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چکیده

روایتتت در تۀ داستتنا تتای ادب فارستی حضتتور داردا اا ایت رو،

مطالعه و بررسی آثار داستنا ی اا منظتر کت خ صتاو روایتی آ تا،

اراش تتا و نر تتای هفنتته در ایت آثتتار را بهنتتر ایتتا متیستتااد و
براساس آ میتوا توا ندی ای داسنا پرداا را در کت خد تی بته
ظام روایی اثر در راسنای محنوای آ سنجيد .مصتيتت امته آصتری

مثنوی اا مثنوی ای سهگا هی داسنا ی عطار است .روایت لحظه ای
سلوک سالک ف تر در ایت مثنتوی بتا داکتن کتهرد ای صتاو

روایی و ژرفساصنی که اا عرفا و آمواه ای عرفا ی شئت گرفنه
 .1دا شيار ابا و ادبيا

فارسی دا شهاه کهيد مد ی آذربایجا ah.goli@yahoo.com .

 .2دا شجوی دکنری ابا و ادبيا

فارسی دا شهاه کهيد مد ی آذربایجا soonasalimian@yahoo.com .
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است ،قابليت مطالعه اا ظتر شت

مفا يم عرفا ی را دارد.

در ای مشاله ،ش

«راوی» و چهتو هی پيو تد آ بتا

راوی در مصيتت امه اا سه منظر دامنتۀ مشتارکت

راوی ،پنهتتا یتتا آک ت اربود او و قابتتخ اعن تتادبود یتتا تتتود وی

به راه تعيي ک خ ای جهتگيری ادراکی و ایتدوولوژیک راوی،
مطالعه و بررستی متیکتود .آ گتاه چرایتی و چهتو هی پيو تد ایت

ویژگی ای روایی ،با مفا يم و درو ایۀ عرفا ی اثر تتيي متیگتردد.

ای بررسی ا شا د ندۀ آ است که عطار در پردااش مصيتت امه،
گذکنه اا آ ه اصودآگاه اا ویژگی ای یتک روایتت متدر بهتره

بتترده استتت ،اا ش ت

راوی و جهتتتگيتتری تتای او يتتد در راستتنای

جها بينی و ا داف عرفا ی صود اسنفاده ای دف ندی کرده استت.
اسنفاده اا سه راوی در دو سطح منفاو داسنا ی بترای ا نشتا حت

حير و سرگردا ی که غایت سلوک عرفا ی است بته روایتتکتنو،
تأکيد بر کهودیبود قل ترو معرفتت عرفتا ی ،تای

فامتلۀ ميتا

حشيشتتتت تتتایی تج تتتتوجتتتوی حشيشتتتت در عتتتالم و حشيشتتتت

تج توجوی حشيشت در جا صود  ،تأکيد بر ا يت چشما داا در
هاه عرفا ی عطار ،جهتگيری دراما ی راوی ت سالک در تناسب بتا

مفهتوم وقتت متوفيا ه ،بخشتی اا مهتمتتری دستناورد ای پتتژو

حاضر است.

واژههااای کلیاادی عطتتار ،مصتتيتت امتته ،شتت

جهتگيری ،مفا يم عرفا ی.

راوی ،ا تتوا
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مقدمه

منو کالسيک ادب فارسی بهدليتخ برصتورداری اا ارایتر ژرف نتری و مفتا يم
ع يق معرفنی ،قابليت بررسی و تطتيق با ظریه ای ادبی معامر را دار د .در ای ميا ،
ا نخاب روش روایتتکناستی -کته ابتداری بتترای تحليتخ منتو داستنا ی در اصنيتار

میگذارد -ی ی اا مناسبتری کيوه ا برای بررسی منو داسنا ی و روایی است.

مصيتت امۀ عطار در ميا آثار کالسيک ،اثری برج نه و بهلحاظ پخنهی و تنتو

ا دیشه ا در ک ا ا يت است .عطار در پردااش مصيتت امه ،اا ساصنار روایی اثتر

در جهت اراوه و تتيي ذ نيتت عرفتا ی صتود وکت ندا ه بهتره متیگيترد .درو مایتۀ
سلوک در مصيتت امۀ عطار ایا است و ساصت ستفر امهای ایت منظومته ستراپای
روایت را ا جام میبخشدا بنابرای  ،گتذر اا یتک ستطح بته ستطح روایتی دیهتر و

دیهرگو ی راویا بترای ترستيم ستفر ستالک -کته اا ستير آفتاقی تتا ستير ا ف تی و
صودکناسی ادامه دارد -ک ایی درصور و کای نه استتا اا ایت رو ،کتيخ فریدالتدی

عطار ،ساصنار مصيتت امه را براساس یک «داسنا مادر یا چتارچوب» کته درو آ

قصه ایی کوچکتر جتای گرفنها د ،طراحی کرده است .ای بخت بنتتدی روایتی،

موجب اراوۀ روایت مصيتت امه بتا چندی راوی در ستطو منفتاو داستنا ی کتده

است و جلوه ای موری روایت آ را بتا تجربۀ جهتا کناستی عارفا ته عطتار پيو تد
داده استا اا ای رو روایتکناسی ی ی اا روی رد ایی است که بته کشر و تتيتي
ایتایی ای اکناصنۀ ای اثر ک ک میکند و دریچهای جدید به صوا
میگشاید.
هار دگا در ای پژو
مف تترا وی -بتته بررستتی ش ت

مصيتت امه

 ،براساس ظریه ای خ دوم روایتکناسا  -ژ ت و
«راوی» و «ع تتخ روای تت» در مصتتيتت امتتۀ عطتتار

میپرداا د تتا اا یتکستو ،روستاصت روایتت اا منظتر کتهرد ای روایتی عطتار در
اسنفاده اا ش

راوی و جهتگيری ای او برای ای

بهنر فضتای ستير و ستلوک
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ترسيم کود و اا دیهرسو با ظر بته ژرفستاصت روایتت ،مشتخ
چهو ه توا نه است با بهرهگيری اا ش

کتود کته عطتار

ای مخنلتر راوی ،جهتا بينتی و ا تداف

عرفا ی صود را پيهيری و تتيي کند.
پیشینۀ پژوهش

دربارۀ مصيتت امۀ عطار در سا ای اصير پژو

ای منعددی مور گرفنه استا

اا ایت ميتتا متتیتتتوا بتته دیتتدار بتتا ستتي ر هتتارش تشتتی پور امتتداریا  ،پایتتا امتتۀ

ریختکناستی مصتيتت امتۀ عطتار يشتابوری وکتنۀ بهتاره ستهرابی ،رستالۀ دکنتری

ستتتککناستتی ستتاصناری مصتتيتت امتته وکتتنۀ ستت يده جتتوا ری و مشتتا تی چتتو

ستتتککناستتی شتتا ه تتا در پتتنح ح ایتتت اا مصتتيتت امتتۀ عطتتار يشتتابوری ،وکتتنۀ

لی و سا اا مجرد ،ترکيب ستاصناری و درو مایته تای عرفتا ی مثنتوی

کاووسح

مصيتت امۀ عطار ،هارش به

د ت و تحليخ ستاصنار روایتی منظومته تای عطتار

تالهی امه ،منطقالطير و مصيتت امه  ،وکنۀ مح
1

بنالب اکتر آبادی و اح د رضتی

اکاره کرد.

تشی پور امداریا در دیدار با سي ر  ،طی ده مشاله به کعر ،عرفا و ا دیشۀ عطتار

پرداصنه است .در ای ميتا  ،سته مشالتۀ کنتاب بتهطتور صتاو بته مثنتوی تای عطتار
اصنصاو داده کده و موضوعا و ساصنار داسنا پرداای ای عطار مطالعه و بررسی
کده است.

در ریختکناستی مصتيتت امتۀ عطتار يشتابوری ،بهتاره ستهرابی بتا تدف اراوتۀ

و های جدید اا الهوی ریختکناستی داستنا تا و ح ایتا عرفتا ی ،بته بررستی

ریختتکتتناصنی ح ایتا مصتتيتت امته و تجدیتته و تحليتخ عنامتتر امتلی ح ایتتا

پرداصنه است .چني س يده جوا ری در ستککناسی ساصناری مصيتت امۀ عطتار
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يشابوری ،ای اثتر را بتراساس ظریۀ تودورف ت ی ی اا روایتتکناستا ستاصنهرای
خ او ت در سه سطح حوی ،کالمی و معنایی بررسی کرده است.
اا ميا مشا

مذکور يد دو مشالۀ او  ،تنها در توجه بته مصتيتت امته ،بته مشالتۀ

حاضر کتا ت دار تد و تفتاو محنتوایی و روشکتناصنی آ دو اا امشتا آکت ار

استا امتا مشالۀ ستوم یعنتی تحليتخ ستاصنار روایتی منظومته تای عطتار تالهتی امته،

منطقالطير و مصيتت امه هتنهتا اا ظتر روی ترد تحليتخ ،بتا ایت پتژو
بنيادی دارد ،بل ه اا ظر دسناورد يد يچ

اصنالفتی

وکا ی و کتا نی با مشالۀ حاضر داردا

چراکه در آ مشاله -که برگرفنه اا رسالۀ دکنری وی نده است -ساصنار روایی سته

منظومۀ الهی امته ،منطتقالطيتر و مصتيتت امته بتا استنفاده اا الهتوی روایتتکناستا

ساصنهرای خ او بهویژه ظریه ای برمو و گرماس بتا روش تحليلتی -تومتيفی
بررسی کده است و قرارداد ا و قواعد حاکم بر روایت ای عطار اا آ منظر کشر
و معرفی کده استا اما مشالۀ حاضر بهطور صاو بته بررسی «راوی» و «ع خ روایت»

در مصيتت امه اا دیدگاه خ دوم روایتکناسا ما ند ژ ت ،چن

و ری و  -کنا

میپرداادا بنابرای  ،ها ی منفاو به روایت ای اثر دارد.
چارچوب نظری پژوهش

روایت به سادهتری بيا « ،مننی» است که داسنا ی را شخ میکند ،داسنا گتویی دارد
و روایتکنویی را مورد صطاب قرار مید دا اا ای رو ،مطالعۀ روایت با ت يه بر ای
حشيشت بدیهی آغاا میکود که در ای سااوکار با سه مفهوم ع ده سروکار داریتم:
راوی ،روایت و مخاطب .خ دوم روایتکناسا در پاسخ به ای سؤا که در فرایند
ع خ روایت کدام ش
دار تتدا چتتن

ا اجتاری و کدامیک اصنيتاری

بتترای تحشتتق فراینتتد ع تتخ روایتتت ،ک ت

ت Chatman, 1978: 151که عتارتند اا:

تنند ،ظترا گو تاگو ی
شت

را مطتتر متتیکنتتد
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وی ندۀ مل وس ← وی ندۀ ا نداعی ← تراوی ← تروایتکنو ← صوا ندۀ
ا نداعی← صوا ندۀ مل وس

اما ب ياری اا روایتکناسا اا ج له ژ ت ،تو
تغييراتی در ای

و ری تو  -کنتا امتالحا و

ودار ایجاد میکنند .ژ ت ت 137 :1980سه ش

وی ندۀ مل وس،

وی ندۀ ا نداعی و صوا ندۀ ا نداعی را «ورای موقعيت روایی» میدا دا تو  ،تنها سه
املی« وی نده -راوی -صوا نده» را میپذیرد و معنشد است ایت سته شت

