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 2عطّارهاي داستان -)زمان و مكان( و ابعاد عرفاني آن در غزل صحنه
 

 2علي گراوند

 ماليدانشگاه ا زبان و ادبیّات فارسی،ار ياستاد
 

 :چكيده

آورده اسّ.   شغزلیّّا در  را قصّّ  26پّردازی رّرده و موعوعّا  قصّّ غزل نیز قالب در عالوه بر مثنوی  عطّار

 های وی در ايّن زمینّ و افکار و انديش  پردازیدر داستان عطّارها ما را با هنر قصّ بررسی عناصر ساختاری اين 

 اسّ.  قصّّ )زمان و مکّان  وّواد   صحن  ،بايد بررسی شوددر اين زمین  رند  يکی از عناصری ر  آشنا می

)زمّان و  های عرفانی خويش بوده اسّ. و صّحن شاعری عارف اس. و در شعر ب  دنبال بیان آموزه عطّارزيرا 

 نشّان داد عطّارهای داستان - بررسی غزلد عرفانی اس.  ابعامکان  نیز در آثار عرفانی در بسیاری موارد دارای 

عّد عرفّانی بُ ةدهندنشّانامر، اين  گاه اس. ر ، مععوال  شب يا سحرهايشقصّ  در عطّار مورد استفادة زمانر  

ها هّ  مععّوال  قصّّ مکّان   راز و نیاز و رشف و شهود عارفان اس. زمان ،س.  زيرا شب و سحرگاههاداستان

ر ابعاد اس. ر  هعگی ب دير و خانقاه خان ،ت، مسود، بتزّخان ، ورم ربريا، درگاه عبات، میهايی چون خرامکان

  افزايندمی قصّ عرفانی 
 

  عطّار ،قصّ  ،مکان ،زمان ،صحن : هاواژه كليد
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 :مقدّمه. 2

ده و یبّ  موالنّا رسّ عطّّارق يّو از طر عطّّارن بّ  یشیاس. ر  از شاعران پ یراثیم ،در غزل یِپردازقصّ 

پّردازی قصّّ پردازی خصوصا  قصّ در  عطّار وان گف. می در واقع  والنا آن را ب  رعال رسانده اس.م

سّ.  ديّوان  ّر از موالناگیرهّای وی چشّ داسّتان - و  عداد غزل س.اموالنسلف بالفصل  ،غزلدر 

 ،غّزل 11هّر  در)ب  طّور  قريبّی  ده اس.مآ قصّ  26ها موعوعا  غزل اس. ر  در آن 276 شامل عطّار

 91) سّ.های موالناداسّتان - بسامد بیشتر از غّزله  از لحاظ  عداد و از نظر  اين میزان ه   قصّ يك 

 نّو  عّالوه بّر  عطّّارامتیّاز موالنّا بّر    قصّّ يّك  ،غزل 02هر  دريعنی   غزل 0633 ودود در قصّ 

  آنهاسّ.هّا و عناصّر بنیّادين سّاختار قصّّ و سّاختار وّار  بّر هنری های ويژگیاز جه.  ،هاقصّ 

   ا ودودی ساده و فاقد پیچیدگی هنری هستند طّارعهای قصّ  ر چرا

، یّرالطّمنطّقهّای مثنّویدر  پّردازی داشّت  اسّ.  بّ  نحّوی رّ قصّ ای ب  هالعادّفوق ةعالق عطّار

وکايّ. و  922اس. و ايّن غیّر از  ذرر رردهوکاي.  297 موعوعا  نام مصیب.و  نام الهی، اسرارنام 

بنابراين موعو  وکايات در آثّار منظّوم »آمده اس.   ولیاءاأل ةرر ذگفتار صوفیان اس. ر  در  6221

د ر  عددی زف. و رالن اسّ. و شّاي قصّ شود ب  هزار و هشتصد و هشتاد و پنج بالغ می عطّارو منثور 

   11: 1022)فروزانفر،  « زبان اين ماي  از قصص نتوان ياف.يك از شعرای فارسیدر آثار هیچ

در غّزل هّ  وی ر  اشّارت رفّ. قالب مثنوی نیس. و چنان ب پردازی منحصر  قصّب   عطّار ةعالق

ايّن نوشّتار بّر آن     واقّع شّده اسّ.رعتر مورد  وجّّ اواز رار   اين جنبر   پردازی ررده اس.قصّ 

ها چگونّ  قصّ راربرد زمان و مکان در اين  ةنشان دهد ر  میزان و نحو با پرداختن ب  اين موضو  اس.

ابعاد نعادين و عرفانی هستند يا دارای  عطّارهای داستان - در غزل زمان و مکان عناصر )يا اين اس.؟ آ

 ؟ن 

 . پيشينة پژوهش:2-2

آثّار ن آن بّوده اسّ. و و منتقّدا هّل فّنّنظّر او رواي. هعواره مطعّ  قصّ بررسی ساختار و چیستی 

پرداز   ّرين نظريّّمهّ  آمّده اسّ. وجّود  ب  های داستانیپردازی و  حلیلقصّ  ،قصّ بسیاری پیرامون 

 اسّکولز  های پريان روسی پرداخت  اس.قصّ  ةشناسانب  بررسی ريخ.  1022) والديعیر پراپ، معاصر

 بّ  اهّّ ّ  1023اوعّدی )  انّدهّای روايّ. پرداختّّ نظريّّ   بّ  بررسّّی 1026)  ّودوروف و  1079)

  مروز پرداخت  اس.های روسی  ا ب  اهای رواي. از فرمالیس.نظريّ 
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بسّیار انّد  ايرانّی و سّاير شّعرا و نويسّندگان  عطّّارپردازی قصّ های ساختاری پیرامون بررسی

های داسّتان -های مختلف ب  بررسی ساختار و عناصّر داسّتانی غّزل از ديدگاه  1029گراوند )اس.  

