند ،کاربرد واژۀ «همه» مفهوم
فرمان بردن از شیطان را مؤکدتر کرده است ،مخاطب مالک دينار با عنوان «آن عزيز»
معرفی شده و دربارۀ احوال خود سخن گفته و سپس حال مالک دينار را پرسیده است،
بايد گفت اين رابطۀ بینامتنی از نوع بینامتنیت صريح با افزايش در لفظ است.
 .2-3بینامتنیت صریح کاهشی

اين دسته از مناسبات بینامتنی دربرگیرندۀ حکاياتی است که در منطقالطیر نسبتبه
تذکرةاالولیا کاهش يافتهاند که اين کاهش از جهت لفظ يا مضمون و يا هر دو است.
 .1-2-3کاهش در لفظ و مضمون

اين دسته شامل حکاياتی است که در متنِ منظوم نسبتبه تذکرةاالولیا از نظر لفظ و
مضمون کاهش يافتهاند؛ چنانکه برای حکايات الفاظ کمتری بهکاربرده شده و نیز نکته
يا نکاتی مهم که در متن تذکرةاالولیا ديده میشود ،در حکايت متن منظوم ذکر نشده
است؛ مانند «حکايت صالح مرّی و رابعه»:
«صالح مرّی -رحمةاهلل علیه -بسی گفتی که هرکه دری کوبد ،عاقبت باز شود .رابعه
يک بار حاضر بود گفت :تا کی گويی که باز بخواهد گشاد .کی بسته است ،تا بازگشايد؟
صالح گفت :عجبا! مردی جاهل و زنی ضعیفه دانا» (عطار.)69 :1391 ،
بی خودی میگفت در پیش خدا
رابعــه آنجا مگـــر بنشسته بود

که ای خدا آخر دری بر مــن گشا
گفت ای غافل کی اين در بسته بود
(عطار)220 :1389 ،

اين حکايت در ضمن شرح احوال رابعه در تذکرةاالولیا آمده است .عطار اين حکايت
را در منطقالطیر در قالب دو بیت به نظم کشیده است .اين حکايت پس از توضیحات
مربوط به وادی طلب آمده ،آن را توضیح داده و محسوس کرده است .روشن است که دو
حکايت دارای مضمون يکسان هستند؛ چنانکه در هر دو ،رابعه شخصیّت اصلی است.
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فردی که در دو حکايت با عنوانهای متفاوت معرفی میشود ،سخنی میگويد و رابعه
آن را میشنود و پاسخی عارفانه و هوشیارکننده به وی میدهد .ازآنجاکه دو حکايت در
دو کتاب متفاوت بیان شده است ،وجود تفاوت در شیوۀ بیان آنها مسلّم است؛ ازاينرو،
می توان تفاوتهای میان دو حکايت را اينگونه بر شمرد:
 .1در حکايت تذکرةاالولیا نام شخصی که اين حکايت با او مرتبط است ،صالح مرّی
است که در جايگاه مسندالیه جملۀ نخست قراردارد ،حال آنکه در حکايت منطقالطیر با
صفت «بیخود» از او ياد شده که مسندالیهی نکره است.
 .2در حکايت تذکرةاالولیا سخن صالح مرّی بهصورت جملهای خبری با مسندالیهی
مبهم و دارای عمومیّت مطرح میشود ،امّا در حکايت منطقالطیر بهصورت جملهای
انشايی که خداوند را خطاب میکند  ،بیان شده و از عمومیت حکم کاسته و آن را به
خود محدود ساخته است و از واژۀ «در» نیز دری الهی را اراده میکند ،امّا از جملۀ
تذکرةاالولیا درهايی غیر از درگاه الهی را نیز میتوان دريافت کرد.
 .3در حکايت تذکرةاالولیا ذکر فعل «گفتی» ،واژۀ «بسی» و جملۀ «رابعه يک بار
حاضر بود ،».نشانگر تکرار ذکر اين سخن از سوی صالح مرّی است؛ آنگونه که همیشه
آن را بیان میکرده است و رابعه يک بار آن را میشنود ،امّا در حکايت منطقالطیر
اگرچه فعل «میگفت» استمرار و تکرار را انتقال میدهد ،مصراع «رابعه آنجا مگر
بنشسته بود» ،محدوديّت زمانی برای اين تکرار ايجاد میکند و گويی اين سخن را در
مکان و زمان خاصی بر زبان میرانده که رابعه هم شنیده است ،نه اينکه هر روز میگفته
و رابعه يک بار به صورت اتفاقی آن را شنیده است.