ش

در

سطح منو روایی حضور قاطع دار د و نهامیکه دربارۀ روایت ف ر میکنيم ،بيشنر
اا بشيه به ذ
چن

میرسند تتو  . 116 :1386 ،ری و  -کنتا يتد اا دو جنتته تودار

را امال میکند ت : Rimmon-Kenan, 1989: 88-90خ ت ،صارجکترد

وی نده و صوا نتدۀ ا نداعتی اا تودار چتن

بته ایت دليتخ کته « وی تندۀ ا نداعتی

یتوا د درو اثر ادبی صود بهطور م نشيم و بتهوضو بهعنوا فاعخ گفن ا پترداا
مداصله کندا بل ه او تنها میتوا د در قفای گفن ا ایتدوولوژی ی راوی پنهتا کتود
که در ای مور  ،ای راوی است که به ااهار ظر میپردااد و ه وی ندۀ ا نداعی»
تلينتولتت 17 :1390 ،و دوم ،واردکترد راوی و روایتتکتنو در روایتت بتهمثابته
مؤلفه ای ساا دۀ آ ا ایرا راوی و روایتکنو ،ردو عنامر منعلق به جها ادبیا تد
که واره در ارتتاطی م ن ر با ی تدیهر
کنا  ،ر روایت اا چهار ش

تنندا بتدی ترتيتب ،طتتق ظتر ری تو -

املی تش يخ میکود:

وی ندۀ مل وس ← راوی← روایتکنو← صوا ندۀ مل وس

اا مطالب با چني اسننتاط میکود که راوی بته مندلتۀ وجته منتداو یتک متن
روایی ادبی و عنصر ینفک ر رواینتی در ميتا چهتار شت

امتلی روایتت ب تيار

ا يت دارد .اس ولد و کالگ در ما يت روایت ،بتا تأکيد بر ش

راوی ،روایت را
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ای گو ه تعریر میکنند« :ت امی منو ادبی که دارای دو صصوميت وجود قصته و
حضور قصهگو است را میتوا یک من روایتی دا تت» ت Scholes, et al, 2006:

 . 4ژ ت يد ر و ج لهای را تنها با توجه به «کخصی» که آ را گفنه و «متوقعينی»
که ج له در آ مطر کده است ،قابخ تأویتخ و تف تير متیدا تد ت Genette,1980:

 212ا بنابرای  ،ا يت کناصت راوی بهعنتوا گوینتدۀ امتلی متن و ک تی کته بتا
فشرد  ،گ نرد و گدین

تداوم یا گ ت امتا ی بته رصتداد ا کت خ متید تد و

ا دیشه ای کخصيت ا را پنها یا آک ار میکند ،بر ک ی پوکيده یما د.
شناخت راوی

بتتترای فهتتتم شت ت

راوی بایتتتد ستتته مشولتتتۀ دامنتتتۀ مشتتتارکت راوی در داستتتنا

ت ، Participationدرجتتۀ مح تتوسبتتود راوی ت Perceptibilityو ميتتدا قابتتخ
اط ينا بود وی ت Reliabilityبررسی کتود تGenette,1980: 243-57ا ری تو -
کنا 130 :1387 ،ت  . 142چني

ام استت ا توا کت خ تای جهتتگيتری راوی

برای تعيي جهتگيری ای ادراکی و ایدوولوژیک ارایتابی کتود تری تو  -کنتا ،
109 : 1387ت  107و  112و 113ا تو . 70 :1383 ،
 .1دامنۀ مشارکت راوی

بتترای تعيتتي دامنتتۀ مشتتارکت راوی بایتتد دیتتد راوی بتته چتته ميتتدا در داستتنا ی کتته

میگوید ،مشارکت میکند .برای تشخي

ميدا مشارکت راوی ،ابندا باید مشخ

کتتود کتته داستتنا امتتلی استتت یتتا درو تتهای .اگتتر داستتنا امتتلی باکتتد ،بتتا راوی
برو داسنا ی ) extradiegeticمواجهيم .در اینجا دو حالت پي
یا راوی در داسنا

میآید و آ این ه

مشارکنی دارد ت heterodiegeticیتا در داستنا

شت

ایفتا

میکند ت . homodiegeticحا اگر داستنا درو تهای باکتد ،م ت استت ی تی اا
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کخصتتيت تتا داستتنا ی را روایتتت کنتتد کتته در ایت متتور بتتا راوی درو داستتنا ی
ت intradiegeticسروکار داریم .در ای اما يد دو حالتت پتي

متیآیتد :خ تت

این ه کخصينی کته داسنا را تعریر میکند ،دربارۀ ک ی دیهر داسنا میگوید و
صتود ششی در آ داسنا ایفا تیکنتدا در حالتت دوم ،کخصتينی کته داستنا ی را
روایت میکند ،صتود در داسنا

سهيم است و ش

ایفتا متیکنتد تتتو :1383 ،

75ت 77ا ری و  -کنا 130 :1387 ،ت 132ا . Genette,1980: 248
درونداستانی
برونداستانی
درونداستانی
برونداستانی

راوی مشارک
وضعیت راوی
راوی غیر
مشارک

 1ا  .1دامنۀ مشارکت راوی در مصیبتنامه

برصورد راوی در چهره ای گو اگو و دور و ددیتک بتا قصته در مصتيتت امته بته

کر ایر است:

راوی غيرمشارک برو داسنا ی :راوی ≠ کخصيت تغير سهيم در داسنا  :عطار
راوی غيرمشارک درو داسنا ی :راوی = کخصيت تغير سهيم در داسنا  :پير
راوی مشارک درو داسنا ی :راوی = کخصيت تسهيم در داسنا  :سالک
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1ا  .2عطار و سالک فکرت

بنابر بر دیدگاه افالطو  ،در روایت -که مج وعهای به متنيده اا متدا ای مخنلتر
است -با آميدش آوای راوی با مدای قهرما ا روبهرو

نيما بهویتژه نهتامی کته

در ساصنار روایی ،اا گفتوگو تدیتالوگ بهتره گرفنته متیکتودا درواقتع ،رچنتد
کخصيت ایی که در روایت سخ میگویند ،مدای دیهری من اید اا راوی دار د،
درحشيشت آوای اویندا بدی سا اوست که با ما ستخ متیگویتد تافالطتو :1380 ،
 899ت . 901
عطار تجربۀ دیدار با صوی
اف

را در مصيتت امه ،طی چهخ مشتام کته ستير آفتا و

است ،بهتصویر میکشتد .ایت تجربته کته اا تحشتق حضتور صتوی

صوی

در برابتر

و صود را دید و اا صودکنيد سخ متیگویتد ،در افتق تجتارب عتادی و

روامره قرار یگيردا بل ه عل ی قلتی است و معرفنی اکی اا کشر و کتهود کته
کرط ومو آ  ،کشر حجاب ح

و گشتودهکتد روا د بته عتال ی متاورای

عالم مح وسا و کهاد استا بنابرای  ،روایتتکتنو مصتيتت امته بتا یتک قل ترو

تجریدی ،فهم اپذیر و غيرقابخ مشای ه با قل رو ای ا ا ی مواجه میکود.
عطار برای تصویرکرد ای تجربۀ غيتبمتدار کته ر ت
ا نشا ای ح

حيتر عارفا ته دارد و

فامله و حير  -که در فضای مصيتت امه و در درو سالک جتاری

استتت -بتته روایتتتکتتنو صتتوی  ،اا دو راوی در دو ستتطح منفتتاو داسنتتا ی بهتتره
میگيرد .خ ت راوی «فراداسنا ی» که پایا قصه را میدا د و اا ابا ستوم کتخ

سخ میگوید و برابتر استت بتا راوی بترو داستنا ی غيتر مشتارک و دوم راوی در
«سطح داسنا ی» که آميخنه با ماجراست و ذ نيا صود را در صطاب به چهخ مرتتته،
به کيوۀ او کخ

روایت میکنتدا یعنتی راوی درو داستنا ی مشتارکا بنتابرای ،

داسنا مصيتت امه ميا دو قطب منفاو راوی بترو داستنا ی غيتر مشتارک تگو تۀ
روایی من گرا  2و راوی درو داسنا ی مشارک تگو ۀ روایی کنشتهر  3بتا دو عامتخ
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کا و یکنندۀ بيرو ی تعطار -م روایتگر و درو ی تسالک ف ر  -م تجربهگر
در حرکتتت استتت .ایتت ترکيتتب و جتتایهدینی ميتتا عامتتخکتتا و یستتاا بيرو تتی و
عامخکا و یساا درو ی ،مجا کافی را در اصنيار عطار قرار مید تد تتا بتا در مرکتد
توجه قرارداد سلوک ستالک شتا د تد کته در افتق معنتوی ،ا تا متیتوا تد تتا
بی هایت ،ورای تصور و تصویر ک ا یابدا بدی ترتيب ،با ترسيم چشما داای فترا
در بترابتر روایتکنو صوی  ،کن

معناستاای را آستا تتر متیکنتتد و فامتلۀ ميتا

حشيشت ایی تتو م حشيشت و حشيشت را که تاکی اا تفتاو چشتما تتداا راوی ت
سالک و راوی ت عطار است ،بهتصویر متیکشتد .چنتي بتر کتهودیبتود تجربتۀ
معرفنی تأکيد میکند و موجب رسيد روایتتکتنو بتته شطتۀ تعتاد و قلتۀ معرفتت
میکود.
عطار وک ندا ه با اتخاذ ای کيوۀ روایی و گترد تمآورد ایت دو چشتما تداا
منفاو و درعي حا م خ ،هاه صود را به سلوک تتيي میکنتد .در هتا ی کته
عطار به

نی و سلوک دارد ،چشما داا ،حرف او را میا د .در اعنشتاد او تنهتا بتا

تغيير چشما داا و رجو به درو  -کته جایهتاه تجربتۀ معنتوی استت -متیتتوا بته
حشيشت دست یافت .عطار بتهوضتو جا تتدار هتاه استت .او بته ا تا ی کته تجربته
میکند ،ا يت مید دا اا ای رو ،با ا نخاب سالک بهعنوا راویای منند اا صود-
که درعي حا کخصيت املی داسنا مصتيتت امته يتد

تت -بتر کتهودیبتود

معرفت و ا يت چشما داا تأکيد میکند.

بهرهگيری اا ای کيوۀ روایی ،الهتویی «دومتدایی» را پدیتد متیآورد و بينشتی

دوگا ه را که اکی اا تفاو چشما داا راویا مصيتت امه است ،به مخاطتب مننشتخ

میساادا چراکه تنها با ای روی رد و چشما داا دوگا ه است که متیتوا تد ت اميتت
منناقض ای معنا را که «ا ا

واره بيرو اا جا صتوی

در پتی کشتر حشيشتت
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استا غافخ اا آ ه باید حشيشت را در جا صود بجوید» شا د د و بتر لتدوم تغييتر
چشما داا تأکيد کند.
ای تفاو ميا جایهاه و چشما داا عوامخ کا و یکنندۀ روایت ،در تضتاد ميتا
ع خ داسنا ی سالک -که ج توجوی حشيشت در بيرو اا جتا صتوی

استت -و

معنای حشيشی مورد ظر عطار -که بار ا در مطاوی مصتيتت امته بتا عنتوا دیتدار بتا

صویشن مطر کرده است -ایا میکود.