 ةجانبّب  بررسّی هع  ،اس.   در طروی ر  مقالة واضر، بخشی از آن1022هعو )موالنا پرداخت  اس.  

 مثنّویهای روايّ. در بیشتر ب  شّیوه  1029لی )زاده  ورّوسن  پرداخت  اس. عطّارهای داستان - غزل

پّردازی قصّ پیرامون   1026)پورنامداريان   مثنویی هاوکاي. پرداخت  اس.  ا بررسی ساختارمولوی 

 سّخن گفتّ  عطّّارهای داسّتان - لکّی از ايّن غّزي دربارةو ش غزلیّا ها و چ  در چ  در مثنوی عطّار

يك از اين آثّار، در هیچ  رندص میرا ب  خوبی مشخّ عطّارهای ديوان قصّ . ماهیّ  1022  هعو )اس.

   اند مورد مطالع  قرار نگرفت  ر خاصر، ب  طوعطّاهای داستان - غزل

 . تعاریف:2-2

از ايّن يکّی   چند اصطالح در اين نوشتار روشن شّودمعنايی  ةقبل از ورود ب  بحث بايد مفهوم و ووز

اس.  شاعران از ديرباز قالب مثنوی را برای بیان مسائل روايّی و داسّتانی و داستان  - غزل ات،اصطالو

گون  مطالب اس.  غزل هّ  بّرای بیّان مناسب اين ،قالب مثنوی زيرا  اندمطالب طوالنی انتخاب نعوده

ا شّاعران از هعّان ادوار امّّ شّده اسّ. و رو اه بّ  رّار گرفتّ  مّیی اوساسات درونی و مسائل عاطف

انّد  پرداختّ و روايّ. مّی قصّ در غزل و قصیده نیز ب  بیان  ،فارسی ادبیّاتگیری شعر و آغازين شکل

« داسّتان - غّزل»پّردازد در اصّطالح و داستانی مّی قصّ را ر  در آنها شاعر ب  ذرر  غزلیّاتو  ّاين ن

 بیس. و هف.    :1073ردرنی،)شفیعی گويندمی

در مفهّومی وسّیع  قصّ در اين نوشتار   ر  در اينوا نیاز ب  باز عريف دارد اس. قصّه ديگر اصطالح

از  ، رين مفهّوم آن عبّارت اسّ.ب  وسّیع قصّ  حقیق در »: ب  قول اولريش مارزلف    اس.ب  رار رفت

شود  از اسطوره و افسّان  گرفتّ   ّا روايّات قّديعی چ  از طرف آدمیان وکاي. میاشتغال علعی ب  آن

های  ّاريخی، لطیفّ  و های مربوط ب  جّانوران، نکّا ی از زنّدگی مقدّسّین و شخصّیّ.قصّ پهلوانی، 

 هّر ،بنّابراين در ايّن بررسّی   9: 1071 )مّارزلف،«  هايی از ماجراهای روزان شوخی و وتّی گزارش

)وادثّ  يّا  میانّ آغّازين ،  وضّعیّ.) مقدّمّ ک  دارای س  بخش مشروط بر اين اس.  قصّ نو  روايتی 

دادها  باشد و دو عامل زمان و علّیّ. نیز در آن لحاظ شده باشد  ايّن خ)پیامد ر نتیو وواد  اصلی  و 

ةرواي. خّواه  ای يّا خّاطره چّ   خّواه سرگذشّتی مربّوط بّ  راوی يّا ديگّران  معروفّی باشّد قصّّ

دهّد و منوّر هايی ر  بین اشخاص انسانی يا غیّر انسّانی روی میمناظرهچ  و  باشد ای عرفانیمشاهده
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شّود محسّوب مّی (Speech Act) «رنش گفتّاری»يا « رارگف.»مبتنی بر  قصّةگردد، ای میب  نتیو 

 وضّعیّ.ک  منّاظره فاقّد وررّ. داسّتانی باشّد و  غییّر و  حّوّلی در    مگر اين117: 1026)مار ین، 

ات ای ماوصّل نظريّّ  ايّن  عريّف بّ  گونّ رفین مناظره در آن قّرار دارنّد، روی ندهّدای ر  طاوّلیّ 

 اس. پردازان رواي. از ارسطو  ا ب  امروز  نظريّ

 :بحث. 2

زمّان و مکّان »ب  معنّی  ،شده اس. نامیدهو قرارگاه نیز  موقعیّ.، وضعیّ.ر  زمین ،  (Setting) صحن 

ر  ععل داستانی اس. مکانی و زمانی  موقعیّ.»يا  (Cudden, 1977: 620)« نام وقو  داستان يا نعايش

  069: 1020)داد،  « يابدق میدر آن  حقّ

های دارای ابعّاد و جنبّ   هرچند صحن  يا زمین  ب  معنی زمان و مکان وقو  وّواد  داسّتان اسّ.

و زمان نیز فقط مربوط  جغرافیايی ندارد ة  مکان فقط جنبالبتّ»: اس.نوشت گوناگونی اس.  رضا براهنی 

اجتعاعی يك رشور و يا يك قوم و قبیلّ   موقعیّ.ب  ساعات شب و روز نیس.  مکان گاهی عبارت از 

دهّد  دوران رند و ب  ورر. خّود ادامّ  میاجتعا  زندگی می ،اس. و زمان عصری اس. ر  در آن

د  در اين صورت زمین  از انطباق رنطريق می اصیل طیّ یپیعايد يا در دوران پرجوش انقالبزوال را می

 وصیف  بر داشت  باشد بر اجتعا  بايد نگرشی  اريخی در آيد  هر نگرشیب  وجود می  اريخ بر اجتعا 

را  موقعیّّ.نیّز صّحن  يّا برخّی   032-7: 1012، ی)براهن « ن وصف  اريخ نیز باشداجتعا  بايد متضعّ

