بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار
الهام سیدان
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استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان
(از  351تا )371
تاريخ دريافت مقاله ،3194/9/31 :تاريخ پذيرش مقاله3195/6/13 :

چکیده
عطار از نخستین شاعرانی است که بهصورت جدی در غزل روايتپردازی کرده است .طرح روايت در اين
دسته از غزلیّات تنها وجه يا قالب ادبی نیست ،بلکه ساختاری معرفتشناختی دارد .عطار در طرح اين
روايتها و پیشبرد فرآيند معناسازی در آن ،بهنحو مؤثری از فضای داللی حاکم بر اشعار بهره میبرد .در
اين غزلیّات فضا عنصر پسزمینهای ساده محسوب نمیشود؛ بلکه بر کل روايت سايه افکنده است.
بررسی غزلروايتهای عطار نشان میدهد فضای حاکم بر آنها ارتباط مستقیمی با ادارک و احساس
شخصیتها دارد و برايناساس شکلگیری فضا مراحلی را طی میکند .تمرکز بر دگرگونی ،بارزترين
ويژگی فضا در اين نوع غزلهاست که به بسط فضا میانجامد .عالوهبراين ،فضا در اين اشعار ابعاد
مختلفی دارد که در اين پژوهش با ارائة طرحی به سه جنبه تقسیم میشود3 :ـ اجتماعی1 ،ـ فردی،
1ـ نمادين .هرکدام از اين فضاها در تعامل با فضای ديگر قراردارد و بهاينترتیب در فضايی واحد و
منسجم با هم متحد میشوند .نظر به گوناگونی ابعاد فضا در غزلهای روايی عطار و نبود الگويی کارآمد
برای بررسی روايتهای مشابه ،مقالة حاضر بر آن است که ضمن بررسی و تحلیل فضای اشعار،
بنیانهای معرفتشناختی آن را واکاوی و الگويی برای تحلیل فضا در اين دسته از اشعار ارائه کند.

واژههای کلیدی :عطار ،غزل روايی ،فضای اجتماعی ،فضای شخصی ،فضای نمادين.

 .3رايانامة نويسندة مسئول:

elhamsaiedan@yahoo.com
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 .1مقدمه
اگرچه دانش روايتشناسی در مفهوم امروزی خود نوپاست ،میتوان از آن در تحلیل
روايتهای کهن ادبی بهره برد .اين روايتها که در بسیاری موارد بهظاهر ساده،
بیپیرايه ،ملموس و طبیعی جلوه میکنند ،در واقع با ظرايف و شگردهای هنری خاصی
همراه هستند .عطار ازجمله کسانی است که عنايت خاصی به گونة روايی داشته و بهنحو
مؤثری از ظرفیتها و قابلیتهای آن برای طرح مفاهیم عرفانی بهره برده است .گذشته
از مثنوی تمثیلی منطقالطیر که از منظر شیوة روايتپردازی در میان اشعار سنتی
درخور توجه مینمايد ،غزلهای عطار هم از اين شیوه بیبهره نبوده است .طرح
روايتهای کوتاه ،نمادين و غنی از منظر مفاهیم عرفانی در غزل ،نقطة اوجی در شیوة
سخنسرايی عطار محسوب میشود .تأمل در اين دسته از روايتهای شعری که البته
قالبی ساختمند و منسجم دارند ،نشان میدهد مؤلفههای اصلی يک روايت در غالب
آنها وجود دارد .فضای يکسانی بر اين روايتها سايه افکنده است که به نوعی ديگر
مؤلفههای روايت را تحتتأثیر قرارمیدهد .فضا در اين دسته از اشعار نقش مؤثر و
کارآمدی در تبیین مبانی فکری شاعر دارد .نظر به اهمیت و کارکرد معرفتشناختی
فضا در غزلروايتهای عطار ،پژوهش حاضر به بررسی اين مؤلفه نظر دارد .تأمل در
فضای اين دسته از غزلیّات پرسشهای ذيل را در ذهن ايجاد میکند:
 باتوجهبه بافت حاکم بر اين غزلیّات ،آيا میتوان برای فضای روايات انواع يا ابعادی
برشمرد؟
 آيا ارتباطی میان فضای روايت و بنیانهای فکری شاعر برقرار است؟
 فرآيند شکلگیری فضا در غزلروايتهای عطار چگونه است؟
با اين وصف ،هدف از مقالة حاضر بررسی سازوکار شکلگیری فضا در غزلروايتهای
عطار و ارائة الگويی مؤثر برای تحلیل ابعاد گوناگون آن است.
در تحقیقات پیش رو ،به نسبت ديگر عناصر داستان ،کمتر به فضای حاکم بر روايت
توجه شده است .صرفنظر از مباحث پراکندهای که در منابع روايتشناسی دربارة اين
مؤلفه مطرح شده ،تا جايی که نگارنده جستوجو کرده است ،اثر مستقلی در اين زمینه

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 155/

موجود نیست .در باب شیوههای روايتپردازی عطار در غزلیّات هم مقاالت مختلفی در
دست است؛ ازجمله «ريختشناسی قصههای غزلیّات عطار» (گراوند )3191 ،و «نقد و
تحلیل ساختارگرايانة غزلـ روايتهای عطار» (طاهری ،)3131 ،امّا بررسی فضا بهعنوان
يکی از مؤلفههای اصلی روايت در اين غزلیّات پیشینهای ندارد.
 .2روایتپردازی در غزل
در سالهای اخیر نظرية روايت در مطالعات ادبی جايگزين نظرية رمان شده است.
روايتشناسی ) (narratologyدر حوزة مطالعاتی خود سعی دارد به همة مفاهیم اصلی و
سطوح عمدة سازماندهی هر روايت بپردازد (عباسی .)1 :3191 ،با اين وصف،
روايتشناسی گسترة وسیعی را دربرمیگیرد که در محدودة مطالعاتی خود هرگونه
روايت داستانی اعم از رمان ،داستان کوتاه ،حماسه ،شعر روايی و مانند آن را بررسی
میکند .هر روايت داستانی دو جزء دارد :داستان و متن؛ داستان مواد خام و دستماية
نخستین اثر و متن ،چگونگی نقل دستماية اولیة اثر است (حرّی .)316 :3133 ،متن در
معنای عام ،هر نوع نوشتهای اعم از نظم و نثر است که فضای روايت را ترسیم میکند.
غزل ازجمله قالبهايی است که با وجود محدويت کمّی ،فضای مناسبی را برای نقل
روايت فراهم کرده است .بیان روايت در غزل به شکلگیری نوعی خاص تحت عنوان
«غزل روايی» يا «غزل روايت» 3انجامید .مؤلفههای سازندة روايت بهروشنی در اين
دسته اشعار وجود دارد و البته نقش کلیدی فضا در پیشبرد روايت ،ضرورت بررسی آن
را نمايان میکند.
 .9فضا در روایت
در مطالعات روايتشناختی تعاريف مختلفی از فضا ) (spaceدر دست است؛ 1ازجمله:
 حالت ،احساس يا کیفیت نامحسوسی که بهواسطة اثر هنری ايجاد میشود و ادراکی
حسی يا فراحسی را به دنبال خواهد داشت (کادُن)57 :1131 ،؛
 حالت ذهنی نويسنده که به خواننده منتقل میشود (همان)؛
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 فضا غالباً برداشتی رمزی و غیرمعمول از وقايع معمول است (چايلدز و فاولر)31 :1116 ،