در سطح فراداسنا ی و در خ ني گفن ا  ،راوی ت عطار در جایهاه مت رواینهتر
ای ناده است .در ای جایهاه ،راوی ت عطار چشم در چشم مخاطتب داردا اا ایت رو،
در آصری ابيا پيشهفنار ،طی سه بيت مشصود املی صود -که حشيشت ،گ شدهای
در جا سالک است -و يد فرجام ای معراج امۀ عرفا ی را بيا میکند .امو ً ذکتر
درو مایه پي

اا شخ داستنا  ،امتۀ گو تۀ تعلي تی متن استتا چراکته روکتنی و

وضو مفا يم ،برای آمواش و تعليم مخاطب ضروری است:
چتتتخ مشامتتتت پتتتي

صوا تتتد آمتتتد

ج له م در صوی

صوا د آمتد

ایتت چلتته ،چتتو در طریشتتت داکتتنی

بتتتا حشيشتتتت کتتترده آمتتتد آکتتتنی

را در چتخ مشتام

ج له ،در آصتر ،تتو باکتی وال تالم

چو بجتویی صتوی

تمصيتت امه 881 ،ت 883

راوی ت عطار در ای ابيا با ستایهاف نتی 4ت foreshadowingبتر سترا جام ستفر
سالک ف ر  ،بدو آ ه چهو هی و مراحخ ای ت امتخ روحتی ت معرفنتی را بيتا
کند ،اا ا آغاا آ چه را کتته در پایتا آکت ار صوا تد کتد ،در بترابتتر دیتدگا
روایتکنو قرار مید د و با ای تعليق ،اح اس حير را که غایت ستلوک عرفتا ی
است در روایت ایجاد و به مخاطب مننشخ میکنتد و ایت گو ته روایتتکتنو را بترای
س رد ع خ رواینهری به سالک ف تر و

فرکتد بتا او بترای دریافتت پاستخ

کامخ و روک چهو هی ای تعالی معرفنی ،مهيا و با من درگير متیستااد .بته تي
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جهت ،در داسنا املی ،راوی ت عطار تنها ظارهگری است که در آغاا تر مشالته و
گاه در ق ت تف ير ای ميا ی -که اا ابا پير بيتا متیکتود -اا پت

پترده بيترو

میآید و رسالت صود را با دف تعليم روایتکنو واقعی با مورد صطتاب قترار داد
او به ا جام میرسا د.
سطح داسنا ی و دومي گفن ا  ،رواینهر ج توجوگری سالک به د تا حشيشنی
استت کته در وجتتود صتود اوستت و ستتالک اا آ بتیصتتر استتتا اا ایت رو ،م تتير
ج توجوی حشيشت طی چهخ مشام -که کامخ بخت

تای دیتدار و گفتتوگتو بتا

ریک اا مراتب چهخگا ه است -اا ابا سالک بهعنوا راوی درو داسنا ی روایت
میکود تا بر کهودیبود معرفت و تفاو چشما داا تأکيد کودا راویای تجربهگر
که اسير سير اما ی روایت و عامخکا و یکنندۀ درو ی است .در ای سطح ،مخاطتب
گامبهگام

فر سالک صوا د بود و با سير در عتوالم گو تاگو  ،تدارا

نته در

حواۀ م اوخ معرفنی و الهيتاتی صوا تد آموصتت .بتدی ترتيتب ،ی تی اا مهتمتتری
کارکرد ای سالک در ش

راوی درو داسنا ی ،ا نشا مطالتب ا نداعتی ،پيچيتده و

دکوار ،بهمور عينتی ،مح توس و آکتنا و در نيجته ،افتدای

لتذ و ترغيتب بته

کنيد است.
1ا .3پیر

در مصيتت امه ،موضو داسنا و جهتگيری پير

 ،تحو کخصيت استت .عطتار

برای تحشق ای تحو که باید در هاه و در درو سالک ایجاد کود ،پيتر و را تتری
را در کنار او قرار مید تدا ایترا در جهتا کناستی متوفيا ۀ عطتار« ،در راه پرآفتت
سلوک ،ر رو بیپير چو کور بیعصاک
برای او عصتاک

است» تعطار :1386 ،بيت  1031و پيتر

و قالووا راه استا اا ای رو ،پير دومي قهرما مصيتت امه است.
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پير در مصيتت امه ،چو راوی ت عطار در جایهاه صداو دی  -دا ای کخ -امتا

در سطح داسنا ی ای ناده استا اا ای رو ،به رواینهری داسنا تایی متیپتردااد کته

ریک «حا »ی و «مشام»ی اا مراحخ سلوک را باامیگویندا درحشيشت ،او براساس
رابطۀ تعليم و تعل ی ،پ

اا آ ه حشيشت ر مرتته و مشام را به سالک باامیگویتد،

ت ثيخ ا و ح ایا منعددی در تأیيد و تشویتت آرا و ستخنا صتوی

متیآورد کته

صود در آ ا سهيم ي تا ای امر ستب میکود که مفهتوم ریتک اا چهتخ مرتتتۀ
داسنا که با مراحخ چهخگا ۀ سلوک تت مییابتد ،بتهواستطۀ ح ایتا درو تهای
دقيشاً در جای صود برج نه و مؤکد کود و روایت ا نداعی تسفر فی الخلق و الیاهلل ،
پله پله به تصویر کشيده کود و ا ع اس یابد.
اا ستتوی دیهتتر ،ستتالک درحشيشتتت ،مخاطتتب صتتاو روایتتت عطتتار در «ستتطح
داسنا ی» است که سير روحا ی او در سایۀ گفتوگو با پير پرورده متیکتود .ستالک
م در مشام یک ر رو و م در مشام یک روایتتکتنو قابتخ اط ينتا  ،در مشابتخ پيتر
حالت ت ليم و رضایت داردا اا ای رو ،عالوه بر این ته اعنتتار تفاستير و داوری تای
راوی ت پير تأیيد میکود ،ا دیشه ا و اراش ای من يد به صوا نده ا نشا مییابد.
کایا ذکر است ،سالک ف ر علیرغم آ ه به را ی پير و بتا ف تر قلتتی
قدم در راه می هد ،ت ام م ير را غافخ اا گنجی که در جا اوست ،میپي اید و تنهتا
پ

اا طی چهخ مشام و رسيد به تعالی درو ی میتوا د چشما تدااش را دیهرگتو

کند و حشيشت را در جا صوی

بجوید .اا منظر عرفا ی ای مطلتب تأکيتدی استت

بر ای حشيشت که قل روی تجربۀ معنوی ،ساحت تنهایی ا ا استا بته بيتا دیهتر،
تجربهای ع يشاً فردا ی و کخصی است که تنها در سلوک و رفتن محشتق متیکتود.
دقت در

تي آمتواۀ عرفتا ی استت کته ستتب کتده استت عطتار اا دو راوی غيتر

مشارک تراوی ت عطار و پير در کنار سالک در روایت مصيتت امه بهره گيرد.
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ودار سطو روایی و دامنۀ مشارکت راوی در مصيتت امه به کر ایر است:
محتوای روایت در مصیبتنامه

سطوح

مقولهها

روایت راوی غير مشارک برو داسنا ی

فراداسنا ی

طر املی

=

Extradiegetic

main plot

دا ای کخ امحدود تراوی ت عطار
تبه کيوۀ سوم کخ
راوی غير مشارک درو داسنا ی :پير
راوی مشارک درو داسنا ی :سالک
ح ایا و ت ثيال پير
+
بيا ااهارا کخصی و به ک خ تف ير راوی

داسنا ی

رویداد داسنا ی

Intradiegetic

event story

ایرداسنا ی

روایت درو های

Metadiegetic

embedded
narrative

ت عطار

 .2میزان محسوسبودن راوی

ميتتدا رستتایی متتدای راوی و مح تتوسبتتتود او ،اا هایتتت پوکتتيدگی بتته هایتتت
آک ارگی در وسا است .با د تا کترد ا وا عنامر مننی ایر کته شتا هر ميتتدا
حضور راوی است ،میتوا يم مرویبتود راوی را اراکهذاری کنيم تتتو :1383 ،

77ا تری و  -کنا 132 :1387 ،ت 137ا حتری56 :1391 ،ا Chatman, 1978: 219-

: 232
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2ا .1میزان محسوسبودن راوی در مصیبتنامه

بنابر دیدگاه ارسطو در امينۀ کيوه ای گو اگو تشليد« ،کاعر تراوی در عي آ ته

موضتو واحتتدی را بتتا وستتایخ واحتتد و مشتتابه تشليتتد متتیکنتتد ،م ت استتت آ را
بهمور روایت اا ابا دیهری شتخ کنتد یتا اا ابتا صتود گوینتده و بتیمداصلتۀ
کخ

راوی آ را شخ کنتد و یتا م ت استت ت تام اکتخاو داستنا را در حتي

حرکتتت و در حتتا ع تتخ تصتتویر بن ایتتد» تارستتطو 116 -115 :1385 ،ا بنتتابرای ،
نهامیکه راوی اا قصه کناره میگيرد و میکوکد حضور صتوی
کند و قصه را با ای

کردار و گفنار کخصيت ا پتي

را کتامالً پنهتا

بتترد ،ت تاید در کتيوه تای

روایت تتشليد ميا گو ۀ سوم با دو گو ۀ دیهر پدیدار میکود.

داستنا متتادر در مصتتيتت امته بتته پيتتروی اا ستتنت م ال تۀ متتوفيا  ،بتتر استتلوب

گفتوگو اسنوار کده استا چنا ه گفتوگوی ميا سالک و ریتک اا مراتتب و
م ال ۀ پير با وی ،کليت ساصنار داسنا را تصرف میکنتد .ایت گفتتوگو تا -کته
دامنۀ وسيعی فراتر اا مرا ا و تجربه ای ا دگی واقعی را دربرمیگيترد -در سراستر
متتن مصتتيتت امتته حضتتوری ش ت آفتتری داردا ایتترا اا یتتکستتو در صتتال

تتي

گفتوگو ا و تعامخ با مراتب چهخگا ه و پير استت کته ستالک ف تر  ،حشيشتت و
گتو ر وجتود صتتوی

را متیکناستتد و اا دیهرستو در ب تنر تتي گفتتوگو تتای

گ نرده و گو اگو است که عطار مجالی برای درميا گذاکن هرش و جهتا بينتی
عارفا ۀ صود در قالب تف ير و تأویخ با روایتکنو مییابد.