ت، ه، مّدّورد :يّا معنّای متفّاوت داردعّد داسّتانی چهّار بُدر هر  موقعیّ.» :اندست دان عددارای چهار بُ

ت، يعنی طول زمّانی مدّ  يعنی جای داستان در زمان ، اريخی ة  دور  رشعکش ةمکان و سط  يا درج

سّط  رشّعکش، يعنّی جايگّاه داسّتان در   فضّايی داسّتان موقعیّّ.، يعنی نمکان يا لوریش  داستان

ل از را متشّکّ موقعیّّ.صحن  يّا هعچنین   17-2: 1026، یرمك) « های انسانیسلسل  مرا ب درگیری

 اند:دانست چهار عنصر 

جزئیّات وتّّی  انداز يا منظره وبرداری ، چش شامل شرح اوضا  )نقش  ،جغرافیايی وقیقی موقعیّ.  1»

  داخلی يك ا اق

  شخصیّ. ةاشتغاالت و اشکال زيس. روزمر  6

  "ل اريخی، فصلی از سا ةثال دورم"  دهدزمانی ر  ععل در آن رخ می  0

  77: 1023، ینّ)رِ « هاشخصیّ.محیط مذهبی و اخالقی، فکری، اجتعاعی و محیط عاطفی   1
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در ساختار داستان نقشی بر عهده  ودارای وظايف و راررردهايی اس.  ،و رواي. صحن  در داستان

زمینّ  بّ  »: رندمیب  آن هداي. و راهبری يابی ب  سع. آن و برای دس. خواننده يا شنونده را ر  دارد

 ،بلکّ  آدمّی اسّ.  ذهن خود نويسنده نیس. ةساخت  و پرداخت ،شخصیّ.دهد ر  خواننده عالم. می

زمینّ  و عناصّر زمّانی،  ةهای ديگر ر  خواننده هر روز با آن سر و رار دارد  خواننده ب  وسّیلآدم مثل

فهعد رّ  شود و میرو می  ب ب  عنوان يك موجود واقعی رو شناسد و با اورا بهتر می شخصیّ.مکانی، 

زمینّ  روشّنگر ابعّاد     وان ب  آن ععّال  معتقّد بّود هس. و می شخصیّ.چیزی باوررردنی در وجود 

   030و  036: 1012براهنی، ) «اس.  شخصیّ.زمانی و مکانی 

. چنّدانی نّدارد و یّّی اهعّپّردازقصّّ های قديعی از نظّر  کنیّك قصّ )زمان و مکان  در  صحن 

ايّن زمّان و مکّان هّ  واقعّی  افتنّد رّ های دور و ناشناخت  ا ّفاق مّیها در زمان و مکانقصّ مععوال  

 قصّّ ايّن  بّ  ويّژه اگّر د نعّادين دارد ابعّا ،قصّّ  ةهای عرفانی در بسیاری موارد صحنقصّ در نیس.  

   اس.پرداز پیش آمده  قصّای عرفانی باشد ر  برای خود مربوط ب  واقع 

 ديگّری و (Time) «زمّان» يکّیصحن  دارای دو مفهوم متعايز و در عین وال مر بط با ه  اسّ.  

   ب  صورت جداگان  بررسی گردد ة  لذا برای بررسی آن در داستان بايد اين دو زمین(Place) «مکان»

   :عطّار يهاداستان - غزلزمان در  .2-2

در ايّن  قصّّ  و منتقدان ننويسا قصّ   عام»   رين عناصر آن اس.مه  و از بنیادی یزمان در داستان عامل

زمّان در    22: 1012، ی)براهنّ «  ّوان نوشّ.ای را بدون زمان نعیقصّ  نظر دارندر  هیچا ّفاق مسئل  

 : رف.در نظر گمفهوم متفاوت س   وان برای آن ی میدارای ابعاد گوناگونی اس. و ب  طور رلّ داستان

مّثال    افتّدمّیا ّفّاق  داسّتان در آنی رّ  وّواد   يعنّی مّدّ :زماني دنياي داستان خطّ. 2-2-2

ا ّفّاق ارنّون ای ه يّا مّثال  وادثّ  افتدمیا ّفاق وواد  داستان در يك روز، يك سال يا يك ساع. 

 خّرين وادثّ  را خّطّلّین و آدهد  طّول زمّانی بّین اوّبعد از آن روی می ،ووادثی افتد و وادث  يامی

 67 صّب  روز چهارشّنب  9بّ  عنّوان مثّال رسّی در داسّتانی سّاع.  گوينّد زمانی دنیای داستان می

مهرمّاه  62شّنب  بعّد از ظهّر روز پّنج  0پردازد و در سّاع. ب  جستووی رسی می 1021مهرماه سال 

 زمانی دنیای داستان اس.  خطّ ،ساعت  03يابد  اين زمان او را می 1021

يا زمّان  د رتابها در مولّوروف، رلعات و جعل  ةيعنی زنویر :يزماني سخن داستان خطّ .2-2-2

 خواندن داستان 
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در  قصّ  داستان يار  وواد   ایدوره زمان و یعني :حوادث داستان خ(ی)تارة دور زمان و .2-2-9

زمانی دنیای داسّتان  ر  برای خطّمثال  در هعان مثالی   يعنی  اريخ وواد    ب  عبار یافتدمیا ّفاق آن 

 اس. داستان  اريخی وواد   ةدور 1021 ماه مهر 62 و 67 ،ده شدآور

 ةمقولّ»: نوشّت  اسّ.و انوا  آن  قصّ  در مورد زمان در (Tzvatan Todorov) « زو ان  ودوروف»

وّروف بّر  ةزنویّر زمانی سخن داستانی ر  با  ر یب يکی خطّ: شودزمانی مربوط می زمان ب  دو خطّ

زمانی دنیای  و ديگری خطّ شودمی هد رتاب باز نعودها در مولّای صفح روی صفح  و  ر یب زنویره