 .4در حکايت تذکرةاالولیا رابعه در پاسخ خويش خطاب خاصی برای صالح به-
کارنمیبرد ،امّا در حکايت منطقالطیر او با واژۀ «غافل» خطاب میشود.
 .5در پايان حکايت تذکرةاالولیا صالح مرّی در واکنش به سخن رابعه تعجب خويش
را از دانايی رابعه با يک جمله آشکار میکند ،حال آنکه در حکايت منطقالطیر بیتی
مبنی بر واکنش صالح يا آن فرد بیخودشده ديده نمیشود .میتوان گفت عطار در بیان
حکايت بهصورت منظوم در منطقالطیر کاهشی انجام داده است و از گستردگی حکايت
تذکرةاالولیا کاسته است .اگر بپذيريم که عطار طی سرودن آثار خويش ،اندکاندک
تذکرةاالولیا و تدوين آن را تکمیل کرده است ،میتوان گفت در هنگام سرودن اين
حکايت در منطقالطیر از نام صالح مرّی آگاه نبوده است ،امّا در هنگام گردآوری
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تذکرةاالولیا در سرگذشت رابعه به نام او دست يافته و اين تغییر را اعمال کرده است،
لیکن اگر بپذيريم که تذکرةاالولیا ابتدا تألیف شده و عطار پس از آن به سرودن
منظومههای خويش پرداخته است ،میتوان گفت که ايجاد اين تغییرات و ذکرنکردن نام
صالح برای ايجاد تفاوت و تنوع در شیوۀ بیان حکايت بوده است .در هر دو صورت اعمال
تغییرات در بیان حکايت و تفاوت آنها با يکديگر سبب میشود که دو حکايت در دستۀ
بینامتنیت صريح کاهشی جای گیرند که از نوع کاهش در لفظ و مضمون است.
 .3-3بینامتنیت صریح تلفیقی

اين دسته از مناسبات بینامتنی دربرگیرندۀ حکاياتی است که در منطقالطیر نسبتبه
تذکرةاالولیا از نظر لفظ و مضمون در بخشهايی کاهش و در بخشهايی ديگر افزايش
داشتهاند؛ مانند حکايت «حسین بن منصور حلّاج بر سر دار»:
«پس دستش جدا کردند ،خندهای بزد .گفتند :خنده چیست؟ گفت :دست از آدمی
بسته جداکردن آسان است .مرد آن است که دست صفات که کاله همّت از تارک عرش
درمیکشد ،قطع کند .پس پایهايش ببريدند .تبسمی کرد و گفت :بدين پای سفر
خاک میکردم .قدمی ديگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند؛ اگر توانید ،آن
قدم ببريد .پس دو دست بريدۀ خون آلود بر روی در مالید و روی و ساعد را خونآلود
کرد .گفتند :چرا کردی؟ گفت :خون بسیار از من رفت .دانم که رويم زرد شده باشد.
شما پنداريد که زردی روی من از ترس است .خون در روی مالیدم تا در چشم شما
سرخ روی باشم که گلگونۀ مردان خون ايشان است ( »...عطار.)517 :1391 ،
چون شد آن حالج بر دار آن زمان
چـــون زفان او همـــی نشناختنــد
زرد شد چون خون بريخت از وی بسی
زود درمالیـــد آن خورشیــــد راه
گفت چون گلگونۀ مـــرد است خون
تا نباشـــم زرد در چشـــم کســـی
هـــرکــه را مـــن زرد آيـــم در نظر
چون مرا از ترس يک ســر موی نیست
مرد خــونی چـــون نهد سر سوی دار
چون جهانـم حلقـــۀ میمـــی بـــود
هــــرکـــه را با اژدهای هفت ســر
زيــــن چنین بازيش بسیار اوفتــــد

جز أناالحق مـــی نرفتش بـــر زفــان
چـــار دســت و پــای او انداختنـــد
سرخ کی مانـــد در اين حالت کســـی
دست برّيـــده بـــه روی همچـــو ماه
روی خود گلگونهتـــر کـــردم کنون
سرخ رويـــی باشـــدم اينجا بســـی
ظن بـــرد کاينجا بترسیـــدم مگـــر
جـــز چنین گلگونـه اينجا روی نیست
شیرمرديش آن زمــان آيـــد بـــه کار
کـــی چنین جايـی مـــرا بیمـــی بود
در تمـــوز افتاد دايـــم خواب و خــور
کمتريــن چیزيش ســـر دار افتــــد
(عطار)173 :1389 ،
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اين حکايت در ضمن شرح احوال حسین بن منصور حالج در تذکرةاالولیا آمده است.