بنابر آ چه گفنه کد ،مصتيتت امته بتا صطتاب تای پتیدرپتی ستالک بتته مراتتب

چهخگا ۀ آفا و ا ف  ،ساصناری گفتوگویی مییابد و بته کت خ ا تده و ایشتی
اراوه میکود و مخاطب را در ميا ۀ م ال های غریب ،سرگردا میساادا بنابرای  ،در
ق ت گفتوگو ا -که روایت اا ابا کخصيت ا بيا و بهکيوۀ او کخ

متتد

میکود -بيشنر اا آ ه وساطت راوی به چشم بياید ،حضور صود کخصيت ا حت
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میکود و چنا می اید کته کخصتيت تا اا ابتا صتود ستخ متیگوینتد و راوی
يچگو ه دصالت آک اری در داسنا داردا اما ای پوکيدگی به معنای غایتببتود
( )absenceراوی ي تا چراکه را وی ت عطتار عتالوه بتر اعتالم حضتور صتوی
آغاا م ال ه ا که با شا ۀ مننتی «گفتت» قابتخ ل ت

در

استت ،اا طریتق دیهتر عنامتر

مننیای که مدای راوی را ا ع اس مید ند ،حضتور صتوی

را آکت ار و گوکتدد

میکند .ای عنامر عتارتند اا:
توصیف زمان و مکان

اما در مصيتت امه یک مفهوم تاریخی ي تا بل ه جنتهای ذ نی و فراامتا ی دارد

و عطار چنا ه در مشدمه م میگوید« ،سالک راه» را ف ر سالک قرار متید تد ته
کخصيت مادی و تجربی اوا چراکه در سفر روحا ی ،قالب ج ا ی مرکتی محتدود
و اکاراست که فراتر اا قل رو اما

یتوا د برودا حا آ ه در تجربتۀ م اکتفه و

تعالی ،عارف اا مرا اما میگذرد و فراامتا را تجربته متیکنتدا اا ایت رو ،راوی
 عطار اما آفاقی را متد به اما ا ف ی در افق فرااما میکند و بدی ترتيتب ،اایک سو ،ب نر اما ی را برای رویارویی سالک با غيب و ساحت باطنی صوی

مهيا -

میسااد و اا دیهرسو ،به تع ق در لحظا ویژۀ تعالی روحی و درو تی کخصتيت -
سالک میپردااد و بته قل رو روا کناصنی اما گام می هد .پرورد لحظا ویژهای
که در د يای روحی کخصيت -سالک میگذرد ،به روایت عطار کيفينی تأثيرگتذار

میبخشد و مصيتت امه را به «سوگنامۀ تتار ا ا و اضطراب تای بي ترا و جاودا تۀ

آدمی و مش ال االی و ابدی بشر متد میسااد و این ه در عرمۀ معرفتتکناستی
ا يا  ،ۀ کاونا سرگشنها د و گرفنار مصيتت» تعطار. 30 -29 :1386 ،

روایت سفر سالک با جهتگيری «چنداما ی» 5راوی ت عطار آغتاا متیکتود و او

بهعنوا عامخ کا و یکنندۀ بيرو ی به ۀ دوره ای اما ی اا گذکنه و حا و آینتده
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سفر میکند .راوی ت عطار در ابندای داسنا و پي
چهخگا ه ،م اا کش

اا آغاا سيتتر ستالک در مراتتب

ای روحی و دردی کته سالک را بته طلب و ج توجو

در ميا امناف مردم واداکنه است ،سخ میگوید و م اا سفر سالک و مکالمی
او با امي  ،آس ا  ،عرش ،کرسی ،ملک ،ا تيا و ...صتر مید تد .چنتي عتالوه بتر
آ ه در جایجای روایت به مشصد و هایت راه سالک اکاره میکند تابيا  1721و
/1722ابيا  1727ت  / 1734و ...با ا نخاب ساصنار گفتوگویی به تناستب موضتو
و درو مایه به اراوۀ ذ نيت عرفتا ی صتود اا ابتا کخصتيت تا در تا لحظته يتد
میپردااد .ای جهتگيری چنداما ی ،ا ع اسی است اا در تمریختن ظتام علتی و
معلولی در لحظا تجربه ای کشر و کهودی که در آ  ،مرا ای اما در وردیده
میکود و فرااما تجربه میکودا چراکه اما در چشم عرفا تنهنتا و ا تدا استت و
به يچروی اا عهدۀ گدارش چشما داا االی ت ابدی غيتب و تجربتۀ فراامتا عتارف
بر یآید.

اما در م ير قصه ،با جهتگيری «دراما ی» 6راوی  -سالک ،روایت تمامتا بتا

ر داد رویداد ا در روایت محنۀ م اکفه و گفتوگو با ریتک اا مراتتب و پيتر
جریا مییابد .ای جهتگيری دراما ی سالک ف ر و حضتور در امتا حتا  ،بتا
مفهوم وقت و حا عرفتا ی تتت متییابتد کته در آ  ،ستالک گذکتنه و آینتده را
ی

ره ر ا میکند و اا ا جيرۀ اما فراتر میرود.
اا سوی دیهر ،سير و سلوک روحا ی سالک -که در عالم واقتع ر

تید تد-

وی را به سفری ماورایی میکشا د که بهگو های تحو و ت امخ ا ف تی و کخصتينی
او بهح اب میآید و یتوا د در م افت و م احت بهنجد.
جهتگيری م ا ی راوی ت عطار بهعنوا عامخ کا و یکننتدۀ بيرو تی ،در حالتت

«دور ایی» 7استا بدی معنا که اا با به ۀ چيد ایی که به ادراکت

درمتیآیتد،

می هرد و منظرهای وسيع را در افق دیدش دارد که کتامخ سته مرتتته استت :مراتتب
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عالم آفا که عتارتند اا :جترويخ ،اسرافيخ ،مي اويخ ،عدراويخ ،ح لتۀ عترش ،عترش،
کرسی ،لو  ،قلم ،بهشت ،دوا  ،آس ا  ،آفناب ،ماه ،آت  ،باد ،آب ،صاک ،کوه،
دریا ،ج اد ،تا  ،وحوش ،طيور ،حيوا  ،کيطا  ،جت و آدمتی .مراتتب ا تيتا :آدم،
تو  ،صليتتخ ،موستتی ،داوود ،عي تتی رو اهلل و مصتتطفی تو  .و ستترا جام مراتتتب
دارتوی عالم ا ف  :ح  ،صيا  ،عشخ ،د و جا  .ایت تصتاویر -کته بتهتتدریح اا
محدودۀ آفاقی بيرو میرو تد و جنتتۀ ا ف تی متییابنتد -جهتا ی دیهتر را فراتتر اا
مح وسا در پي

چشم مخاطب می هند.

جهتگيری م ا ی راوی ت سالک« ،محدود» 8و منحصر به تا مرتتتهای استت

که در آ حضور دارد .ای ر

بهر هی فضا ای چهخگا ۀ سلوک ستالک ف تر

با جهتگيری محدود ،ایا هر گو اگو ی حا
رگد ر

عتارف و تجلتی تایی استت کته

ت رار دار د.

عطار با قرارداد دو جهتگيری اما ی و م ا ی منفاو درکنار م ،باا بتر ایت
نه تأکيتد متیکنتد کته

يشته فامتلهای

تت و تواره افتق ستلوک روی در

فراترکد دارد و يچکجا ت ام خوا د کد.
شناسایی و تعریف شخصیتها

در تلشی عرفایی چو عطار ،معرفت چيدی است اا جن

حير  .داسنا مصيتت امه

يد سرگذکت حيرا ی و سرگردا ی ستالک ف تر استت .عطتار بتا اميتد قهرمتا

داسنا با ام عام سالک و رداصن بته کخصتيت او -کته بيتا هر تجربتۀ او در ورای
عالم ا ا ی است -بته توعی تعالی و سرگشنهی سالک ف ر در طریتق معرفتت را
الشا میکند و ای معنا را تتيي میسااد که «سالک ف ر  ،جا بصير یافنتۀ مرغتا
منطقالطير است کته در ضت

داکتن تجربتۀ دیتدار بتا ستي ر و رب کخصتی ،در

ج توجتوی حشيشنتی برمتیآیتد کته ستي ر  ،صتود مظهتری اا مظتا ر تجلتی او و
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مورتی اا مور بی هایت اوست» تپور امداریا  . 122 :1382 ،به دیهر بيا  ،ستالک
ف ر با وجود آ ه ر روی است راهیافنه ،چنا دست اا طلب بر یدارد .عطار
با قرارداد کخصيت سالک ف ر در طریق سلوک و تعتالی ،ی تی اا ع يتقتتری
آمواه ای عرفا ی را مطر میکند .این ه در قل رو سلوک و رفن  ،رگد تاید صود
را راهیافنه دا ت .اا ي روست که داسنا مصيتت امه اا شطۀ اوج و تعالی سالک

یعنی حير و سرگشنهی آغاا میکود و بته تحتو درو تی ستالک ف تر در افتق
فهم اپذیر و بی هایت سلوک میا جامد .مفت ف ر

يتد کته در ادامتۀ تام ستالک

ذکر کده است ،شا هر ای معناست که تجربۀ عرفا ی ،تجربهای باطنی استت و تنهتا
اا طریق کشر حجاب ح ی قابخ دسنيابی است.
راوی ت عطار در آغاا ر مرتته اا مراتب چهخگا ه که ریک «مشامی» اا سلوک
را باامیگویند ،کيفيت ت امخ تدریجی روحتی و ا ف تی ستالک ف تر را بتا داد
مفنی منناسب با مفت مرتتهای که ستالک پشتت ستر هتاده استت ،بته متراحت و
روکنی بيا میکند.
برای و ه ،سالک در مشالۀ  32ام به حضور موسی ت میرسد و پير در راستنای
رمدگشایی ای مرتته ،حضر موسی را مظهر عشق معرفی میکند و ح ایاتی را در
تتيي ای مرتته اا ليلی و مجنو  ،یوسر و اليخا ،مح ود و ایاا و ...بيتا متیکنتد و
راوی ت عطار در آغاا مشالۀ بعد سالک را ای گو ه تومير میکند:
ستالک جان بر لب دل پر نیااز

گفتتتتتت بتتتتتا داود ،داء وُد بتتتتتاا

چني عطار در آغتاا مشالته  36ام پت

اا دیتدار بتا مصتطفی تو ستالک را

تمصيتت امه5719 ،

ای گو ه معرفی میکند:

ستال ی کاسرار قدسش دایه بود

پي

حت

آمتد کته او پایته بتود
تمصيتت امه6226 ،
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به بيا دیهر ،در امينۀ کناسایی کخصيت ،جهتگيتری کتناصنی 9راوی  -عطتار
« امحدود» است و مرکتد ادراک بتتهوستيلۀ ایت رواینهتر ،بيترو اا جهتا داستنا ی
تصاحب کده است و ای عامخ کا و ی ،هچيد را راجع به کخصيت باا تاییکتدۀ
ستالک متیدا تدا ایت امتر عتالوه بتر آ ته در آغتاا متن  ،کخصتيت ستالک را بته
روایتکنو میکناسا د ،بته ش

ارتتاطی راوی بتا روایتکنو يد عينيتت متیبخشتدا

ایرا «گو ریتری ویژگی قصتهگتویی عرفتا ی ،گترهاد قصته بتا مخاطتب استت»
تتتوکلی 572 :1389 ،ا اا ایت رو ،راوی ت عطتار متیکوکتد موقعيتت قهرمتا را بته
مخاطب ددیک ساادا بتدی مور که بتا ایجاد کتا ت ميا وی و کخصتيت تای
داستتنا ی یتتا قرینتتهستتاای او و احتتوال