 مجموعة همة مکانهای داستان به اضافة روابط میان آن با حوادث و نگرشهای
شخصیتهاست (فوغالی 1113 ،م)375 :؛
 اگر مکان در ساختار داستانی نقش مؤثری ايفا کند و شخصیتهای داستان به درون
آن نفوذ کنند و سپس چنان گسترش يابد که همة روابط بین مکانها ،شخصیتها و
حوادث را دربرگیرد و تأثیر سامانيافته بر آنها نهد ،در اين حالت مکان به فضا تبديل
شده است (فیصل3995 ،م)151 :؛
 هنگامی که مکان در ارتباط و تعامل با ادراک انسانی قرارگیرد ،فضا نامیده میشود؛
بنابراين ،فضا بهنحو مؤثری با شخصیتهايی که در آن زندگی میکنند مرتبط است
(بال.)311 :3999 ،
آنچه از مجموع ديدگاهها و تعاريف مذکور آشکار میشود ،آن است که فضا در روايت
ويژگیهايی دارد :حالت ،احساس يا تفکری را به خواننده منتقل میکند؛ بهنحو مؤثری از
ارتباط شخصیتها و حضور آنها در مکان بهره میبرد و حالتی ذهنی و درونی و در
بسیاری موارد ،داللتگر و رمزی دارد؛ بنابراين ،منظور از فضا در اين پژوهش ،مکان و
موقعیت جغرافیايی نیست؛ بلکه شیوة ظهور و بروز شخصیتها در مکانهای واقعی يا
فرضی روايت است که بهنحو مؤثری تحتتأثیر نگرشهای فرهنگی ،اجتماعی و معرفتی
است و بر کل روايت سايه افکنده است.
 .1فضا در غزلهای روایی عطار
چنانکه نويسنده غزلهای روايی عطار را شمرده است ،چهل غزل با مضمون روايی در
ديوان عطار ديده میشود 1.هرچند شکل ظاهر اين روايتها با يکديگر تفاوت دارد،
ساختار واحدی در غالب آنها مشاهده میشود .ساختار اين دسته از غزلیّات به داستان
رمزی شیخ صنعان شبیه است؛ بهگونهای که در غزلهای متعدد ،عطار از «پیر ما» سخن
میگويد .در اين غزلها که رنگ روايتگونه و داستانوارهای دارند ،پیر ،مسجد و صومعه و
خانقاه را ترک میکند و به میخانه و خرابات و دير مغان روی میآورد:
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پیــــــــر ما بار دگــــــر روی به خمار نهاد

خــــط به دين بــــرزد و سر بر خط کفار نهاد
(عطار)311 :3134 ،

پیری که در مسجد و صومعه و خانقاه است ،پیر مناجاتی و مرقعپوش است و شرط
آن که پیر حقیقی شود ،آن است که دل از هر دو جهان برکند و در صف رندان و قلندران
درآيد (پورنامداريان19 :3133 ،ـ .)11در برخی غزلیّات هم حضور و جلوهگری معشوق يا
ترسابچهای زيبارو سرآغاز تحول پیر يا کنشگران ديگر میشود:
ترسابچهای لولــــــی همچون بت روحـــانی

سرمســت بــــرون آمد از ديـــر به نادانی
(همان)659 :

در غزلروايتهای عطار ،طوالی رويدادها و عناصر متعدد روايی قابلتشخیص است؛
البته توصیف برخی مؤلفهها (زمان و مکان) و بهطور کلی صحنهآرايی در سادهترين شکل
ممکن صورت میگیرد ،امّا حضور شخصیتها و گفتوگوی میان آنان با قوت دنبال
میشود .تمرکز بر حضور شخصیتها و فرآيند تغییر و تحول درونی آنان بر کل اين
غزلیّات سايه افکنده است .عطار برای ترسیم فرآيند اين تغییر و تبیین ديدگاههای
معرفتشناختی خود بهنحو مؤثری از فضای روايت بهره میبرد .فرآيند شکلگیری فضا و
ابعاد آن در ادامه بررسی میشود.
 .1-5نقش مؤثر ادارک در شکلگیری فضا

يکی از بارزترين تفاوتهايی که مؤلفة مکان را از فضا در روايت متمايز میکند ،ظهور و
بروز احساس و ادرا ک انسانی در فضای روايی است .اساساً موقعیت و مکان ،به موضع
جغرافیايی اطالق میشود که کنشگران در آن واقع شدهاند و وقايع در آن اتفاق
میافتند .در اصل مکانها می توانند در خارج ترسیم شوند؛ همچنان که موقعیتهای
جغرافیايی هر شهر يا رودخانه میتوانند بر روی نقشه مشخص شوند (بال:3999 ،
 .)311هنگامی که مکان به نقاط خاصی از ادارک متصل شود ،به فضا تبديل شده است.
احساس و ادراک در روايت ،ارتباط مستقیمی با شخصیتها دارد .بهاينترتیب ،حضور
عامل انسانی در مکان به شکلگیری فضای روايی میانجامد 4.در واقع مکان تنها با
حضور عامل انسانی است که نقش خود را در داستان ايفا میکند.
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تأمل در غزلهای روايی عطار نشان میدهد که مؤلفة مکان در آنها بهخودیخود
دارای اهمیت و تأثیر در ساختار روايی نیست .آنچه صومعه ،میکده يا مسجد را در اين
غزلیّات برجسته میکند ،حضور کنشگری است که تحتتأثیر اين فضا قرار میگیرد:
از صومعـــه با میکــــده افتـاد مــــرا کــار