 قصّّ  لاوّمفهّوم   ودوروف فقط بّ  دو  11: 1026 ودوروف، ) «  ر اس.داستانی ر  اين بسیار پیچیده

  دهنّد قوي  روی می رص دو داستانی در  اريخی خا قصّ  وواد  هر ،ا آشکار اس.امّ  رنداشاره می

   نیز قائل شد قصّ  می ازبنابراين بايد ب  مفهوم سوّ

 موقعیّّ.»: نويسدد و مینرزمان اشاره می مل و سوّاوّب  دو مفهوم  نیز ریمكرابرت اشاره شد ر  

 ةدور     رشعکش ةدرجيا مکان و سط   ،تدوره، مدّ  عنای متفاوت داردمعد يا بُدر هر داستانی چهار 

  12و  17: 1026ری، مك) « يعنی طول زمانی داستان ،تمدّ     يعنی جای داستان در زمان ، اريخی

آن  بّ و داستان چندان مه  نیس. و اين نوشت  هّ  بّ  دنبّال ورود  قصّ  آن در مدوّزمان در مفهوم 

و مععّوال  در  بسّیار رو ّاه هسّتند عطّار یهاداستان - لغز وان گف. ر  نیس.  فقط در هعین ود می

  زمّان در مفهّوم دارند رلع  613و بی.  63 كينزدارثر و ووعی ودّ شونديکی دو دقیق  خوانده می

اين مفهوم زمّان  عطّارهای داستان - . اس.  در غزلیّزمانی دنیای داستان وائز اهعّ يعنی خطّ ،آن اوّل

 مععّوال  وّواد  بسّیار رو ّاه اسّ.، م دوّقبلی )مفهوم در زمان  از آنوا ر   امّا  ا ودودی مبه  اس.

هسّتند و  عطّّارهّا و مشّاهدات عرفّانی بیانگر يکی از واقع  و دهنددر يك نشس. رو اه رخ می قصّ 

يعنّی جّای وّواد   ،عطّار یهاداستان - آن در غزلم   زمان در مفهوم سوّداستانی رو اهی دارند خطّ

 شود می یرسبردر  اريخ بسیار مه  اس. ر  ب  صورت گسترده 

عّد نعّادين بّ  . چندانی ندارد  امّا در آثار عرفانی گاه زمان بُیّهای قديعی اهعّقصّ  زمان در گفتی 

هّای داسّتان - در غّزل های عرفانی اختصاص دارنّد در آثاری ر  ب  نقل واقع  ب  ويژهگیرد  خود می

ويحی ّب  راوی و فحّوای رّالم بّ  طّور  لّوجّ  ّ  اّا بّنهبر اين منوال اس. و در  عام آ نیز وضع عطّار

هّا قصّّ   ّاريخی ةاسّ. و بّدين  ر یّب دور  عطّّار) زمّان راوی ،قصّ   وان  شخیص داد ر  زمانمی
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اشّاره رّرده اسّ.   عّداد و میّزان  قصّّ  ب  زمّان قصّ  11در  عطّار  امّا عالوه بر اين شودمیص مشخّ

 آمده اس.: زيردر جدول  عطّارهای استاند -های اشاره شده در غزلزمانمفاهی  مختلف 
 هاي عطّارداستان - در غزل : تعداد و انواع زمان2جدول 

 غزل ةشمار تعداد زمان

 شب

(93) 

 25 دوش

06- 23- 71- 71- 29- 92- 111- 192- 613- 093- 092- 

097- 112- 117- 112- 127- 122- 199- 137- 110 – 116 

– 700 – 702- 719- 791- 221- 229 

 192 -70 2 شبينيم

 222 2 دیشب

 790 2 شبي

 723 -210 -139 9 شبدوش نيم

 سحر

(3) 

 611 -611 2 وقت سحري

 611 -123 2 دوش سحرگاه

 131 2 سحر

 17 2 سحرگاهي

 211 2 پگاه

 712 2 دوش وقت صبح

 719 2 دوش صبحگاه

 193 -621 2 دیشب( )دیروز/ دي

 ،قصّّ  زمّاناسّ.،  هررداشاره  در آنها ب  زمان عطّار ر  یيهاقصّ   عامدر  قريبا   ،فوق اساس جدولبر

سّیر و سّلو  و خلّوت و راز و  ةهنگامّاين زمان، ر   سحرگاه و صبحگاه اس.مععوال   هنگام وشب

 نیاز عارفان و عاشقان اس.:
ّّابچّ ــبای   رس  در غايّّ.  رسّّايی دیش

 

 یديدم ب  در ديّری چّون بّ. رّ  بیّاراي 
 

  222: 1022عطّار، )
 شّّّعع نیکّّّوان برخاسّّّ. رّّّان دوش

 انّّداخ. گّّل سّّرخ رخّّش چّّو عکّّ 
 

 نالّّّّ  از پیّّّّر و از جّّّّوان برخاسّّّّ. 

ّّّّش ز ارغّّّّوان برخاسّّّّ.  جّّّّوش آ 
 

  06)هعان: 
ّّّّّد در ّّّّّان دوشآم  در دل عشّّّّّق جان

ّّّی ّّّون ب ّّّارن ّّّا   ّّّود بی ّّّار خ ّّّابی ب  ي
 

 روز بارسّّ. امشــبخطّّاب  رّّرد رّّ   
ّّل ّّاخ وص ّّ  ش ّّی ر ّّ.ب ّّ  بارس ّّاران ب  ب

 

  23)هعان: 
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 شـــبنـــيمبّّّودم  مسّّّ. و خفتّّّ  دوش
 

ّّّن گّّّذر  ّّّر م ّّّاه را ب ّّّاد آن م  رّّّ  اوفت
 

  139هعان: ) 