بتتا کخصتتيت تتا ،آکت ارا متتفاتی را کتته در

آ است ،به روایتکنو تت مید دا بدی ترتيتب متیتوا تد عتالوه بتر کناستا د
مریح کخصيت ا به ددی ی کخصتيت و روایتتکتنو -کته اا کتهرد ای تعلي تی
عطار است -اوخ کود و بر ميدا تأثيرگذاری کالم بيافداید.
پير گفتن

« چتو کتود اتا ر ج تاد

عتتتتالم اف تتتتردگی کتتتت اعنشتتتتاد

تتتتا رگتتتی اف تتتردگی متتتیما تتتد

متتد شتتا اا مردگتتی متتیما تتد

چتتتو تتتترا اف تتتردگی اایتتتخ کتتتود

در ج تتادی ا تتدگی حامتتخ کتتود

ا تتده کتتو وی ت مردگتتی اا صتتود بتتتر

گتترم گتترد اف تتردگی اا صتتود بتتتر

تتتو تتیترستتی کتته چتتو دیهتترا

غرقتتتۀ د يتتتا کتتتوی ،بتتتار گتتترا »

کشتتتنيی افنتتتاد در غرقتتتاب ستتتخت

بود در کشتنی حریصتی کتور بختت

شتتتدش آ ت ت بتتتود صتتترواری مهتتتر

بتتتود بتتتا او نشتتتي متتتردی دگتتتر

شتتد ایتت پتتر حوامتتخ بتتود و بتت
آ ه داکت آ

موج چو ب يار کتد اا پتي

و پت

ه بتر پشتت ب تت

ویتت بتتدا پتتر حوامتتخ بر ش تتت

عاقتت چو گشت آ کشتنی صتراب

متتتترد را اف نتتتتد آ آ تت ت در آب

وا دگتتر یتتک راه ستتاحخ برگرفتتت

پر حوامخ برگرفت.

صوش صوک
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و پت

آبتی ستياه

ای کتتتده ع تتتری گتتترا بتتتار گنتتتاه

می نرستی پتي

بتتا دلتتی چتتو آ تت و بتتاری گتترا

کتتی رستتد کشتتنی ای تتا بتتا کتترا

گتتتتر ا دریتتتتا راه ستتتتاحخ بایتتتتد

بتتتار چتتتو پتتتر حوامتتتخ بایتتتد

ور تته در غرقتتاب صتتتو افنتتادهگيتتتر

اا گتترا بتتاری هتتو افنتتاده گيتتر

کتتار صتتود در ا تتدگا ی کتت بتتترگ

اا ه نوا کترد کتاری روا مترگ

ایتت امتتا دریتتاب کاستتا باکتتد

ور تتته دکتتتواری فتتتراوا باکتتتد

تمصيتت امه3970 – 3954 ،

کار دیهر راوی ت عطار ،تعریر ریک اا مراتب چهخگا ه استتا بته حتویکته
میتوا د در سایۀ آ  ،وعی جداساای ،تع يم یا ج عبندی را به مخاطب ا نشا د د.

در مصيتت امه ،ریک اا مراتب ،کا و یساای چندگا ه 10دار دا یعنی دو کخصيت
راوی ت ستتالک و راوی ت پيتتر ،ریتتک اا مراتتتب را جداگا تته کتتا و ی متتیکننتتدا

بدی ترتيب ،دو و کناصت در سطو منفاو معرفنی اا تشابخ جهتگيری کناصنی
آ ا پدید میآید .راوی ت عطار صطاب سالک را با مضتامينی مناستب مرتتتۀ طترف
صطاب وی آرای

مید دا اما ای مضامي  -که غالتاً اا روایا و قص

متذ تی و

در افالک و عنامر و مواليد اا مشدما علوم طتيعی ت دد قدما م تنفاد استت -تنهتا
بخشی اا جها باا ایی کدۀ آ مراتب استا ایرا جهتگيری کتناصنی ستالک بتا
دا

محدود در جایهاه یک عامتخ کتا و یکننتدۀ درو تی تیتوا تد رچيتدی را

دربارۀ آ مراتب بدا دا اا ای رو ،عطار با قرارداد یک عامخ کا و یکنندۀ درو تی
دیهر در مشام پير -که اد ا ا کامخ است و ما نتد یتک راوی بترو داستنا ی غيتر
مشتتتارک اا کتتتناصت امحتتتدود برصتتتوردار استتتت -در تشابتتتخ بتتتا ستتتالک ،کتتتار
کخصيتپرداای م نند و معنتر ریک اا مراتب را چنا ه کای نۀ بين
است ،بهات ام میرسا د.

عرفتا یاش

 / 102کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبتنامۀ عطار

خالصههای زمانی

«صالمۀ اما ی ،منض

ميخ به توجيته گذکتت امتا و ارضتای پرست

تای ذ ت

روایتکنو در باب ر آ چيدی است که در ای ميا اتفا افنتاده استت» تری تو -
کنا 134 :1387 ،ا . Chatman, 1978 : 223
راوی ت عطار در آغاا مصيتت امه پت

اا ح تد و عتت و ذکتر معتراج و منشتتت

چهار یار و ح ني و ، ...اساس و طتر کنتاب را ومتر متیکنتد و ت تامی مراحتخ
سلوک روحی سالک سرگردا و متنال به درد طلب را در ميا امناف متردم جهتا
بااگو میکندا س

دیدار بتا پير و آگتا ی ستالک اا ر د تا راه را بته اکتارۀ پيتر

بهمور صالمه و موجد بيا میکند .تعلي یبود گو ۀ اثر بر حتوۀ روایتت ب تيار
تأثير میگذارد و ستب میکود که بخ
آ قوی ي ت -ک ر

ایی اا داسنا  -که جنتۀ معنایی و تف يری

کود.

ای امر اا منظر عرفا ی ،بيتا هر ای حشيشت است که در مصيتت تامه آ چه باید با

جدويا و تفصيخ بيشنری روایت کود ،رو د تحو و ت امخ معرفنی کخ

ستالک

است.
گزارش از آنچه شخصیتها فکر نمیکنند یا نمیگویند

«راویای که بنوا د چيد ایی چو اصودآگاه کخصيت تا یتا آ چته آ تا آگا ا ته
مخفی میدار د ،بر ابا برا د ،آک ارا منتع م نشخ اطالعا دربارۀ کخصيت بهک ار
متتیآیتتد» تری تتو  -کنتتا  . 135 :1387 ،درواقتتع ،چنتتي ج التتتی حضتتور راوی را
آک ار میسااد .در مصيتت تامه ،حضور راوی ت عطتار در دو بخت
است :خ ت در آغتاا کنتاب ،عطار حدیث ف

سالک را پ

قتتابخ مشتا ده

اا کنيد صتيحت

پير و آغاا سلوک با بيا ی مؤثر کر مید دا آ گتاه برای توضتيح معنتا و محنتوای
حدیث ف

او ،ح ایت «ذوالشر ي و درمصواسن مردم دژم را اا او» میگوید:
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گفتتت ای دردی کتته درمتتا منتتی

جتتتا جتتتا ی کفتتتر و ای تتتا منتتتی

گتتر متترا متتد کتتوه بتتر گتترد هتتی

آ

تته بتتر جتتا صتتود بتتی م ت هتتی

م که باکتم تتا چنتي دردی کشتم

دام ت صتتود در چنتتي گتتردی کشتتم...

گر بهریم گوییام «اا گریه چنتد »

ور بخنتتدم گتتوییام «بهتتری مخنتتد»...

گر کتنم گتویی م ت بشتنو ستخ

ور ختتوا م کتترد صتتوا ی گفتتت ک ت

ور صورم گویی «مخور ای بیصتتر»

ور خوا م صورد صوا ی گفت «صور»

با تو چنوا صورد نوا صورد يچ

بتتا تتتو چنتتوا کتترد نتتوا کتترد تتيچ

صواسن اا تو ه اکت و ه وست

تتوا گفتن ته دوستت

پتتي

ه تو را دک

ذوالشتتر ي کتتد متتردی دژم

سيم صواستت اا کتاه عتالم ،یتک درم

کاه کا بشنود گفتت «ای بتیصتتر

اا چو م کا ی که صوا د ای قتدر »

کهری ده و گنجتی مترا

تتتتا برایتتتد کتتتار ،بتتتیر جتتتی ،متتترا»

گفت «چندینی بته کتاه چتي د نتد

تتتو کتته باکتتی تتتا تتترا چنتتدی د نتتد »

گفت «پ

آگا ی ع يق راوی ت عطتار اا ذ

تمصيتت امه1080 -1077 ،

و اح اسا درو تی کخصتيت ت ستالک يتد

شا ۀ دیهری بترای حضور مح وس راوی در مصيتت امه است .عطار حالت سالک

را پ

اا یافن پير بدی گو ه کر مید د:

سالک الشصه چو پيری ا تده یافتت
جا

اا کتادی او آمتد بته جتوش

صوی

را در پتي

اا ميا جتا

او اف نتده یافتت

کتد حلشته بته گتوش
در تنورستتتتنا فنتتتتاد...

ستتایۀ پيتترش چنتتا بتتر جتتا فنتتاد

کافنتتتتاب

مد دارا گخ که در اید به گفت

در گل تتتنا د ستتتالک کتتت فت...

چو رعتدی در صتروش افنتاد اار

چتتو برقتتی صنتتده متتیاد بتتیقتترار

گتتاه ا تتدر صنتتده گتته در گریتته بتتود

دیته بتود

ای تود اا ک ب او ،ایت

تمصيتت امه1049 -1042 ،
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 4ا 2ا 1ا  .5بیان اظهارات شخصی

مصيتت امۀ عطتار بتهدليتخ قرارگترفن در حتواۀ داستنا تای ت ثيتخ رؤیتا ،قابليتت

ک وفایی و تعتير و تتأویخ را داردا ای امر مجا کافی برای حضور مح توس راوی

را در اثر فرا م میساادا اا ای رو ،در مصيتت امه ،راوی ت عطار با مدایی آک ار به
اراوۀ ااهارا کخصی میپردااد و جهتتگيتری ایتدوولوژیک 11و ذ نيتت عرفتا ی

صود را بهعنوا معيار و رم غالب بيا میکند.
ابا بهعنوا ابداری حياتی در یک من داسنا ی ،در اصنيار راوی قرار میگيرد و
با کا و یساای ش

ابا برج نه میکود .ساصنار گفتوگویی مصيتت امه ،ام تا

کا و یساای چندگا ه و مخنلر کخصيت تا را فترا م متیکنتدا بتدی ترتيتب ،سته
عامخ کا و یکننده برای ریک اا مراتب وجود دارد که عتارتنتد اا :ستالک ،صتود
آ مرتتتته و پيتتر .ایت حالتتت ستتتب جابتتهجتتایی ادراک تتای عوامتتخ کتتا و یکننتتدۀ
گو اگو و مجواری چندی مدا در من میکودا در نيجته ،متن قابليتت تعتيتر و
تأویخ مییابد و اا ای ر هذر افق دید روایتکنو يد وسعت مییابد.