مــی دادم و مــی خـــوردم و بی مـی ننشستم
(عطار)191 :3134 ،

بالطبع ادارک ،احساس و دريافت انسانی از مکان در شکلگیری فضای روايی نقش
مؤثری دارد .نظر به اهمیت اين موضوع در شکلدهی فضای روايی ،مايک بال برای
شکلگیری معنای فضا در روايت ،مراحلی را درنظرمیگیرد؛ اين مراحل که ارتباط
مستقیمی با شخصیتهای روايت دارند عبارتاند از :تعیین ) ،(determinationتکرار
) ،(repetitionانباشت ) ،(accumulationدگرگونی) (transformationو روابط بین
فضاهای مختلف (بال .)315 :3999 ،اين مراحل در فضای روايی غزلروايتهای عطار
هم ديده میشود:
 .1-1-5تعیین

تعیین وابسته به برداشت و ادراک خواننده از مکان مرجع است .هنگامی که واقعهای
خاص در يک مکان واقع میشود ،معنای متفاوتی را به خوانندهای که با اين مکان
آشناست ،نسبت به خوانندة ناآشنا میرساند؛ بنابراين ،مکانها همیشه معانی ثابت و از
پیش تعیینشده را القا نمیکنند ،حتی برداشت از مکان در فرهنگها و سنتهای
مختلف متفاوت است؛ برای مثال ،برداشتی که از مسجد ،میخانه ،دير ،صومعه و امثال
آن در اشعار قلندری عطار صورت میگیرد ،با ادراک مرسوم و معمولی که از اين مکانها
وجود دارد ،متفاوت است .درهمآمیختن مکان در اشعار قلندری عطار با ادراک ،دريافت
و احساس کنشگران به شکلگیری فضای روايی میانجامد .توصیفاتی که عطار از
مکانهای قلندری ارائه میدهد ،تحتتأثیر ديدگاههای فرهنگی و فکری کنشگران است.
بهکاربردن ترکیباتی نظیر «معراج مناجات» (عطار« ،)113 :3134 ،میکدة فقر» (همان:

« ،)111بساط نیستی» (همان )119 :دربارة میکده ،بیانگر ديدگاههای فکری عطار در باب
اين مکان است.
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 .2-1-5تکرار و انباشت

تکرار و انباشت فضای يکسان ،ازجمله ويژگیهای غالب بر غزلروايتهای عطار است؛
بهگونهای که واقعهای يکسان با تعابیر مختلف در يک فضای واحد به دفعات تکرار
میشود .اين تکرار و انباشت در رفتار کنشگران هم ديده میشود؛ به اين صورت که
کنشگر مثالً به کرّات به میخانه روی میآورد .کاربست قید «بار دگر» در غزلیّات عطار
بیانگر اين مطلب است:
بار دگــر پیــــر مــا مفلــس و قـــالش شد

در بــن ديــــر مغـــان رهــــزن اوباش شد
(همان)111 :

 .9-1-5دگرگونی

بارزترين ويژگی فضا در غزلروايتهای عطار تمرکز بر دگرگونی فضاست .در بسیاری
روايتها حرکت شخصیت ها به انتقال و گذار از يک فضا به فضای ديگر میانجامد .در
اينگونه موارد اغلب يک فضا مخالف با فضای ديگر است .اين حرکت در بسیاری موارد
به نوعی تغییر ،آزادی و دستیابی به معرفت منجر میشود .در طرح روايتی اين غزلیّات
همواره تغییر از وضعیت آغازين به وضعیت نهايی و شرايط انتقال و تبديل میان اين دو
وضعیت ترسیم میشود .بهاينترتیب ،کنشگری که در آغاز ساکن مسجد و به زهد و
عبادت مشهور است ،در اثر فرآيند تغییر ،با رویآوردن به میخانه ،دل و جان و دين در
راه عشق میبازد .اين دگرگونی که با تحول درونی کنشگران همراه است ،در غالب
غزلیّات ديده میشود .فرآيند تغییر در غزلروايتهای عطار يکی از صورتهای زير را
دارد:
 .3عبور از مکان نامشخص به میخانه :در بسیاری غزلیّات از مکانهای مقدس همچون
مسجد و کعبه سخنی در میان نیست ،امّا کنشگری که به زهد و عبادت شهره است ،در
اثر فرآيند تغییر به میخانه روی میآورد:
پیــــر ما بار دگــــــــر روی به خمار نهاد

خط به ديــن بـــرزد و ســر بر خط کفار نهاد
(همان)311 :

 /161ادب فارسی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1935شمارۀ پیاپی 11

در اينگونه غزلیّات توصیف فضا در کمترين شکل ممکن و با رعايت ايجاز و اختصار
صورت میگیرد.
 .1عبور از مسجد به میخانه :در بسیاری از غزلیّات از مکانهای مقدس مثل مسجد و
کعبه ،بهعنوان نقطة آغاز فرآيند دگرگونی کنشگران ياد شده است:
دوش آن بت شنـگــانـه مـــی داد به پیمــانه

وز کعبـــه به بتـــخانه زنجیـــرکشانم کرد
(همان)353 :

 .1عبور از مسجد به میخانه و از میخانه بر سر بازار يا گرد جهان :در اين فرآيند
کنشگری که با گذشت از مکانهای مقدس به میخانه در صف رندان و قلندران جای
گرفته است ،در میان مردم به رندی و مینوشی رسوا میشود .بهاينترتیب ،با عبور
کشنگر از میخانه به میان مردم با بسط فضا در روايت مواجه میشويم؛ اين بسط فضايی
در قالب الفاظی چون «بازار» و «گرد جهان» در غزلیّات ديده میشود:
دوش آمــد و ز مسـجدم انــدر کران کشید

مويم گـرفت و در صف دردیکشـان کشید

مستـم بکـرد و گـرد جهانم به تک بتاخت

تا نفـس خـوار خـواری هر خاکدان کشید
(همان)131 :

فرآيند اين تغییر نشان میدهد که میخانه در غزلروايتهای عطار خود مکان غايی
نیست؛ بلکه گذرگاهی است که کنشگر با عبور از آن به مراتب باالتری در معرفت نائل
میشود.
 .4عبور از مسجد به میخانه و از میخانه بر سر بازار و درنهايت بر سر دار :بهعنوان مثال
اين تغییر در غزلی با مطلع زير ديده میشود:
پیــر مــا وقت سـحــــر بیــــدار شــــد

از در مســجـــد بـــــر خمــار شـــــــد
(همان)391 :

در اين غزل کنشگری که در آغاز ساکن مسجد است ،به میخانه روی میآورد و
سپس در اثر فرآيند اين دگرگونی ،بیتوجه به نام و آبرو و در حالت مستی روانة بازار
میشود:
اوفتان خیـــــــــــزان چـــو مستان صبوح