ّّّّ. سر دوش ّّّّ  وق ــــحريمسّّّّ. ب  س
 

ّّّّر سّّّّی مّّّّی  ّّّّ  ب ّّّّا ب ّّّّریشّّّّدم    ب
 

  790هعان: )
 شّّّکافعشّّّق ریس رّّّ   مسّّّ. بّّّودم

 رديّّّّی بّّّّر رفّّّّ  نهّّّّاد بّّّّ  زوردُ
 

ــــــبنيم  ّّّّّّرد ش ّّّّّّارم ب ّّّّّّد اختی  نق

 رد خّّّّّوارم بّّّّّردسّّّّّوی بّّّّّازار دُ
 

  192ن: هعا)

 :آمده اس.« دی»لفظ  ،قصّ  و فقط در دو
 آمّّدبر پیّّر مّّن از رّّوی خرابّّات دي

 شوريده ب  محّراب فنّا سّر بّ  بّر افکنّد
 

 آمّّّدبر هیهّّّات ةشّّّدگان نعّّّروز دل 

ّّّد ّّّراب مناجّّّات برآم ّّّ  مع  سرمسّّّ. ب
 

  621هعان: )
ّّّاش زمّّّانی بنشسّّّت   دی در صّّّف اوب

 سّالوس خرقّة اينشّد خرابـات بجارو
 

ّّد  ّّالش و قلن ّّت ق ّّ  شکس ّّدم و  وب  ر ش

ّّّت  ّّّدم، از زرق برس ّّّرون آم ّّّق ب  از دل
 

  193هعان: )

فحوای رالم و جّوّ هرچند   «ديشب»اس. يا « ديروز»، «دی»مراد از ص نیس. ر  مشخّ از دو بی. فوق،

   دارد آن بودن هنگامشبدالل. بر  ،هاقصّ ی رلّ

زمّان  ،، آن اس. رّ  شّبدهدرخ می)سحر   يا پايان شب مععوال  در شب و میان  قصّ  ک دلیل اين

های رووانی عارفان نیز در اين وقّ. طبیعی اس. ر  واقع  استواب. دعاس.  بنابراينخلوت عارفان و 

 یکّي یضعن بررس ،انيپورنامدار دهد ها را نشان میقصّ  باشد  اين مسئل  هعچنین بُعد نعادين و رمزی

 : سدينویرند و میها اشاره مقصّ گون  نيدر ا زمان ةن جنبيب  ا عطّار یهاداستان - از غزل
را يّز اسّ.  یرووان یها ورب  ین زمان براي ردگاه عرفا مناسبيا سحرگاه اس. ر  در ديپگاه  ،ن واقع يا زمانِ»

 ةك واقعّيّسالك در ضّعن  ی حوّل روو ةروز اس. و لحظ یشب و روشن یکيان  ارین زمان ر  مرز مير  در ا

 رشّفز هسّ.  در یّن یو ووّدت و رووّان یه ب  عال  نّور و روشّنعال  رثرت و مادّ یکيز  ارو گذر ا یرووان

بهشّ.  ین زمان درهّايرا در اياز محبّان و عاشقان خداس.  زیاشاره شده اس. ر  سحرگاه وق. ن یبدیم اراألسر

خنك آن : دهدیام  مات عدن روان اس. و ادجنّ باز جان ،آور عاشقان اس.امیر  پ یگشاده اس. و باد سحرگاه

 الدّيندی)ابوالفضّل رشّ بندگان ر  بر وق. سحر استغفار رنند و شراب مهر ب  جام عشق در آن وقّ. نّوش رننّد
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ز سّحرگاه را وقّ. یّن ی   روزبهان بقل266ّ، ص 1 ب اصغر وکع.،یو اهتعام عل ی، ب  سعسراراألرشف  ،یبدیم

از  ،. سّحرگاه هررّ  سّوود  قّرّب رنّدقّده دارد ر  در ویز عقیداند و نیصف. در عال  م ینزول و ظهور  ولّ

 ةنکتّ ،قدم علّ  دانّدند و از یاز وق صفات ب ،عبادت از ملك الهام شنود و هرر  ب  عشق و شوق سوود رند یرو

اختصّاص  .وقّ ،گويد اين اس. ر  سحرگاه ر  وق. نزول و ظهور  ولّّی صّف. اسّ.ديگری ر  روزبهان می

ی صفات جالل اس. رّ  بّ  قهّر و و اين ب  معنی آن اس. ر  در واقع وق. ظهور  ولّ اس.طان قدم برهان قهر سل

داند ر  در آن وّق در لبّاس می مقام اسحارغضب الهی  علّق دارد  ب  هر وال روزبهان يکی از مقامات صوفیان  را 

ُ  لأ: درنننفحات را در سحرگاه استنشاق می رند، ارواح نسی شود و اضاف  میملك ظاهر می نَسِمََ  رولحَيَستَنشِق

های سحرگاهی ر  در والتی میان خواب و بیداری ا ّفّاق از اين نظرگاه سحر و واقع   سحارنَفَحاتق للوصالق في لأ

نوات و گسستن از سیاهی شب  اريك  ةافتد ر   صوير وال. رووی و نیز جسعی صاوب واقع  ه  هس.، مايمی

  111-1: 1026پورنامداريان، ) «ووانی اس. نف  و وارد شدن در صب  روشن ر

 :حيط حوادثممكان یا . 2-2

مّثال  در رشّوری، شّهری،   افتّدی اسّ. رّ  وّواد  در آن ا ّفّاق میمکان يا محیط بّ  معنّی محلّّ

رّ   این بّ  معنّی اوضّا  و اوّوال اجتعّاعیايای، خیابانی، ا اقی يا هر جای ديگری  عالوه بر چ ور

وتّّی جّو و فضّای  و بخشّدب  وواد  معنا و مفهوم می مکان  ، نیز هس.افتدق میوواد  در آن ا ّفا

طور گّردد  هعّانمیشّامل نیّز را ستن وّواد  پیوب  وقو   رووی و عاطفی و شرايط وار  بر محیطِ