در مصيتت امۀ عطار بهجهت تعلي یبود  ،تأویخ ا باید با وعی تعتالی و ارتشتای

معا ی راه باکدا اا ای رو ،بهدليخ آ ه اا گفتوگوی سالک با مراتب تنها معنای
ارجاعی کل ا دریافنه میکود ،بخ

ای غير داستنا ی در روایتت عطتار ،رستالت

کشر و بااآفرینی گفن ا تای متورد ظتر وی را برعهتده دار تدا بنتابرای  ،بخت
تفاسير یتا بخ
شت

غير داسنا ی که اا ابتا راوی ت پيتر و راوی ت عطار روایت میکود،

مه تتی در رستتيد ستتالک بتتهعنتتوا روایتتتکتتنو صتتاو و صوا نتتده در مشتتام

روایتکنو عام ،به یه ای معنایی ع يقتر و فراتر اا ستطح ابتا ایفتا متیکنتد و اا
ي ر هذر است که لذ و رضایت صامی صيب صوا نده میکود.
در ت ام مشا

چهخگا ه ،ابندا ریک اا مراتب ،اا متوقعينی درو داستنا و اا

هاه سالک بهعنوا عامخکا و یساا هری نه میکو د تا مفهوم کناصت محدود بشر
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برج نه کودا س

جهت عامخ کا و یکنندۀ درو ی به جا ب ریک اا مراتب تغيير

مییابد تا باا بر تود فهم عالم کهاد اا عالم غيتب تأکيتد کتودا در هایتت ،پيتر در
مشام ا ا کامخ بهعنوا عامخ کا و یکنندۀ درو ی با دا

امحدود ،تدف عطتار

اا رواینهری را کته تعليمد تی بته روایتتکتنو و رستا د او بته حشيشتت درو مایتۀ
ایدوولوژیک داسنا است ،به ا جام میرسا د.
آک ار است که کخصيت پير با توجه به موقعيتت پيتر در یتک ستلوک عرفتا ی،
تأویخ و معناآفرینی در باب ریتک اا مراتتب و حتخ مشت ال ستالک را بتهعهتده
صوا د داکت و سالک برای درک معنا و رمد ریک اا مراتب باید با چش ا پير به
آ ا هاه کند و درحشيشت کا و یساای کخصيت پير ،عامخ پيشترد پير ت
پير در مصيتت امته شت

استت.

مف تری عرفتا ی را دارد کته بتا ارتشتای معنتای ریتک اا

مراتب ،به سلوک معرفنی روایتکنو صود تسالک یاری میرسا د .بدو یاری پيتر،
سالک یدا د که ا يت ریک اا ای مراتب و نایح حامخ اا آ مشام چي ت و
یتوا د بهتنهایی ششی در گشود گره پيچيدۀ آوای ریک اا مشاما و ادامۀ سير
روحا ی داکنه بتاکد .درواقع ،توضيحا راوی ت پير راه با ت ثيخ ای کوتاه اقناعی
و ح ایا درو های موجب میکود که روایتکنو در سطح اا ر داسنا باقی ا د.
بدی ترتيب ،هتنها چارچوب ر مرتته ع يقتر ترسيم میکود ،بل ه معنا تای جتا تی
يد ب ط مییابدا ایترا ایت ح ایتا و ت ثيتخ تا ،گتاه در راستنای ایت تأویتخ تا و
تف ير است و گاه در م يری غير مرتتط با تأویخ ای پير اا آ مرتتها امتا در جهتت
تف را عرفا ی و اصالقی.
عطار با پشنوا ه ای غنی ا دیشه ای عرفا ی ،بر ع ق معنای ۀ عنامر و مراتتب

در داستتنا مصتتيتت امتته افتتدوده استتت .درحشيشتتت ،عطتتار بتتا قتترارداد روایتتت در

چارچوب وسيع عرفتا ی و ح تی ،ستتب کشتر جهتا تای م ت در یته تای

اا ری من میکود و به جهت تعلي یبود گو ۀ اثر و بهمنظور آگا ی روایتکنو اا

 / 106کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبتنامۀ عطار

معنا ای باطنی و ع يق داسنا  ،تأویتخ و تف تير ریتک اا مراتتب اا ابتا پيتر و در
اا طر ت ثيال و ح ایا اقناعی بيا میکودا اا آ جاکه دف

ا آغاا و پي

املی داسنا گویی عطار ،رسيد به درو یتری
تف ير رموا داسنا ی صوی
پيتتر گفتتن

یه ای مض و ی است ،در تأویخ و

کنابدده ع خ میکند.

« آفنتتاب ا تتدر متتفت

بارگتتتاه تتتت استتتت و معرفتتتت

ر که ماحب ت آمتد مترد کتد

چتتو صورکتتيد اا بلنتتدی فتترد کتتد

گتتر چتتو گتتو ر ،نتتت عتتالی بتتود

بتتتر ستتتر ار جتتتای تتتتو صتتتالی بتتتود

گتتر بتته تتر چيتتدی فروآیتتی بتته راه

کی توا ی صورد جام اا دست کاه...
ت مصيتت امه2863 -2860 ،

کایا ذکر است در مصيتت امه يچیک اا مراتب ،سالک را به غير صود ارجتا

دادها د و دردی اا او دوا ردها د و چنا ه گفنه کد ،پيتر بته تأویتخ و رمدگشتایی
ریک اا مراتتب متیپترداادا امتتا پيتامترا کتته در جهتا کناستی عطتار و عارفتا
قهرما ا سلوکند ،ریک سالک را تا حدی دسنهيری و را ن ایی کردها د و وی را
به پيغ تری که بعد آمده دایت کردها د و گفنها د حخ ای مشت خ ب تنه بته عنایتت
پيغ تر آصرالدما است .در مشالۀ سیوپنجم عطار با بيتا ب تياری اا حشتایق و استرار
معرفت اا ابا مح د مصطفی تو  ،عالوه بر این ه سر اصالو بر آسنا بنتدگی و
عتودیت او میساید ،با واگذاری ش

رواینهری به «رستو صتاو رب العتال ي »-

که گویندۀ منصخ به منتع منعالی است -موجب قداست من و در نيجه ،افدای

ميدا

اعنتار آ برای مخاطب میکودا بنتابرای  ،عطتار بتهعنتوا راوی بترو داستنا ی غيتر
مشارک ،دارای ش

دوگا ۀ راوی و روایتکنو میکود .در ستطحی کته بتا مح تد

مصطفی در ارتتاط است ،ش

روایتکنو را برعهده متیگيترد و در ستطحی کته بتا

روایتکنو عام صود سخ میگوید ،ش

راوی را ایفا میکند .ای کيوۀ روایتی ،اا
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منظر عرفا ی بر ای حشيشت تأکيد میکنتد کته ستلوک و رفتن در طریتق حشيشتت،
امری است سری و موقوف به دایت غيتی:
گفتتت« :تتتا بتتا تتتو تتتویی ره تتتود

عشتتتخ عاکتتتق ،جتتتا آگتتته تتتتود

یتتک ستتر متتوی اا تتتو تتتا بتتاقی بتتود

کتتتار تتتتو م تتتنی و مشتتتناقی بتتتود

ليتتک اگتتر فشتتر و فنتتا متتیبایتتد

ي تتت در

ستتایهای کتتو ،گتتم کتتده در آفنتتاب

تتتيچ کتتتو ،واهلل اعلتتتم بالصتتتواب

ليتتک راه تتتو دریتت منتتد کتتد

ي تتتتتت ا در درو د کتتتتتد ...

او اا حت

بهتذر ،آ هته اا صيتتا

حتتا  ،حامتتخ در مشتتام جتتا کتتود

تتت صتتدا متتیبایتتد

آ هه اا عشخ ،آ هه اا د  ،اینت حا
در مشتتام جا تتت کتتار آستتا کتتود...
تمصيتت امه6030 – 6023 ،

 .3راوی و قابل اعتمادبودن یا نبودن او

راوی قابخ اعن اد ،راویای استت کته صوا نتده ،داستنا و تفاستيری را کته او اراوته

مید د ،بهعنوا یک گدارش موثق اا حشيشت داستنا ی متیپتذیرد .درمشابتخ ،راوی
غير قابخ اعن اد ،ک ی است که صوا نده ،برداکت و تفاسير وی را دربارۀ داستنا بته
دیتد کک و کتهه می هرد .سرچش ه ای ع دۀ اعن اد اپذیری راوی عتارتند اا:

تری و  -کنا 138 :1387 ،
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3ا .1نشانههای غیر قابل اعتمادبودن راوی در مصیبتنامه

3ا1ا .1راوی با دانش و فهم محدود

«راویا درو ی بهویژه اما ی کته در داستنا کترکت متیکننتد ،ب تيار بيشتنر اکتنتاه
میکنند و غير قابخ اعن اد

نند تا راویا بيرو تیا ایترا بته رحتا  ،کخصتيت تای

د يای داسنا ی بهک ار میرو دا تي طتور آ تا بيشتنر بته داکتن دا ت

محتدود،

مداصلۀ کخصی در داسنا و اراوۀ اراکهذاری ای مش خاا -کته ج لهتی راوی را
تامعن د میکنند -منهم میکو د» ت ا . 142 :
ا نختتاب کخصتتيت ستتالک بتتهعنتتوا راوی مشتتارک درو داستتنا ی و عامتتخ
کا و یکنندۀ درو ی ،شا هر دا ت

محتدود او بتهعنتوا راوی استتا امتا عطتار بتا

تومتتير وک ت ندا ه و دقيتتق مراتتتب چهتتخگا تته اا ابتتا ستتالک -کتته صتتواو و
اسنعداد ای آ مرتته را براساس آیا  ،احادیث ،علوم طتيعی ،باورداکت ا و سوابق
فر نهی دربتترمیگيترد -اا یتک ستو ،موجتب م نندکتد ظترا راوی ت ستالک
میکود و کک و تردید دربارۀ محدودبود دا

و در نيجه بتیاعن تادی بته وی را

بترطرف میسااد و روایتکنو را مط ئ میسااد که ستالک برصتوردار اا دا ت
معرفت است و اا دیهرسو و اا منظر عرفا ی ،بر محدودیت کعا بيتن

و

ستالک -تتا

آ گاه که موجودی اما ند است و در عالم کهاد بهسر میبرد -تأکيد میکند.
پير يد چو سالک ،راوی درو داسنا ی و عامخ کا و یکنندۀ درو ی استا اما
چنا ه اا موقعين

در یک سلوک عرفا ی پيداست ،بر سالک برتتری دارد و فت

حضور اوست که پرده اا غيب برمیداردا چراکه پير بتهعنتوا

تاد ا تا کامتخ و

ایندۀ بهفنارسيدگا ی که چندا اا جامعۀ بشری فامله گرفنها د که حنی اا تام يتد
بیبهرها د ،چو راوی برو داسنا ی اا دا

امحدود برصوردار استا اا ایت رو،

سالک برای درک رمد ریک اا مراتب باید اا چش ا پير به آ ا هاه کندا بدی -
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معنا که گرهگشایی ریک اا مراتب ،واب نه به ادراک پير است .در غير ای مور ،
ادامۀ سير روحا ی سالک م

خوا د بود.