نکتۀ قابلتوجه آن است که اين حکايت در میانۀ داستان اصلیای قراردارد که عطار آن
را از زمان به زندان رفتن حالج آغاز و در میان آن انواع حکايات مرتبط را بیان میکند و
آن را تا پايان سربريدن او ادامه میدهد .ازآنجاکه هدف مقايسۀ حکايات مشترک در دو
کتاب است ،تنها به قسمتهای مرتبط با حکايت ذکرشده در منطقالطیر میپردازيم.
عطار اين حکايت را بهصورت خالصه در منطقالطیر به نظم کشیده و آن را در ضمن
حکاياتی پس از گفتوگوی هدهد با يکی از مرغان آورده است؛ چنانکه يکی از مرغان
دربارۀ عشق بهظاهر صحبت میکند و با اعالم اينکه دلبستۀ دلبندی شده است که
بدون او نمیتواند زنده باشد ،از هدهد چاره میطلبد ،هدهد در پاسخ به او عشق به
صورت را از عشق حقیقی جدا میکند و آن را از روی معرفت نمیداند و به او توصیه
میکند که دوستداری معشوق حقیقی را درپیشگیرد .روشن است که دو حکايت
مضمون مشابه دارند؛ چنانکه در هر دو ،حالج شخصیّت اصلی است که او را بر دار کرده
و دستها و پاهايش را بريدهاند .حالج دستهای خونآلود را بر صورت خويش میمالد
تا زردرويی او به ترس تعبیر نشود ،امّا باتوجهبه بیان آن در دو کتاب متفاوت ،وجود
تفاوت بین شیوۀ بیان آنها محقق است و بنابراين ،میتوان تفاوتهای اين دو حکايت را
چنین بر شمرد:
 .1عطار در حکايت تذکرةاالولیا ،اين بخش را بهصورت حکايتی مستقل نمیآورد،
بلکه در ابتدا ،از زمان آغاز حبس حالج سخن میگويد و آن را تا پايان بردارکردن وی
ادامه میدهد ،حال آنکه در حکايت منطقالطیر بهصورت مختصر به علت بردارکردن
حالج و بريدن دست و پای او اشاره میشود و اين موارد مقدمهای برای بیان بخش
اصلی حکايت هستند که در مقايسه با حکايت تذکرةاالولیا بسیار مختصر است؛ چنانکه
گويی عطار در ذکر حکايت در منطقالطیر نسبتبه حکايت تذکرةاالولیا به تقلیلی دست
يازيده و بخش موردنظر خويش را به اقتضای هدف خود در منطقالطیر ،از حکايت
تذکرةاالولیا برگرفته و به شیوۀ تازهای به نظم کشیده است.
 .2در حکايت تذکرةاالولیا برای دريافتن علت بردارشدن حالج بايد به حکايات قبل
مراجعه کرد ،امّا در بیت اوّل و دوم حکايت منطقالطیر دلیل آن بهصورت کامالً مختصر
و موجز بیان شده است.
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 .3در حکايت تذکرةاالولیا پس از هر بار بريدن اعضای بدن حالج ،عطار از زبان او
سخن عارفانۀ وی و حالت و رفتار او را بیان میکند ،امّا اين نکته در حکايت منطقالطیر
وجود ندارد ،به جز رفتار او پس از بريدهشدن پاهايش که دو دست بريدهاش را بهصورت
خويش کشید.
 .4در حکايت تذکرةاالولیا ،عطار از حالج با عنوان خاصی نام نبرده و صفت ويژهای
نیز برای چهرۀ او ذکر نکرده است ،امّا در حکايت منطقالطیر ،عطار در بیت چهارم
ترکیب واژگانی «خورشید راه» را به جای نام حالج بهکارگرفته و از سوی ديگر چهرۀ او
را نیز به ماه تشبیه کرده است.