محیط دارای س  مفهوم متفاوت و مّر بط اسّ.  انتخّاب محّیط يّا مکّان وقّو    ر  قبال  نیز اشاره شد

نويسّنده بايّد بّ  دو نکتّ   وجّّ   ،در انتخاب محّیط» ه اس. العادّ. فوقیّاستان وائز اهعّوواد  در د

ر  اعتقاد خواننده ب  امکان وقو  داسّتان فزونّی يابّد و چندان  ک  مناسب داستان باشدنخس. آن: رند

د  داسّتان رار جاهايی را برای وقو  ووا ازه ةک  نويسندنود  ديگر آوضع ععومی داستان نیز وفظ ش

ّّای، بّّی)يونسّّ «شناسّّد گزينّّد رّّ  میخّّود برمی  ،انتخّّاب محّّیط مناسّّب بّّ  ديگّّر سّّخن،  61:  

ّّايیوقیق.» ّّزايش می (Verisimilitude) «نع ّّتان را اف ّّدداس ّّار ین،  ده ّّل   29: 1026)م ّّن ديب  آنس

(Ansen Dibel)  انگّار خّود گون  ب  نظر خواننده برسد ربايد هعان ]صحن [»: اس.نوشت در اين باره  

نعّايی داسّتان اين هعان وقیق.و   27: 1077، ديبل) «او مشغول مشاهده و شنیدن آن صحن  بوده اس.

 اس. 

)پس. مدرنیس   برخّی از  نويننويسی نوي  نیازمند  وصیف مکان اس.  هرچند در داستانداستان

های داسّتان را در شخصیّ.خواهند ستند و با اين رار میهنويسندگان در صدد وذف مکان در داستان 

وجّود  عطّّارهای داسّتان -   داشّ.، آنچّ  در غّزل  بايد  وجّ  البتّفضايی گنگ و ناشناخت  بگردانند
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 ،نّويننويسّی ی داستانرلّ  بّ  طّور. قالب غزل اسّ.محدوديّ سببغیر از اين اس. و بیشتر ب   ،دارد

اصّلی و نهّايی خّود اسّ.  از  باز قالّهعواره در صدد وذف عناصر داستانی و خارب رردن داستان 

هايی از اين دسّ. رّ  بّ  مّري نويسّنده، شخصّیّ. داسّتانی، طّرح و مکّان دل رو خلق داستاناين

 ند  زو میاس. . داستان زده مناپذيری بر قارانبضربات ج ،اندبست 

هعچنّین  منطقّ  باشّد  هّر. يّا مّردم سّنن و باورهّای ملّّ ، واند بیانگر فرهنّگمکان داستان می

ی ايوّاد رنّد  بّا  وصّیف  واند در ذهن مخاطبان خود اوساس يا اوساسّات خاصّّ  وصیف مکان می

وظّايف و   ّوانمّید  گیّرمیرووّی و وّال و هّوای داسّتان قّرار  خواننده يا مخاطب در جوّ ،مکان

 : ردشعداستان چنین بر دررا راررردهای صحن  يا محیط 

     ها و وقايع داستانی شخصیّ.ی برای زندگفراه  آوردن محلّ  1»

شومی و  رسناری  ،انگیزیوال. شادمانی يا غ   گ )ا عسفر  يا وال و هوای داستانايواد فضا و رن  6

     رندای ر  خواننده ب  محض ورود ب  دنیای داستان و  میو شاعران 

رننّده بّ  ی ععیق و  عیینها و وقو  وواد   أثیرب  وجود آوردن محیطی ر  اگر بر رفتار شخصیّ.  0

های ديگر ر  بّرای آن صحن  از وظیف  ةاين وظیف     ر واقع شودثّؤها مآن ةر  بر نتیودس. ،جا نگذارد

   692و  697: ب 1027، یرصادقی)م « ر اس. اس ر و وسّمه  ،برشعردي 

در  یمّثال  فّرد  ددهاوساسات متفاو ی از خود نشان می ،های متفاوتدر برخورد با صحن  هاانسان

باريك و قّديعی  ،ای رثیف  يا روچ محلّبرخورد با م نسب. ب  ی سرسبز و خرّيبرخورد با باغ يا صحرا

افّراد مختلّف در برخّورد بّا    يعنّیدهد  برعک  ه  صّادق اسّ.اوساس متفاو ی از خود نشان می

 یديّدن يّا  وصّیف سّاول مثال   از خود بروز دهند . اوساسا ی متفاوتمعکن اس ،های يکسانصحن 

 رين لحظات آغّاز زنّدگی مشّتررش را در رنّار چنّین سّاولی سّ ری شخصی ر  شیرين یآرام برا

شّاهد غّرق  ،ر  در رنار چنّین سّاولیرند ايواد میاوساسی متفاوت با شخص ديگری  ،ررده اس.

 شدن يکی از عزيزان خود بوده اس. 

. چنّدانی نّدارد  امّّا گّاه در آثّار یّّن زمّان اهعّهای قديعی نیّز چّوقصّ  مکان در گفت  شد ر  

هّای عرفّانی اختصّاص در آثاری ر  ب  نقل واقعّ  ب  ويژهگیرد  عد نعادين ب  خود میمکان بُ ،عرفانی

هّیچ  ،عطّّار غزلیّاتدر  قصّ  11در   نیز وضع ب  هعین صورت اس. عطّارهای داستان - در غزل دارند 

 ّوان ب  راوی و فحوای رالم بّ  طّور  لّويحی می وجّ   وجود ندارد و با قصّ  مستقیعی ب  مکان ةاشار
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يا هعان شّهر نیشّابور اسّ.  در   عطّارراوی )زندگی  محلّ ،قصّ   شخیص داد ر  مکان وقو  وواد 