جــام مـــــی بــــــر کف ســـــوی بـازار شد
(همان)394 :

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 161/

اين گسترش فضا که بیانگر توسعة درونی کنشگر و خروج او از دنیای محدود
زهدورزی و رياکاری است ،در پايان غزل به اوج خود میرسد:
اين بگفت و آتشیـــــــــن آهــــــی بزد

وانگهـــــــی بـــــــــــر نردبـــــــان دار شد
(همان)

در اين حالت فرآيند تغییر به بیشترين حد خود میرسد و کنشگر پس از رسوايی،
جان بر سر اين کار مینهد .در فضاسازی اين غزل رسیدن به نردبان دار و مرگ ،نه تنها
به محدوديت فضا و پايانيافتن آن نمیانجامد ،بلکه خود سرآغاز دستیابی به فضای
نامحدود و بیپايان وصل دوست است:
پیر در معــــــراج خود چون جـــــــان بداد

در حــقیقت محـــــــــرم اســـــرار شد

جاودان انـــــدر حــــــريم وصل دوست

از درخــــت عشـــق برخـــــوردار شد
(همان)

 .1-1-5ارتباط بین فضاهای مختلف

تأمل در غزلروايتهای عطار نشان میدهد که اگرچه فضاهای به ظاهر متفاوت و
متضادی در روايتها وجود دارند ،امّا ارتباط پايداری میان آنها در روايت شکل میگیرد.
بهاين ترتیب فضا ابعادی دارد که اين ابعاد ارتباط مؤثری با يکديگر دارند .در ادامه اين
ارتباط و ابعاد مختلف آن بررسی میشود.
 . 2-5ابعاد مختلف فضا

تمرکز بر ادارک و احساس کنشگران در شکلگیری فضای روايی و ايجاد دگرگونی در
فضای روايتها به شکلگیری ابعاد مختلفی از فضا میانجامد.
 .1-2-5بعد اجتماعی فضا

حضور فعال و مؤثر عامل انسانی در فضای روايت ضامن حیات و پويايی آن است .بدون
ترديد ،شیوة حضور اين عامل در شکلدهی و هدايت روايت نقش اساسی دارد؛ بهگونهای
که بر مبنای باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی شخصیتها فضای روايت تغییر
میکند .حضور شخصیتها در اجتماع ،خانه و هر مکان ديگری میتواند ساختار روايت و
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بالطبع فضای حاکم بر آن را تحتتأثیر قراردهد .در برخی روايتها نقش و کارکرد
اجتماعی شخصیتها و به تع بیر ديگر بعد اجتماعی فضا آشکارتر است .از چنین فضايی
با عنوان فضای اجتماعی ،فرهنگی و يا جمعی ياد میشود .اين فضا همچون ظرف
فکری ،ذاتی ،فرهنگی ،اجتماعی و احساسی میشود که در آن ارتباط پايداری میان
جنبههای فردی و ابعاد اجتماعی وجود انسان برقرار میشود (فوغالی  1113م.)333 :
وسلی کورت ()Wesley kortدر تقسیمبندی که از اقسام فضا در روايتهای داستانی
دارد ،گونة اجتماعی را ازجمله فضاهای حاکم بر روايتهای داستانی برمیشمرد (:3193

 .)113يکی از ويژگیهای فضای اجتماعی آن است که در آن پیوستگی آشکاری بین
مردم و مکان وجود دارد .در چنین فضايی شخصیتها بهآسانی از مکان جدا نمیشوند
(همان .)34 :در واقع جايگاه انسانها در جامعه و روابط آنان با يکديگر چنین فضايی را
خلق میکند؛ بنابراين ،روابط انسان و فضا در اينگونه روايتها تحتتأثیر اجتماع و
فضای حاکم بر آن شکل میگیرد.
تأمل در غزلهای روايی عطار نشان میدهد که فضای غالب برخی روايتها با نحوة
عملکرد ،بینش و اهداف شخصیتها گره خورده است .زبان فضا در اين دسته از غزلیّات
زيرمجموعهای از زبان شخصیتهاست .دلیل پیوستگی زبان فضا و شخصیتها در اين
غزلیّات ،آن است که فضا اساساً محیطی اجتماعی است و به همین جهت زبان
شخصیتها بر روايت غالب است .در اين گونه روايتها سیمای اجتماعی زمان و زهد و
ريای حاکم بر جامعه بهخوبی ترسیم میشود .عطار بهعنوان منتقد و مصلحی اجتماعی
از دينداری ظاهری و به دور از حقیقتِ صوفی نمايان و زاهدان زمان شکايت میکند و
بهاينترتیب ،فضای اجتماعی بیمارگونة زمانه را ترسیم میکند:
ريا

بگسل

گر

زانکه

نه

ترسايی

ناقوس هوا بشکن گر زانکه نه گبری تو

زنّار

دردیکش درد ما در راه کسی بايد

کو هست چو سربازان جان داده به رسوايی

تو زاهد و مستوری در هستی خود مانده

تا نیست نگردی تو کی محرم ما آيی
(عطار)691 :3134 ،

روايتگری فضای اجتماعی در اينگونه غزلیّات با دو دستة کلی از شخصیتها میسر
میشود؛ دستة نخست ،عبارتاند از :رند ،پیر خرابات ،ساقی ،نگار زيبارو و دستة دوم،

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 169/

شامل صوفی ،زاهد و کلیة شريعتورزان زمان است .تحول درونی شخصیتها و عبور
آنان از مسجد به میخانه در سراسر اين غزلیّات زمینة نقد اجتماع را فراهم میکند.
حضور شخصیتها در میخانه و خرابات به خلق فضای جديدی میانجامد که جايگزين
فضای اجتماعی منفی زمان میشود و بهاينترتیب فضای خودمحور ،نفسمحور و
ريامحور حاکم بر جامعه را درهممیشکند:
چون به مسجــد يک زمـــان حاضـــر نهايم

نیست ايـــن مسجــد که اين خمـــار ماست
(همان)15 :

دير ،بتکده ،خرابات و امثال آن ،ازجمله مکانهايی هستند که در نزد مردم پايگاه
اجتماعی خوبی ندارند ،امّا از منظر رندِ عطار ،رهايی از هر گونه زهد ريايی و خودنمايی و
به تعبیر ديگر ،فضای بیمار اجتماعی را به همراه دارند:
برو مفروش زهــــــــــد و خـــــودنمايی