3ا1ا .2درگیرشدن و دخالت شخصی راوی در داستان

آ چه در طر کلی مصيتت امه ا يت دارد ،ترکيب جریتا تای ف تری منعتدد در

ا دیشۀ عطار و تأویخ عرفا ی او اا ای جریا است ت د ت . 139 :1391 ،ای تعتدد
جریا ای ف ری در مصيتت امۀ عطار و قرارگرفن بين

ح ي ا تۀ او در پت

ایت

جریا ا بهعنوا ُرم غالب ،موجب ا نشا مفا يم عرفا ی و ح تآميتد بته ستال ا
طریق معرفت میکود .درحشيشت ،عطار با اسنفاده اا ای آوا ا کته بته ایجتاد فضتای
تشابخ در روایت منجر میکود ،ای عامخ بیاعن ادی راوی را تتتدیخ بته شطتۀ قتو
ساصنه و امينه را برای تف ر روایتکنو صوی

فرا م کرده است.

برای و ه میتوا به مشالۀ بي توکشم و دیدار و گفتوگوی سالک بتا کتيطا
اکاره کرد .در ای مشاله بتا روایتت چندمتدایی ت ، polyphonicیعنتی تمجتواری
چندی مدا در من سروکار داریم .راوی ت عطار بتا اسنفاده اا دو تو کا و یساای
مخنلر دربارۀ ابلي  ،دو و جهتگيری منضاد عرفتا ی را کته ستابشهای دیرینته و
تاریخی دار د ،در داسنا مطر میکند .در ابنتدا ستالک بتهعنتوا

اینتدۀ عرفتای

کریعن دار ،تصویری منداو اا کيطا را که برگرفنه اا روایا مذ تی استت ،اراوته
میکند و کيطا را مردود رح ا و دک

ا ا میدا د .درمشابخ ،کيطا بتهعنتوا

ایندۀ عرفای دگرا دی  ،به وعی به تطهير ای کخصيت منفور اعنشادی میپتردااد
و ابلي

را مظلوم و باایچۀ دست حق میدا تد تمصتيتت امته ،ابيتا . 4646 -4638

بتدی تترتيب ،عطار موجب ا هو کتد کخصتيتپترداای کتيطا متیکتود و اا
ميدا اعن اد به صود میکا د .درواقع ،عطار با مطر کرد ایت دو هترش در بتاب
ابلي  ،روایتکنو صوی

را با افق ای دیهر آکتنا متیکنتد و او را تتت بته لتدوم
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گ نرش چشما تداا و ااویۀ دیتد ،منوجته و آگتاه میسااد .اا منظر عرفتا ی ،فضتای
کلی مصيتت امه ،عليه ابلي

استا حنی در ي مشاله ،عطار با اضافهکرد متفت

رجيم به ام کيطا در خ ني مصر  ،موضعگيری و چشما داا صود را بيا میکند.

توضيحاتی که راوی ت پير در معرفی کيطا بيا میکند و او را مظهر رکک و منيت،
عجب و افرما ی و لع و طرد معرفی میکند تمتارمی 57 :1386 ،يتد شتا د نتدۀ
راوی ت عطار در جهت ک ب دوبارۀ اعن اد برای صوی

کوک

است .آ چه پير در

ادامۀ توضيحا در تأویخ و تف ير ای مرتته اا ابا صتود کتيطا شتخ متیکنتد يتد
بيا هر تالش عطار برای قرارداد ت امی اجتدای کخصتيتپترداای کتيطا در یتک
س توسو است.
نۀ آصر این ه ح ایاتی که پير در ادامۀ ای مشالته روایتت متیکنتد ،بتاا تردو
بين

و چشما داا را توأما به راه دار د .اولي ح ایت در تتيي ای مطلتب استت

که ابلي

چو در عشق پخنه بود ،به آدم سجده ترد ت ظتر عرفتای دگرا تدی

دومي ح ایت با تأکيد بر مفت عجب و صودبينی ابلي

و

ت ظر عرفای کتریعن دار ،

حد فامخ ا دک ميا عد و ذلت را که آ را غرور پر کرده است ،صاطر شا می-
سااد .با دقت در ای ح ایا میتوا دریافت که تفاو بين

عرفای دگرا دی

عرفای کریعن دار ،اکی اا تفاو چشما داا آ است .بحث عرفای دگرا دی
سر رابطۀ ابلي
ابلي

با
بتر

با صداو د استا درحتالیکته دیتدگاه عرفتای کتریعن دار بته رابطتۀ

با ا ا معطوف است و کيخ عطار با اسنفاده اا رم مجوار ،با ارافت اا تر

دوی آ ا سخ میگوید.
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3ا1ا .3برجستهشدن و پررنگشدن سخنان راوی با یک الگوی ارزشی
سؤالبرانگیز

اا دیهر مواردی که راوی را غير قابخ اعن اد میسااد ،اراش ای اوست که بتهطتور

فاحشی با اراش تای وی تندۀ ضت نی تا هو استت ت. Chatman, 1978: 149
عوامخ گو اگو در متن  ،کت اف ميتا ترم تای وی تندۀ ضت نی و راوی را شتا
مید د.

حالات نخسات امتا ی استت کتته واقعيتا بتا ظر تای راوی در تضتاد استتت

تبامش ی . 210 :1391 ،در ای مور  ،راوی غير قابخ اعن اد دا نه میکود .حادثۀ
املی داسنا مصيتت امه که سفر سالک ف ر در مراتب آفا و ا ف

و مواجهه و

مکالمی او با ای مراتب است ،اا آغاا ،ستب ایجاد تردید و وعی بتیاعن تادی در

ذ

روایتکنو میکودا ایرا ک ی که با قل رو تجربۀ عرفا ی ،بيها ه و با عالم متاده

و کهاد و تجارب ح ی و بين

عشال ی ،صوگر است ،تجربۀ غيتی و رواینی را که

اا ای تجربه سخ میگوید ،واره اپتذیرفننی متییابتد و اا فهتم آ بتاامیما تد.
به ي دليخ است که در آغتاا کنتاب ،راوی ت عطتار در جهتت پاستخ بته ستؤا
مشدر ،ا ار ،کک و اعنراض ای روایتکنو واقعی و بالشوۀ صتتود و احيتای مجتدد
اعنتارش ،اا بخ

ای توضيحی و ج ال مؤکد اسنفاده میکند و اکتاره متیکنتد

که اگتر موضتو کنتاب بته اتا ر کتتژ متی ایتد ،در بتاط يتک و راستت استت.
سخ گفن سالک با ملک و امي و آس ا و گتذر او بتر عترش و کرستی و ستخ
ا تيا و ک ب فيض اا آ ا  ،به ابا حا است و درست به ای دليخ که اا ابتا حتا
بيا کده است ،ه اا ابا قا  ،راستت استت و بایتد آ را بتاور کترد .ست

اضتافه

میکند که سالک راه ،درواقتع ،ف ر سالک استا اما ف ری کته اا ذکر حق حامخ
میکود و با الهام غيتی پيو د داردا بنابرای  ،اا د برصاسنه و با گشودهکد چشم د
و حواس لطير غيتی تحشق مییابد و مخصوو ا خ ذو است .بته گ تا او ،بترای
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یتافن امينۀ فهم و ذو تجربهای که روایت بتااتاب آ استت ،بتتاید چشتما تداا را
دیهرگو کرد .در ا نها راوی ت عطتار ،ضت
ف ر

ح تاینی اکتاره متیکنتد کته ستالک

ا ف ر قلتی است و فهم ا خ ذو را با ادراک وحتی مشای ته متیکنتد

تمصيتت امه ،ابيا . 920 -884

حالت دوم اما ی است که حامتخ و نيجتۀ کتن

مشخ

در داستنا ایت موضتو را

کند که راوی در اکنتاه است ت ا  . 211 :ای کهرد در ح ایت ایی قابخ

بررسی است که کخصيت املی آ در ک ار ا تيای الهتی یتا اوليتای حتق باکتند .در

ح ایت ذوالنو و گتری که ارا در روا برف بر متحرا متیپاکتيد تمصتيتت امته،

ابيتتا  ، 2144 -2125ذوالنتتو در مشتتام یتتک عتتارف و مصتتدا ا تتا کامتتخ در

داسنا ای عطار ،به ظر حشار در کار گتر می هردا امتا در ک تا ابتاوری ،ستا
دیهر او را در طواف کعته مییابد:
دیتتتد او را عاکتتتقآستتتا در طتتتواف
گفنتتتی آ

گفت «ای ذوالنو چرا گفنی گتداف

تتتذیرد و بينتتتد وليتتتک

دیتتد و ب تتندید و ب تتذیرفت يتتک...

اا سخ حالی بشد ذوالنو ا جتای

گفتتت «اراا متتیفروکتتی ای صتتدای

گتتتری چتتخ ستتاله چتتو اا گتترد

متتتیبينتتتداای بتتته مشتتتنی ارا تتت

دوستتنی صتتود بتته دکتت

متتید تتی

ایت چنتتي اراا بتته ارا متتید تتی»...
تمصيتت امه2141 -2134 ،

طر چني اعنراضی اا ابا یک عارف ،موجب بیاعن ادی روایتتکتنو تتت
به راوی میکودا ایرا تصور میکند راوی کخصيت ذوالنو را بهدرسنی یکناسدا
اا ای رو ،چني پرسشی را بته او تت مید د.
پاسخ اتر حق يد مشخ

میکند که کن  -گفنار ذوالنو اکنتاه بوده استتا

بنابرای  ،عطار برای این ه دوباره در هاه روایتکنو قابخ اعن اد کود ،در پایتا ایت
ح ایت ،سه ح ایت منوالی اا ابا دیوا ها شخ میکند تتا بته کت خ غيتر م تنشيم
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ذوالنو را در جایهاه دیوا هتا و مجتذوبا حتق قترار د تد و بهویتد «ایت آاادی
دیوا هی و يد رابطۀ عاکشا ۀ دیوا ها با صدا به ایشا اجااه متید تد کته ااهتاراتی
دربارۀ صدا ب نند کته دیهرا

رگتد لتب بتته آ گو ته ستخنا

تیگشتایند .آ تا

میتوا ند بتا صدا بهگ ناصی سخ بهویند .با او دربارۀ اموری عناب کنند که ت لم به
آ بتر يچک

جاید ي ت» ترینر . 249 :1377 ،بهای مور  ،عطار مشتام ذوالنتو

را اا گ ناصا جدا میکند و با اسنفاده اا داسنا درو های ،قابخ اعن ادبود صتود را
احيا میکند .اا منظر عرفا ی ،عطار با اسنفاده اا ایت کتهرد رواینتی يتد بتر ا يتت
ظرگاه تأکيد میکند .هاه و اعنراض ذوالنتو بتته گتتر ،برآمتده اا بينشتی اا دا ته
است .صدایی که در ای چشما داا پدیدار میکود ،صتدایی م تنغنی و تراسا هيتد
است که ک نر چهرهای مهروراا ه داردا اما پيام اتر حق به ذوالنو آکت ارا شتا
اا آمواه ای اکعری و تلشی موفيا ه اا مفهوم بیعلنی قهر یا مهر حق تعالی داردا اا
ای رو ،کالم اتر حق ،مهرآميد و ا ا ی است.