 :شده اس.مکان اشاره  62ب   ،ماندهقی با ةقصّ 61
 هاي عطّارداستان - در غزل : تعداد و انواع مكان2جدول 

 غزل ةشمار تعداد نمكا

 . خرابات2

 (مورد 22)

 193 -117 -131 -621 -131 -17 1 خرابات

 119 -611 2 خمّار

 622 2 خانهمي

 093 2 خانهشراب

 193 2 ميكده

. اماكن 2

   ماورایي 

 (مورد 9)

 191 2 حرم كبریا

 137 2 درگاه عزّت

 229 2 درون جان

 211 -702 -093 -611 3 . مسجد9

 222 -266 -119 9 . دیر3

 76 2 . خانقاه7

 613 2 خانه. بت1

 611 2 . بازار5

 110 2 . وثاق دلبر8

 192 2 راوي ة. خان3

 21 جمع

شود، دارای ابعاد نعادين و رمّزی و ها ب  آنها اشاره میبنابر اطاّلعات جدول، غالب امارنی ر  در قصّ 

 مورد خرابات و مترادفات آن اس.: 11ها اين مکانهای دينی و عرفانی هستند  مثال  از جنب 
ـــاتي ّّّدان خراب ّّّر رن  سرمسّّّ. اسّّّ. پ

ّّّّّّ فرو ّّّّّّ  در آب  اريّّّّّّك رفت  هع
 

ّّ  نیسّّ. ز سر  ّّ  ن ّّ  هسّّ.مسّّتی هع  و ن

ّّّّرآورده ّّّّ  در ب ّّّّافری هع ّّّّ. ر  دس
 

  131: 1022)عطّار، 

ّّار ّّا ب ّّر م ّّ   پی ّّر روی ب ــاردگ ّّاد خمّ  نه
 

 ار نهّادخط رفّّخط ب  دين برزد و سر بر  
 

  119 )هعان: 
 شّد ميخانـهپیر مّا از صّومع  بگريخّ.، در 

 

 دشمردان   ورش رشان دُردیدُردی فص در 
 

  622)هعان: 

 هنگّّّّام سّّّّحر رفّّّّ.مّّّّا می پیّّّّر

 

ـــــاتي بّّّّّر اوفتّّّّّادش   گّّّّّذر خراب

  131هعان: ) 
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 مسّّودم انّّدر رّّران رشّّید دوش آمّد و ز
 

ــيدكشاندرديصفدر گرفّّ. و موي    كش
 

  093هعان: )
 

ّّر دی ّّن پی ــوي از م ــات ك ّّدبر خراب  آم

 

 آمّّّدهیهّّّات بر ةنعّّّر شّّّدگانوز دل 

  621هعان: ) 

ــــات سّّّّوی شّّّّدم گاهیسّّّّحر  خراب

 

  ّّ ّّوت ب ّّن  دع ّّدان را ر ّّ  رن ّّات ر  طام

  17هعان: ) 

.ّّّ ّّّدم مس ّّّا ش     ّّّ  دوش خرابـــاتب

 

ّّّره  ّّّان،نع ّّّص زن ّّّان،رق ّّّوشدُ رن  ردن

  117)هعان:  

ّّّّر ّّّّا پی ّّّّ. م ّّّّدار سّّّّحر وق  شّّّّد بی

 

  شّّّّّّد خمــــــار در مسّّّّّود بّّّّّّر از 

  611ن: هعا) 

ّّّاش صّّّف در دی ّّّانی اوب ّّّت  زم  بنشس

 سّالوس ةخرقّشّد ايّن خرابـاتجاروب 

 رّّّار مّّّرا افتّّّاد مكيـــده بّّّا صّّّومع  از

 را اصّل يکّی بّود مكيدهچون صومع  و 
 

  وبّّ  شکسّّت  شّّدم و قلنّّدر و شقّّالّ 

ّّّق از ّّّرون دل ّّّدم، ب ّّّت  زرق از آم  برس

 ننشسّت مّی و مّی خّوردم و بی دادممی 

ّّّّّبی  ّّّّّدم  س ّّّّّار و بیفکن ّّّّّت  زنّ  ببس
 

  193هعان: ) 

 دنیوی اس.:و ی عد مادّماورايی و فاقد بُعد بُی دارامکان  ،مورد 0عالوه بر آن در 

 كبریـا در حـرمخّورد   حقیّقمّی  چون
 

 دسّ. بّ  اسّرار بّرد پای طبیع. ببسّ.، 

  191هعان: ) 

 زدم سّلطانی رّوس تزّع درگاه بر دوش

 

ّّّ بّّّاالی بّّّر خیعّّّ    زدم انینزديکّّّان ربّ

  137هعان: ) 

 نّّّدا جانّّّان داد در جـــان درون ز ناگّّّ 

 

 رعنّايی ز چنّد ّا  سّرگردان عاشق رای 

  229هعان: ) 

 عبار ند از:منوال هستند و  نهعی ربساير امارن نیز 
 مسجد:

ّّّرده ای  رسّّّابچّ ّّّار رعّّّر ر ّّّدم زنّ  دي
 خّوش مسجدزلف چلی اوش بنشست  بّ  با 

 

 رّّرده عیسّّی صّّد درس ز بّّر در معوّّزة 
 ردهمحّّراب دگّّر رّّ وز قبلّّة روی خّّود

 

  702: 1022عطّار، )
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 انّدر رّران رشّید مسجدمدوش آمد و ز 
 

 رشّید رشانردیدُدر صف  موي  گرف. و 
 

  093)هعان: 

ّّّّدار شّّّّد ّّّّ. سّّّّحر بی ّّّّا وق ّّّّر م  پی
 

 شّّّّّّد ارخعّّّّّّّ بّّّّّّرِ مســــــجداز در  
 

  611هعان: ) 

 نگّّّاری مسّّّ. اليعقّّّل چّّّو مّّّاهی
 

ّّّّّّد از در در  ــــــجدآم ّّّّّّاهی مس  پگ
 

  211هعان: )