که نه زهـــــدت خـــــرند اينجا نه طامات
(همان)33 :

آنچه مسلم است ،اين است که يک هدف مشخص به حرکت و تغییر پايگاه صوفی و
زاهدِ اينگونه غزلیّات جهت میدهد و آن رهايی از نفس زيادهخواه و هرگونه خودنمايی
است:
در حلقه چو ديدی خود دُردی خور و مستی
کن

وانگاه ببین خود را از حلقه به در کرده
(همان)536 :

عطار با فضاسازی و توصیف عبور شخصیتها از فضای اجتماعی بیمار به سمت
فضايی مبتنی بر يکرنگی و پاکبازی به رويارويی با اين بیماری اجتماعی میپردازد.
ارزش هر کدام از اين فضاها در مقايسه با فضای ديگر شناخته میشود .ارزش میخانه و
مستی حاصل از آن ،بدون درنظرگرفتن مسجد و زهد ريايی حاکم بر آن شناخته
نمیشود و بههمینترتیب ،بدون درنظرگرفتن فضای رندی و قلندری حاکم بر غزلیّات،
فضای بیمارگونة اجتماع و نقد صوفیمآبان زمان میسر نیست .عبور از مسجد به میخانه
و مشهورشدن به عشق و مستی به تغییر پايگاه اجتماعی شخصیت اصلی غزلروايتهای
عطار میانجامد .زاهد و عابدی که پیش از اين برای بهدستآوردن محبوبیت اجتماعی به
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عبادت روی آورده بود ،با گذشتن از همة نیکنامیها ،ننگ بدنامی و رسوايی را به جان
میخرد:
فن

فارغم از ننگ و نام و خیر و شر

نیستم

مرد

ريا

و

زرق

و

چــــــون ندارم هیچ گوهـــــر در درون

مینمـــــايم خويشتـــــن را بـــــــدگهر
(همان)115 :

فضايی که برای چنین هدفی در اين دسته از غزلیّات ترسیم میشود ،به طرز
آشکاری ،ملموس و طبیعی و غیرانتزاعی است؛ البته اين بدان معنا نیست که جنبههای
معنوی و اخالقی بالقوة آنها ناديده گرفته میشود .توجه به فیزيکیبودن مکانهايی مانند
مسجد ،میخانه و مانند آن ،از منظر اخالقی مولد است؛ مولد مبارزه با ريا ،سالوس و
هرگونه شريعتورزی ظاهری.
 .2-2-5بعد فردی فضا

فضای بیمارگونة اجتماعی در غزلروايتهای عطار پاسخگوی تمايالت و خواستهای
شخصیتها نیست و به همین جهت همواره آنان در جستوجوی فضای ديگری هستند
که به موجب آن ،نه تنها روابط انسانی در اجتماع اصالح میگردد ،بلکه به وجه مناسبی
به میل درونی آنان پاسخ داده میشود .با اين وصف ،در غالب غزلیّات رفتهرفته الگويی
بهوجودمیآيد که باتوجهبه آن ،فضای نابسامان و بیمارگونة حضور انسانها در اجتماع
درهمشکسته میشود و زمینة ظهور و بروز فضای فردی و وصف شور و وجد حاکم بر آن
فراهم میآيد .اين فضا که صحنة اجتماع زمان را به مبارزه میطلبد و جايگزينی برای
آن معرفی میکند ،در واقع راه گريز و روزنهای برای عبور از فضای فاسد اجتماعی است.
با اين وصف ،جنبة اجتماعی و فردی فضا در غزلروايتها به طرز آشکاری از يکديگر
جدايیناپذير جلوه میکنند .مسلماً همانگونه که فضای بیمار اجتماعی زمینهساز
رویآوردن به فضای شخصی میشود ،توصیف فضاهای شخصی ،وصف رندی و مینوشی
و روی آوردن به عالم عشق و مستی از فضای اجتماعی جدا نیست .به واقع ،حتی خلوت
در میخانه و پرداختن به مینوشی ،نقدی بر فضاهای غیرشخصی و راهی برای تجديد
حیات آن است« .فضای فردی هم محدويتها يا عزلتها را تعیین میکند و هم بهطور

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 165/

همزمان دسترسی به چیزی بزرگتر ،چیزی فراتر از شناختهشدهها را در زندگی فراهم
میکند» (کورت)313 :3193 ،؛ بنابراين ،شخصی که در چنین فضايی قرارگرفته است ،با
پیوستن به عالم عشق و مستی و رهايی از تنگنای اجتماع از تمامی تعلقات رها میشود:
شد دل عطار غــــــــرق بحــــــــر عشق

کــــــــــی تواند غرقـــــه ديدن ساحلی
(همان)651 :

رسیدن به چنین فضايی برخالف فضای اجتماعی که با حضور فیزيکی در مکانهايی
همچون مسجد و صومعه حاصل میشد ،تنها بهواسطه حضور قلب و رهايی آن از تعلقات
میسر میشود:
منــــزل عشقـــش دل پاکست و بس

نیست عشقـــش درخـــــور هـــــر منزلی
(همان)

بنابراين ،فضای انتزاعی و درعینحال درونی بر جريان روايت غلبه میيابد و اين فضا
روايتگر تحول درونی سالک است .تمرکز بر صفای باطن و رویآوردن به فضايی شخصی
در غالب غزلیّات ،روايت را به سمت درونههای عاطفی و توصیف فرآيند حسی ـ ادراکی
اين تحول هدايت می کند .حضور فیزيکی معشوق و ترسابچگانی که سالک را در جريان
اين تحول ياری میرسانند ،به تقويت بعد عاطفی و درونی کالم در روايت میانجامد:
از دير برون آمد سرمست و پريشان مو

يارب که چه آتشها در هر جگر اندازد

چون زلف پريشان را زنار برافشاند

صد رهبر ايمان را در رهگذر اندازد
(همان)377 :

در جريان غالب غزلیّات با عبور شخصیتها از مسجد به میخانه با روايتی تکسو و
تکبعدی مواجه هستیم .در جريان اين تحول ،تعامل آشکاری بین فضای فردی و
اجتماعی برقرار میشود .رندی ،مستی و رویآوردن به عالم عشق و پاکبازی از جهتی
فردی و درونی محسوب میشود و از جهت ديگر ،بهنوعی نقد اجتماع و اوضاع بیمارگونة
زمان است .فضای شخصی در اينگونه غزلیّات از زندگی شخصی شاعر ،خلوتها و
درونیات فردی او ت هی است .اين فضا نه تنها در تضاد با فضای اجتماعی نیست ،بلکه
دنبالهرو ،کاملکننده و وابسته به آن است؛ به همین جهت شرح و تفسیر اين فضا بدون
توجه به فضای نخست میسر نمیشود.
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 .9-2-5بعد نمادین فضا