 .5در حکايت تذکرةاالولیا پس از اينکه حالج صورت خويش را با خون آغشته میکند،
از او دربارۀ دلیل آن رفتار میپرسند؛ فعل «گفتند» و سؤال پس از آن ،نشاندهندۀ آن
پرسش است ،اگرچه مسندالیه آن محذوف است و باتوجهبه کاربرد فعل بهصورت جمع
شايد بتوان گفت پرسشکنندگان اطرافیان او بودهاند يا اينکه يک نفر از میان جمع از او
پرسیده و عطار با بهکاربردن فعل جمع به همۀ آنها اشاره کرده است؛ البته بايد گفت که
مشخصشدن مسندالیه از اهمیّت چندانی برخوردار نیست و تأثیری در دريافت مفهوم
اصلی حکايت ندارد .در حکايت منطقالطیر به اين نکته که شخص يا اشخاصی از حالج،
علت کار وی را پرسیدهاند ،اشاره ای نشده است و در بیت پنجم بالفاصله پس از بیان
رفتار حالج ،ذکر فعل «گفت» نشان میدهد که گويا حالج پس از انجام آن رفتار خود
به اراده و خواست خويش دربارۀ آن توضیح داده است تا از سوءتعبیرات احتمالی
جلوگیری کند.
 .6در حکايت تذکرةاالولیا ،پاسخ حالج مانند قضیهای منطقی بهنظرمیرسد؛ زيرا
مخاطب را پلهپله باال میبرد و به نتیجهگیری میرساند؛ چنانکه مخاطب با عبور از
مقدمهها ،نتیجۀ حکايت را بهتر درک میکند.
 .7عطار در حکايت تذکرةاالولیا به خون آلودهکردن چهره و ساعد از سوی حالج
اشاره میکند و پس از بیان علت خونآلودکردن چهره ،به ساعد وی هم میپردازد.
گروهی نیز دربارۀ اين رفتار از وی سوال میکنند ،حال آنکه در حکايت منطقالطیر تنها
به خونآلودکردن چهره اشاره شده و حکايت نیز با بیان علت آن پايان يافته است.
با دقت در تفاوتهای مذکور روشن میشود که در میان دو حکايت رابطۀ بینامتنیت
صريح برقرار است؛ چنانکه عطار حکايت را از تذکرةاالولیا برگرفته است و با اعمال
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تغییرات هدفمند به بیان تازهای از حکايت ،در منطقالطیر دست يافته است .با دقت در
دو حکايت آشکار می شود که عطار به تقلیل حکايت در منطق الطیر اقدام کرده و آن
قسمت از حکايت را که هدف او بوده است ،برگرفته و بقیۀ قسمتها را حذف کرده
است .می توان گفت که يکی از موارد بسیار محسوس برای تقلیل مذکور آن است که
عطار در ضمن حکايات متعددی به علت بردار شدن حالج و بريدهشدن دست و پای او
اشاره کرده است و اين بريدهشدن را دربارۀ ديگر اعضای بدن او مانند بینی هم بیان
میکند ،امّا در حکايت منطقالطیر دلیل اصلی بردارشدن و بريدهشدن اعضای بدن حالج
را در قالب دو بیت نخست و به طريق ايجاز بیان کرده است .همچنین از میان بخشهای
مفصل حکايت تذکرةاالولیا ،تنها به قسمت به خون آغشتهکردن صورت حالج به وسیلۀ
خود او میپردازد؛ چنانکه گويی مطابق با هدف خويش در کتاب منطقالطیر و
جايگاهی که برای حکايت درنظرگرفته است ،تنها به آن قسمت نیازمند بوده است؛
ازاينرو ،آن را برگرفته و به طريق ايجاد تنوع برای اعمال تغییرات مذکور اقدام کرده
است؛ تغییراتی که سبب تفاوت بسیار در حجم حکايت شده است و آگاهانه بودن اعمال
اين تغییرات را نشان میدهد؛ بنابراين ،ازآنجاکه عطار به تقلیل محسوسی اقدام و
تغییرات بررسیشده را به آن اضافه کرده است ،بايد گفت اين مناسبت از نوع بینامتنیت
صريح است که با شکلگیری تقلیل و گسترش مذکور بايد آن را از نوع تلفیقی دانست.