  دیر:

ّّابچّ ّّانی ة رس ّّ. روو ّّون ب ّّولی هعچ  ل

 

 

ّّرون سرمسّّ.  ّّد ب ــر از آم ّّ  دی ّّادانی ب  ن

  266: 1022عطّار، ) 

  رسّّايی غايّّ. در ديشّّب ای  رسّّابچّ

 

 چّون بّ. رّ  بیّارايی یدیربّ  در  ديدم 

 

 
  222هعان: )

 چسّ. قعّاری بکّرد ،دیـردر بر ديندار 

 

ّّال   ّّود س ّّن ن ّّف دي ّّ را از ر ّّرددين  دار ب

  119هعان: ) 

 :خانقاه(پوشان )ن خرقهدرميا
ّّّاقی ّّّی وش ّّّا اعوع ّّّن  در ب ّّّ. دش  دس

 نهّّّّّادهبر رّّّّّژ رلّّّّّ  ،بسّّّّّت  رعّّّّّر

ّّّّد ــــان درآم ــــه در مي ــــانخرق  پوش

 

 چّون شسّ. زلف دس. و آلوده خون ب  

 مسّّ.سر و خشّّ  پّّر و ابّّرو بّّر گّّره

ّّ  رّّ  در ننگرسّّ.، از ّّای ب  ننشسّّ. پ
 

  76هعان: ) 

 خانه:بت
 داد بّ  پیعانّّ  بّ. شّنگان ، مّّی آن دوش

 

ّّ  وز رع  ــهبتبّّ  ب ّّر رشّّان  خان  رّّرد زنوی
  613هعان: )  

 مکّان ضّعیف یاوی  بُعّد دينّی و عرفّانی و مّاوراير ةفقط در يکی دو مورد )وثاق دلبر، بازار و خانّ
 وک  ررد:  قصّ اساس آنها ب  عرفانی بودن  وان برشود  ولی رعاران میمی

 بیرون آمّدم سرمس. دلبري وثاق از دوش
 

 خبر چون آمدمخبر  ا بی از خودهیچ  نبود  
  110هعان: ) 

 

 اوفتّّّان خیّّّزان چّّّو مسّّّتان صّّّبوح
 

 شّّد بــازار سّّوی بّّر رّّفجّّام مّّی  
  611هعان: ) 
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 آمــــــــد ز درمدر سرمسّّّّّّّّ. دوش
 

 بّّّّرد سّّّّرگردان مّّّّن از قّّّّرار  ّّّّا 
  192: 1022عطّار، )  

فّانی و دينّی و عّد عردارای بُ عطّّارهای داسّتان - در غزل ،ر  مکان گرف.نتیو    وانمی بنابراين

عرفّانی و مربّوط بّ  اوّواالت رووّی و مشّاهدات  ،هاقصّّ ی اس. و اين دلیل بر آن اس. ر  ماوراي

  هستند  عطّار) یراوعرفانی 

ها ب   وصیف مکان ن رداخت  اس.  دلیل اين امّر عّالوه بّر قصّ  در هیچ يك از عطّارگذشت  از اين 

ر  قبال  ب  شّرح و  اس. قصّ  بودن عنصر مکان در ساختعان. یّب  دلیل ر  اهعّ ،. ابیات غزلمحدوديّ

   حلیل آن پرداخت  شد

 گيري:نتيجه

اسّ. ر  در قدي  مرسوم بّوده چنان عطّارروشن شد ر   عطّارهای داستان - در بررسی صحن  در غزل

ايد دلیل ش  پردازدو ب   وصیف زمان و مکان وواد  نعی رندنعی چندان اعتنا ،قصّ وواد   ةب  صحن

پردازی اسّ.  فاقد صّحن قصّ  ، هس.اشار ی  در مواردی ه  ر  . ابیات غزل باشد محدوديّ اين امر،

رند و را  قوي. می قصّ ی و دينی عد عرفانی و ماورايرند، وتعا  بُیا آنوا ر  ب  زمان و مکان اشاره مامّ

   اس.  عطّار) یراوواصل اوواالت رووی و مشاهدات عرفانی  قصّ دهد ر  نشان می

ب   وان ها با  وجّ  ب  راوی و فحوای رالم میداستان - روشن شد ر  در  عام غزلزمان،  یدر بررس

هّا قصّ  اريخی  ةاس. و بدين  ر یب دور  عطّار) زمان راوی ،قصّ  شخیص داد ر  زمان طور  لويحی 

هّايی قصّ اشاره ررده اس.   قريبا   عام  قصّ ب  زمان  عطّار، قصّ  11ص اس.  امّا عالوه بر اين در مشخّ

ايّن رّ   انّدانوّام گرفتّ سحر  شب )يا پايان  میان  ،در شباشاره شده اس.،  قصّ ر  در آنها ب  زمان 

    س.هاقصّ بُعد نعادين و رمزی  ةدهندنشانامر، 

و بّا  وجّّ  بّ    نیس. و مععوال  مبه  اسّ. چندان مورد  وجّ عطّار یهاداستان - در غزل نیز مکان

 ،هّاقصّّ  شخیص داد ر  مکان وقّو  وّواد  در  عّام ب  طور  لويحی  وان راوی و فحوای رالم می

)در ، مکّان اشّار ی وجّود دارد    يا هعان شهر نیشابور اس.  امّا آنوا ر  بّعطّارراوی )زندگی  محلّ

جان، مسّود، ديّر، خانقّاه، درون مورد، شامل خرابات و مترادفات آن، ورم ربريا، درگاه خلوت،  62

 قصّّ دهّد رّ  و رمزی مکان اس. و نشان میبعد نعادين ، بیانگر راوی  ةخان ، بازار، وثاق دلبر و خانبت

   اس. عطّار) یراوهای عرفانی مربوط ب  اووال واقع 
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