در تعاريف و تقسیمبندهای مختلفی که از عنصر «مکان» در داستان و روايت مطرح
است ،به جنبة نمادين اين مؤلفه اشاره شده است .شاکر نابلسی در بررسی زيبايی
شناختی اين عنصر« ،مکان نمادين» را يکی از انواع آن معرفی میکند ( 3994م،)35 :
امّا در باب فضا سخنی از بافت نمادين داستان در میان نیست .فضای داللی و به تعبیر
ديگر ،رمزگونة غزلروايتهای عطار اين پرسش را در ذهن ايجاد میکند که آيا باتوجه-
به ويژگیهايی که در اين پژوهش برای فضا مطرح شد ،میتوان به بعد ديگری از فضا،
يعنی جنبة نمادين آن قائل شد؟ و ديگر اينکه آيا نماد صرفاً به دايرة واژگان متن
محدود است يا میتواند فضا بهطور کلی بافت حاکم بر اثر را نیز دربرگیرد؟ برای پاسخ
به اين پرسشها توجه به تعاريف و تقسیمبندیهای نماد ضروری مینمايد.
اصطالح «نماد» جايگزين «سمبل» يونانی و «رمز» عربی است .سمبل از ريشة
مصدر يونانی سیمبلین ) (symbalinبه معنای بههمپیوستن و بههمانداختن است و اسم
«سیمبلن» از آن مشتق شده و به معنای نشان ،مظهر ،نمود و عالمت بهکاررفته است.
رمز هم واژهای عربی است و به معنای به لب يا به چشم و ابرو يا به دست و زبان و دهان
اشارهکردن است .برخی صاحبنظران معتقدند نماد ،فقط تا حدی جنبههای رمز و
سمبل را میرساند و توسع معنايی اين دو واژه را ندارد (پورنامداريان .)43 :3163 ،برخی
پژوهشگران نیز برآنند که امروزه نماد در دو مفهوم بهکارمیرود؛ گاهی مفهومی گسترده
و گاهی مفهومی محدود و خاص دارد .نماد در مفهوم وسیع کلمه تعريف واقعیتی
انتزاعی يا احس اس و تصوری غايب برای حواس به ياری تصوير يا شئ است .نماد در اين
مفهوم هر عالمتی است که ويژگی نمايش دارد؛ اعم از حرف ،عدد ،شکل ،عالمت
اختصاری ،واژه ،سخن و حتی حرکت (ستاری .)7 :3176 ،تقسیمبندیهای ديگری نیز از
نماد مطرح شده است؛ برای مثال ،در يک دستهبندی کلی آن را به انواع قراردادی
(عمومی) و شخصی (خصوصی) تقسیم کردهاند (شمیسا.)111 :3191 ،
فتوحی ازجمله پژوهشگرانی است که گذشته از تعاريف و تقسیمبندیهای نامبرده،
در بررسی نماد به بافت نمادين برخی اشعار نظر داشته است .اين پژوهشگر باتوجهبه

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 161/

اينکه نماد در جمله شکل گرفته يا در متن تکرار شده و يا تصوير کانونی يک اثر باشد،
آن را به سه دسته تقسیم میکند3 :ـ نماد خُرد که در بافت کالمی محدود ظاهر
میشود و در آن تصويری واحد در فضايی نمادين قرارمیگیرد؛ 1ـ کالننماد (تکرارشونده)

بهصورتی که تصوير يا واژهای با تکرار فراوان در سراسر متن ريشه میدواند و نمايندة
يک بنماية ذهنی و روانی بزرگ است؛ مثل تصوير دريا در شعر مولوی و 1ـ نماد
اندامیک که در آن کل شعر از آغاز تا پايان بر مدار شئ يا تصويری میچرخد و آن
تصوير در مرکز شعر قرارمیگیرد (119 :3135ـ .)397به باور وی يکی از تفاوتهای
ساختاری شعر معاصر با شعر کهن فارسی ،پیدايش همین نمادهای ساختمند
(اندامیک) در شعر معاصر است و حتی غزلهای سنتی که وحدت موضوعی دارند و
ساختار درونی آنها قوی است ،نمیتوان از اين مقوله برشمرد (همان).
نکتة درخور توجه در اين تقسیم بندی آن است که گذشته از اشعاری با انسجام و
وحدت درونی ،در برخی از اشعار سنتی گاه فضايی بر کل شعر حاکم میشود که توجه
صرف به معنای ظاهری آن نمیتواند بیانگر اهداف و جهانبینی سرايندة آنها باشد .اين
فضا که برخاسته از جهانبینی و بنیانهای معرفتشناختی سرايندگان آنهاست ،جنبة
نمادين دارد.
توجه به سازوکارهای نمادين متن در نشانهشناسی نیز مطرح میشود .روالن بارت
) (Roland Barthesازجمله کسانی است که با درنظرگرفتن ساختار پیچیدة رمزگان به
بعد معرفتشناختی آن اشاره میکند .وی رمزگانها را در جريان معنايی متن دخیل
می داند و آن را به انواع هرمنوتیکی ،معنايی ،نمادين ،کنشی و فرهنگی تقسیم میکند
(سجودی347 :3191 ،ـ  .)353ويژگی برجستة طبقهبندی وی آن است که رمزگانها را در
بافت کالم بررسی میکند .طبقهبندهای ديگری هم در زبانشناسی مطرح شده که به
بعد نمادين بافت و متن اشاره داشته است .چندلر ) (Chandlerرمزگان را به انواع
اجتماعی ،متنی و تفسیری تقسیم میکند (همان.)351 :
بافت و فضای نمادين کالم در اشعار سنتی فارسی و بهويژه در اشعاری با بنماية
عرفانی ـ قلندری بهوضوح ديده میشود .منظومة نمادين منطقالطیر عطار ازجملة اين
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موارد است که تشريح مفاهیم عرفانی و اهداف نويسندة آن بدون درنظرگرفتن بافت
نمادين حاکم بر کل منظومه میسر نمیشود .در برخی موارد نیز عرفا با طرح واقعهای
نمادين در بافت غزل ديدگاههای خود را بیان میکنند .در اينگونه غزلیّات جريان يا
واقعهای هنجارگريز و نامتعارف بر سراسر غزل سايه میافکند و معنای ظاهری و حتی
نمادين واژهها ،بدون توجه به بافت کالم ،نمیتواند بیانگر ژرفساختهای غزل باشد.
تأمل در مضمون غزلهای قلندری عطار در اين زمینه درخور توجه است .مضمون غالب
در اين دسته از غزلیّات يکی از صورتهای زير را دارد:
 .3پیر از مسجد به خانة خمار ،خرابات يا میخانه روی مینهد و بهاينترتیب ،زهد و
عبادت ديرينه را کنار میگذارد؛ خرقه از تن به در میکند و همنشین میخواران و
رندان میشود.
 .1ترسابچه يا زيبارويی از دير ،میخانه يا خرابات بیرون میرود و دل از صوفیان و
زاهدان میربايد و در پی اين حادثه ،صوفیان زمان با عبور از مسجد به میخانه به
میخواری و مستی روی میآورند.
اگرچه مفهوم اين غزلیّات برای کسانی که با افکار و مشی عرفانی عطار و تالش
مستمر او برای مبارزه با زهد ريايی زمان آشنايی دارند ،روشن است ،توجه به اين
پرسش ضروری است که آيا با فهم معنای نمادين واژگانی چون میخانه ،ترسابچه و
مسجد ،معنای منسجم داللی شعر بهدرستی آشکار میشود؟ بهنظرمیرسد رمزپردازی
عطار بیش از آنکه به دايرة واژگان مربوط باشد ،در فضای داللی شکل میگیرد.
عبور از مسجد ،میخانه و کلیة کنشهايی که کنشگر در ضمن تحول درونی با آن
مواجه میشود ،از شکلدهی فضای نمادين در بافت کالم حکايت میکند .در اين
غزلیّات زبان فضا بر کل غزل سايه میافکند .به تعبیر وسلی کورت زمانی که در روايت
زبان فضا غالب است ،درونماية آن تکبعدی میشود و وقايع زيادی رخ نمیدهد (:3193