 .4نتیجه
نتايجی که از پژوهش حاضر حاصل میشود اين است که در میان بخش اصلی
تذکرةاالولیا و منطقالطیر شانزده حکايت مشترک وجود دارد که از میان آنها شش
حکايت که عبارتاند از« :رابعه و درخواست حسن بصری»« ،عبداهلل بن مبارک و کافر»،
«مرد خونی و حبیب اعجمی»« ،رابعه وگفتوگوی او با خداوند»« ،ابراهیم ادهم و
درويشی که از درويشی مینالید» و «نوری و پرسش از او» در دستۀ بینامتنیت صريح
افزايشی با افزايش در لفظ و مضمون؛ سه حکايت که عبارتاند از :حکايت «مالک دينار
و سائل»« ،پرسش سائل از جنید» و «بايزيد و نکیر و منکر» در دستۀ بینامتنیت صريح
افزايشی با افزايش در لفظ؛ چهار حکايت که عبارتاند از :حکايت «رابعه و زيارت کعبه»،
«صالح مرّی و رابعه»« ،عمرو بن عثمان مکّی و گنج نامه» و «احمد حنبل و بشر حافی»
در دستۀ بینامتنیت صريح کاهشی با کاهش در لفظ و مضمون و سه حکايت شامل

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1396شمارۀ پیاپی 111/ 19

«بايزيد و گفتوگو با خداوند در شب»« ،اويس قرنی و عمر» و «حسین بن منصور حالج
بر سر دار» در دستۀ بینامتنیت صريح تلفیقی قرارمیگیرند.
ازآنجا که بحث سرقت ادبی دربارۀ عطار و آثار خويش منتفی است و نیز اشارات و
کنايات صريحی در منطقالطیر برای ارجاع به متن اوّل که همان تذکرةاالولیا است ،ديده
نمیشود ،بايد گفت مناسبات بینامتنیت غیرصريح و بینامتنیت ضمنی دربارۀ آثار عطار
صادق نیست و باتوجهبه اينکه مشابهت دو کتاب در حکايات مشترک بر همحضوری
استوار است ،وجود مناسبت بینامتنیت صريح در میان آنها قطعی است که بر مبنای
کاهش و افزايش لفظ و مضمون حکايات و يا تلفیقی از آنها به دستههای جداگانه ای
تقسیم می شود.
براساس اين پژوهش روشن میشود که مشابهت حکايات با يکديگر در مضمون
است؛ چنانکه هر دو حکايت مشترک با يکديگر مضمون مشترکی دارند ،امّا ازآنجا که
دو کتاب از نظر طرح اصلی و زبانِ بهکارگرفتهشده بر ساختاری متفاوت استوارند،
تفاوتهای متعددی به اقتضای منثور و منظوم بودنشان ،میتوان در آنها يافت که در
تحلیلهای متن به آنها اشاره شد.
حکايات مشترک تذکرةاالولیا و منطقالطیر بیشتر دارای مناسبت بینامتنیت صريح
افزايشی از نوع افزايش در لفظ و مضمون هستند و اين نکته نشان میدهد که عطار
هنگام بهکارگیری حکايات مذکور با ايجاد گسترش و افزايش در لفظ و مضمون آنها و
قراردادن آنها پس از سخنان عارفانه ای که مضامینی معقول دارند ،به افزايش سطح
درک مخاطب و محسوسشدن سخنان عارفانه برای او کمک کرده است .اين مناسبات
سبب تکمیل حکايات میشوند؛ چنانکه در بعضی از حکايات که عطار نام شخصیّت
اصلی را ذکر نکرده است ،با مراجعه به متن تذکرةاالولیا می توان نام وی را دريافت .گاه
نیز بخشی از حکايت محذوف است و سبب ايجاد ابهام شده است که با مراجعه به
حکايت تذکرةاالولیا می توان آن حکايت را بهتر درک کرد.
اين نکات نشان میدهد که مناسبات بینامتنی نقش ويژه ای در رفع ابهام متون از
يکديگر ايفا میکنند .همچنین آشکار است که حکايات مشترک بخش اصلی تذکرةاالولیا
و منطقالطیر نمونههای ادبی مناسبی هستند که براساس آنها میتوان بینامتنیت صريح
را دستهبندیهای جزئیتر کرد و براساس افزايش و کاهش لفظ يا مضمون و يا تلفیقی
از آنها به اين دستهبندی کلی که با عنوان بینامتنیت صريح مطرح شده است ،انسجام
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بیشتری داد .همچنین میتوان مناسبات حکايات مشترک در ملحقات تذکرةاالولیا و
منطقالطیر را بررسی کرد و بر مبنای آن به نتايج تازهتری در زمینۀ ارتباط آثار عطار و
انتساب ملحقات تذکرةاالولیا به کاتبان پس از عطار دست يافت.
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