حالت سوم اما ی استت کته ظترا و دیتدگاه تای کخصتيت تای دیهتر یتا

روایتکنو بتا دیدگاه راوی در تضاد باکد .در ای حالتت ،در ذ ت مخاطتب کتک

برا هيخنه میکود ت ا  . 212 :در ح ایت ابرا يم اد م و آ سوار که راه آبتادا ی

ااو پرسيد تمصيتت امه ،ابيا  ، 3646 -3630ابرا يم اد م در پاسخ به سؤا ستوار،

به گورسنا اکاره میکنتد .چنتي پاستخی ،ستوار را بتته تعجتب و صشتم متیآوردا

چنا ه تاایا ه بر روی ابرا يم میا د .اا ای رو ،راوی -عطار کته صتود اا تعجتب و
تردید ذ نی روایتکنو بالشوۀ صوی
است ،پي

در مواجهه بتا ایت پاستخ ابترا يم اد تم آگتاه

اا روایت ای ح ایت ،تف ير صود را در پا دده بيت بيا میکندا امتا بته

آ يد اکنفا یکند و بار دیهر و ای بار اا ابا ابترا يم اد تم در پاستخ بته ستوار،
تف ير صود را مؤکد میکند:
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گفتتتتت «آبتتتتادا ی ای متتتترد ت تتتتام

ي ت جد در کوی گورستنا  ،متدام

[گور تتا تتر روا آبتتادا تتتر استتت

ليک ر دم کهر ا ویترا تتر استت

گتتتر تتته آفتتتا آبتتتادا کننتتتد

عاقتت متیدا کته گورستنا کننتد

م آ چتت گفتنم ای ي وستوار

راست گفتنم ،تتو صيتا کتژ متدار».

پ

ای تضاد بي

تمصيتت امه ،ابيا 3646 -3643

اا ه در ح ایت ایی مصدا مییابد که کخصتيت امتلی آ ،

در امرۀ دیوا ها و مجذوبا باکتد .ی تی اا پرب تامدتری تيت

مصيتت امه« ،عشالی مجا ي »

تای کخصتينی در

نند .در اکثر ح ایا مصيتت امه ،دیوا های ستخنی

میگوید یا ع لی صالف عاد ا جام مید دا اما با ای

ه ،نيجۀ ای کن -گفنار

یا کن  ،معنای ع يشی در صود پنها دارد .اما ای اقوا و افعا ح ي ا ه ،دیتوا هی
آ ا را ایر سؤا میبترد .در نيجته ،روایتتکتنو تتت بته ظتر راوی دچتار تردیتد
میکود.
عطار اا ای سخنا ح ي ا ۀ آميخنه با گالیه ،گ ناصی ،طع و طند تم در بيتا
مفاسد و مظالم اجن تاعی بهتره متیبترد و تم در بتهتصویرکشتيد عاکتشا هتتری و
ا ا یتری صطاب ا به صداو د در پرتو عشق و جذبۀ الهی.
نتیجهگیری

پژو

حاضتر در راستنای تأیيتد و تتيتي پيوستنهی جا تب روایتی مصتيتت امته بتا

جها بينی و ا داف عرفا ی کيخ عطار است .کيخ در ای اثر در پی ایجاد ستاصناری
اسنوار در جهت ترغيب روایتتکتنو صتوی

بترای ستير در عتالم پرکت وه ستلوک

روحا ی است.

عطار در پردااش مصيتت امته ،اا ویژگتی تای یتک روایتت متدر بتهمتور

اصودآگاه اسنفاده ای دف ندی کرده استتا بترای و ته ،استنفادۀ معنتادار اا سته
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راوی در دو ستتطح منفتتاو داستتنا ی ،ورود بتته قل تترو روا کتتناصنی امتتا  ،ایجتتاد
کا و یساای ای چندگا ه و منفاو  ،افتدای

ميتدا اعنتتار متن بترای مخاطتب بتا

واگذاری ع خ رواینهری به منتع منصخ بته حشيشتت ،صطتابکترد بته روایتتکتنو
بيرو ی با ض ير دوم کخ

مفرد بترای افتدای

ميتدا تأثيرپتذیری کتالم تف تيری،

پاسخداد به ا ار یا سؤا مشدر روایتکنو بالشوه ،اسنفاده اا داسنا تای درو تهای

برای ک ب دوبارۀ اعن اد و . ...عطار ای جوا ب روایی و ایتاکناصنی مصيتت امه را

با جها بينی و هرش معناکناصنی -عرفا ی صود پيو د مید دا بدی ترتيب که:

 .1درو مایۀ سلوک ،بخ بندی روایی مصيتت امه به کيوۀ قصه در قصه و
ساصت سفر امهای ای اثر ،امينه را برای اراوۀ روایت سفر سالک ف ر

با سه راوی «راوی -عطار»« ،سالک ف ر » و «پير» در ستطو منفتاو
داسنا ی فرا م میسااد.
 .2عطار با جابهجایی ع خ رواینهری ،ميا دو عامخ کتا و یکننتدۀ راوی-
عطار و راوی -سالک ،م در پی بهتصویرکشيد تجربهای غيتبمتدار،
ا نشا ح

حير و سرگردا ی بته روایتکنو بالشوۀ صتوی

و تای

فاملۀ ميتا حشيشت ایی تج توجتوی حشيشتت در عتالم و حشيشتت
تج توجوی حشيشت در جا صود است و م بر ا يت چشما داا در
سلوک و کهودیبود قل رو معرفت تأکيد دارد.
 .3در جها بينی عرفتا ی عطتار ،وجتود پيتر در راه پرآفتت ستلوک بای تنه
استا اا ای رو ،پير بهعنوا راوی غير مشارک درو داسنا ی ،اا طریتق
روایتت داستنا تایی کته ریتک حتا و مشتامی اا مراحتخ ستتلوک را
باامیگویند ،در جهت تحشق پير
ف ر حرکت میکند.

داسنا یعنی تحو درو ی ستالک
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 .4در مصيتت امه ،طر داسنا مادر کامخ گفتوگوی ستالک ف تر بتا
مراتب چهخگا تۀ آفتا و ا تيتا و ا فت
پرس

استت .ااایت رو ،گفتتوگتو و

و پاسخ در مصيتت امه ،تنها ی ی اا عنامر چندگا ۀ قصه ي ت،

بل ه با جایهاه پير راهدا  ،در سلوک و گو ۀ تعلي ی اثر پيو د مییابتد و
طر روایت را پي

میبرد.

 .5در ساصنار گفتوگویی مصتيتت امته ،ریتک اا مراتتب چهتخگا ته بتا
اسنفاده اا کا و یساای چندگا ه تسالک ف ر  ،ریک اا مراتب ،پير

اراوه میکود .کا و یساای ستالک ف تر بتر کتناصت محتدود بشتر و
کا و یساای ریک اا مراتب بر داکن فهم عالم کهاد اا عالم غيب
تأکيد میکند.
 .6ساصنار گفتوگویی مصيتت امه ،بتهدليتخ ایشتیکتد کتيوۀ روایتی،

ستب پنها کد راوی ت عطار میکودا اما عطتار اا یتک ستو ،در قالتب
ي گفتوگو ای داسنا ی ،شد و ظتر و جهتا بينتی صتود را اا ابتا

کخصيت ا منجلی متیستااد و اا دیهتر ستو ،بنتا بتر کتيوۀ قصتهگتویی
عرفتتا ی ،در تتر فرمتتنی فضتتایی بتترای گفن تتا تف تتيری صتتود فتترا م
میآورد .اا پ

پرده برو میآید و بتا جهتتگيتری روایتت بته ستوی

مخاطب ،پيوسنه او را با لحظه ا و منظر ای بیکرا ستلوک روحتا ی و
دقایق سير عرفا ی آکنا میکند و اا ای ر هذر او را به قل رو باطنی راه

میبتردا بنتابرای  ،عطتار در مصتيتت امته راویای مح توس استت کته

حضور صوی
اثر ،بي

را در بخ

«بيا ااهار کخصی» بهجهت تعلي یبود

اا دیهر عنامر مننی ا ع اس مید د.

 .7عطار با تتدیخ اما آفاقی به اما ا ف ی ،وارد قل رو روا کناصنی اما
میکود و بدی ترتيب ،ب نر روایت را برای بهتصویرکشيد تجربۀ دیدار
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با صویشن مهيا میسااد .او برای تحشق تجربۀ م اکفۀ سالک ف ر در
افق غيب ،اا قل رو اما میگذرد و به افق فرااما قدم میگذارد.
 .8عطتتار بتتا ترستتيم فضتتای ستتلوک ستتالک ف تتر  ،طتتی چهتتخمرتت تته،
گو هگو ی حا

عتارف و مفهوم تجلی را بته تای

متیگتذارد و بتا

روایت رویداد ا ماما با ر داد آ ا در محنۀ گفتتوگتو تا ،بتر
مفهوم وقت عرفا ی تأکيد میکند.
 .9راوی ت عطار با واگذری ع خ روایت به منتع منصخ به حشيشت تحضر
مح د تو بر ای معنا کته ستلوک و رفتن در طریتق حشيشتت امتری
است سری و موقوف به دایت غيتی ،تأکيد میکند.
 .10راوی بيرو ی و درو ی در مصيتت امه ،قابخ اعن اد است و متواردی تم
که بهاا ر بر بیاعن ادی وی د لت میکند ،در جهتت پيشتترد ا تداف
عرفا ی است .برای و ه:
 اسنفاده اا کا و یساای جوار و بيا ااهتارا و جریتا تای ف تری
منفاو

راه با مداصلۀ کخصی راوی ت عطار در جهت تأکيد بر ا يت

چشما داا.
 پاسخ به ا تار یتا ستؤا مشتدر روایتتکتنو بتالشوه بته جهتت تأکيتد بتر
بيا اپذیری و فهم اپذیری تجربۀ عرفا ی برای آ ا که در بيرو اا ایت
قل رو قرار دار د.
 بيا سخنا ح ي ا ه اا ابا عشالی مجا ي برای بهتصویرکشيد رابطتۀ
عاکشا ۀ ای بيد

با صداو د و افشای مظالم اجن اعی.
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پینوشتها

و اح د رضتی .ت . 1391تحليتخ ستاصنار روایتی منظومته تای

 .1بنالب اکترآبادی ،مح

عطار تالهی امه ،منطقالطير و مصيتت امه  .فصلنامۀ من پژو ی ادبی .ش .54

جوا ری ،س يده .ت . 1393ستککناسی ساصناری مصيتت امۀ عطار يشابوری .اسناد را ن تا:
مهدی يکمن  .دا شهاه الد را تس  .تهرا .

ح ت لتتی ،کتتاووس و ستتا اا مجتترد .ت . 1391ستتتککناستتی شتتا ه تتا در پتتنح ح ایتتت اا
مصيتت امۀ عطار يشابوری ،بوسنا ادب دا شهاه کيراا .سا  .4ش  .2پياپی .12

سهرابی ،بهاره .ت . 1390ریختکناسی مصتيتت امتۀ عطتار يشتابوری .استناد را ن تا :یتداهلل
ک ری .دا شهاه س نا  .س نا .

ت . 1391ترکيب ساصناری و درو مایه ای عرفا ی مثنوی مصتيتت امتۀ عطتار.

د ت ،به

ادبيا عرفا ی ،سا  .4ش  .7م

.159 -135

 .2مرکد جهتگيری ،روی راوی است تلينت ولت. 32 ،
 .3مرکد جهتگيری برعهدۀ یک کنشهر است ت ا . 32 :
 .4سایهاف نی ،ی ی اا ا وا ایجاد تعليق در داسنا است.

-

-

-
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