 .)41غلبة فضای يکسان بر غزلهای روايی عطار زمینة شکلگیری روايتهای همسان را
فراهم میآورد .برای روشنشدن فضای نمادين حاکم بر اين دسته از غزلیّات با بررسی
موردی يک غزل به واکاوی اقسام نماد در آن میپردازيم:

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 163/

بار دگر پیر ما مفلس و قالش شد

در بن دير مغان رهزن اوباش شد

میکدة فقر يافت خرقة دعوی بسوخت

در ره ايمان به کفر در دو جهان فاش شد

ز آتش دل پاک سوخت مدعیان را به دم

دردی اندوه خورد عاشق و قالش شد

المکان

کمزن و استاد گشت حیلهگر و طاش شد

الشة دل را ز عشق بار گران بر نهاد

فانی و الشئ گشت يار هويداش شد

راست که بنمود روی آن مه خورشید چهر

عقل چو طاوس گشت وهم چو خفاش شد

گشت

شد

پاکبری

وهم

ز

چست

تدبیر

بود

او

در

آزر

ندب

بتساز

چون دل عطار را بحر گهربخش ديد

عقل

ز

تشوير

او

مانی

نقاش

در سخن آمد به حرف ابر گهرپاش شد
(عطار)113 -111 :3134 ،

کلیة نمادهای اين غزل را میتوان به سه دستة زير تقسیم کرد:
 .3نمادهای قلندری ـ اعم از خرد و کالن ـ که به ياری الفاظی چون پیر ،دير مغان،
اوباش ،میکده و خرقه مطرح میشوند .از آنجا که اين نمادها در سراسر غزلیّات عطار
تکرار میشوند ،میتوان آنها را از مقولة کالننمادها برشمرد .مفهوم اين دسته از نمادها
همیشه در ابهام باقی نمیماند و گاه شاعر در ضمن غزل خود ،از آنها رمزگشايی میکند.
در اين غزل هم «میکدة فقر» را میتوان ترکیبی نمادين درنظرگرفت .در اين ترکیب
فقر تفسیر و برداشتی از نماد میکده است؛
 .1نمادهايی که در ضمن کنش کنشگران در سیر غزل مطرح میشود و البته تشريح
مفهوم اين دسته از نمادها پررمز و رازتر از دستة نخست است .در اين غزل «روی آوردن
پیر به دير مغان» کنشی است که مفهوم نمادين دارد .اين نماد میتواند به معنای رهايی
و گريز از زهد ريايی و رویآوردن به عالم عشق و مستی و پاکبازی باشد .همچنین
است «سوختن خرقة دعوی» که نمادی است برای رهايی از نام و آبرو و ننگ رسوايی به
جان خريدن؛
 .1نماد داللت گری که بافت کالم و فضای حاکم بر روايت و به تعبیر ديگر ،مجموع
حضور شخصیتها و کنشهای آنها را دربرمیگیرد .اين نماد بهنحو آشکاری با فضای
روايت درهمآمیخته است و به همین جهت به طرح گونة جديدی از فضا ،يعنی فضای
نمادين میانجامد .فضای کلی نمادين اين غزل که در ضمن حرکت پیر به ديرمغان و

 /111ادب فارسی ،سال  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1935شمارۀ پیاپی 11

رویگرداندن او از ايمان به کفر معنا میيابد ،عبارت از ضرورت رهاشدن از زهد ريايی و
مشهورشدن به رندی و بدنامی و درنتیجه پیوستن به عالم عشق و مستی است.
با اين وصف بهنظرمیرسد فضايی نمادين بر غالب غزلهای روايی عطار سايه افکنده
است و اين فضا در تعامل با فضای اجتماعی و فردی و به موازات آنها شکل میگیرد.
 .6نتیجه
روايتگری در غزلیّات عطار نیشابوری نمونهای از گونههای سنتی اين قالب ادبی است که
با شگردها و ظرايف خاصی برای طرح مفاهیم عرفانی بهکارمیرود .در اين اشعار بر
مبنای شیوة حضور و کنش شخصیتها در مکان و نقش مؤثر ادراک و احساس آنان،
فضای روايت شکل میگیرد .شکلگیری فضای روايی در غزلیّات عطار مراحلی دارد که
عبارت از تعیین (ادراک خواننده از مکان مرجع) ،تکرار و انباشت وقايع يکسان در مکانهای
واحد ،تغییر (عبور از يک فضا به فضای ديگر) و ارتباط بین فضاهای مختلف است .بارزترين
ويژگی فضا در غزلروايتهای عطار تمرکز بر دگرگونی فضا و درنتیجه تحول درونی
شخصیتهاست .فرآيند تغییر در روايتهای شعری عطار به توسعة فضا میانجامد.
عالوهبراين ،بر مبنای ادارک کنشگران در روايت ،ابعاد مختلفی از فضا ترسیم میشود.
تقابل و درعینحال تعامل اين ابعاد به پیشبرد روايت و نیز شکلدهی بنیانهای
معرفتشناختی آن ياری میرساند .هرکدام از اين فضاها در بافتی نمادين شکل میگیرد
و بهاينترتیب ،فضای داللی بر کل روايت سايه میافکند .غلبة زبان فضا در بافتی نمادين
به شکلگیری روايتهای همسان در غزل میانجامد .نظر به نقش مؤثر فضا در
شکلدهی زيرساختهای روايت و تمرکز بر تغییر و تحول درونی آنان در غزلیّات عطار،
میتوان اين اشعار را از مقولة روايتهای سنتی فضامحور برشمرد.
پینوشت
 .3برخی پژوهشگران نیز اين نوع غزل را «غزل ـ داستان» نامیدهاند (ر.ک :شفیعیکدکنی:3171 ،
بیست و هفت).

بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار 111/

 .1در نظريات روايتشناسی بررسی فضا به دو دلیل عمده آغازی کُند داشته است :نخست اينکه ادبیات
روايی به منزلة هنری «زمانی» (در تقابل با هنرهای فضايی همچون نقاشی و پیکرتراشی) تلقی میشد و
ديگر اينکه بهنظرمیرسد فضا در برخی روايتها کاربردی جز پشتیبانی محیط پس زمینهای عمومی
نداشت (بوخهولز و يان .)355 ،3193 :در بسیاری از داستانها از هیچ محیط مشخصی سخن گفته
نمیشود و متن با اين پیشفرض پیش میرود که شخصیتها در جايی زندگی میکنند و میمیرند.
 .1علی گراوند تعداد غزلهای روايی عطار را  61مورد برمیشمرد ()93 :3191؛ البته به نظر نگارنده
هرچند که انسجام معنايی ابیات در بسیاری از اين غزلیّات دنبال میشود ،ساختار روايی در تمامی آنها
مشهود نیست.
 .4توجه به نقش مؤثر شخصیتها در شکلدهی مکان و جهتدهی آن به فضای داللی از دهة  3941و
 3951مطرح شد .فیلسوفان فرانسوی ،موريس مرلو پونتی ) (Maurice Merleau-Pontyو گاستون
باشالر ) (Gaston Bachelardنظرياتی دربارة «فضای زيسته» عرضه کردند؛ مفهومی که فضا را
درون چارچوب ادبیات و ادراک حسی انسان بررسی میکرد (بوخهولز و يان .)357 :3193 ،گاستون
باشالر از جمله کسانی است که با بررسی حضور عامل انسانی و تأکید بر نقش مؤثر او در شکلگیری فضا
اين مؤلفه را مطالعه میکند  .از منظر او فضا چیزی بیش از صحنه در اثر هنری است؛ محوری است که
اثر حول آن میچرخد .باشالر با بررسی پديدارشناسانة فضا و تحلیل مؤلفههای روانشناسانه در
شکلگیری آن ،دريچة تازهای در مطالعات فضا و مکان میگشايد( .باشالر394 :3191 ،ـ .)333
در دوران پست مدرن هم جهتگیری مطالعات معناشناسی بهسوی حوزههای فرهنگی ،زمینههای
بررسی اين مؤلفه را فراهم کرد .تحلیلهای فرهنگی ،اجتماعی و توجه به کارکرد آن در بافت و فضای
متن زمینهساز شکلگیری مباحث جديدی دربارة فضا و مکان شد .پژوهشگران بسیاری در اين دوره بر
اهمیت فضا و مکان در روايت تأکید میکنند .لئونارد لوتواک ( )Leonard Lutwackفضا و مکان را
تابع شخصیتها میداند و کارل دری ملمگرن ( )Carl Darryl Malmagramزمان و مکان را در
حیطة توجه روايت قرارمیدهد (همان)16 :

منابع
باشالر ،گاستون ( ،)3191بوطیقای فضا ،ترجمة مريم کمالی و محمد شیربچه ،تهران ،روشنگران و
مطالعات زنان.

بوخهولز ،سابین و منفرد يان (« ،)3193فضا در روايت» ،ترجمة مهدی فیضی ،دانشنامة روايتشناسی،
گردآورنده محمد راغب ،تهران ،نشر علم355 ،ـ .366
پورنامداريان ،تقی ( ،)3163رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
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( ،)3133گمشدة لب دريا؛ تأملی در معنی و صورت شعر حافظ ،چاپ سوم ،تهران،
سخن.
حری ،ابوالفضل (« ،)3133مؤلفههای زمان و مکان روايی در قصص قرآنی» ،ادبپژوهی ،ش  7و ،3
315ـ .343
ستاری ،جالل ( ،)3176رمزانديشی و هنر قدسی ،تهران ،مرکز.
سجودی ،فرزان ( ،)3191نشانهشناسی کاربردی ،ويرايش دوم ،تهران ،نشر علم.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( ،)3171گزيدة غزلیّات شمس ،تهران ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
شمیسا ،سیروس ( ،)3191بیان ،ويراست چهارم ،تهران ،میترا.
طاهری ،قدرتاهلل (« ،)3131نقد و تحلیل ساختارگرايانة غزل ـ روايتهای عطار» ،فرهنگ ،ش  46و
.136-393 ،47
عباسی ،علی ( ،)3191روايتشناسی کاربردی؛ تحلیل زبانشناختی روايت ،تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی.
عطار نیشابوری ،فريدالدين ( ،)3134ديوان ،تصحیح تقی تفضلی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
فتوحی ،محمود ( ،)3135بالغت تصوير ،تهران ،سخن.
فوغالی ،باديس ( 1113م) ،الزمان و المکان فی الشعر الجاهلی ،إربد ،عالم الکتب الحديث.
فیصل ،سمر روحی (3995م) ،بناء الروایة العربیة السوريه ،دمشق ،اتحاد الکتاب العرب.
کورت ،وسلی ( ،)3193زمان و مکان در داستان مدرن ،ترجمة فرناز گنجی و محمدباقر اسماعیلپور،
تهران ،آوند دانش.
گراوند ،علی (« ،)3191ريختشناسی قصههای غزلیّات عطار» ،فنون ادبی ،سال ششم ،ش ( 3پیاپی،)31
97ـ .334
نابلسی ،شاکر (3994م) ،جمالیات المکان فی الروایة العربی ،بیروت ،موسسة العربیة للدراسات و و النشر.
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