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 چکیده
بردن از قصه و حکایت برای بیان مفاهیم بلند عرفانی از دیرباز مورد توجه شاعران و بهره 

شود و بافت فرهنگی هیچ ملتی بدون نویسندگان بوده است. روایت با تاریح بشری آغاز می
متنی و کشف الگوی سبب بررسی عناصر درونبه اختاری به آثار ادبیگاه سنظرروایت نیست. 

 ۀآورد و با ارائتر از ماهیت ادبیات را فراهم میهای دریافت شایستهها، زمینهپیوند آن
 د.رادبی کمک ک آثار توان به گسترش الگوهای پردازششگردهای خلق آثار برتر ادبی می

ی نامهمصیبتاز « نوشروان و دیوانه»و واکاوی حکایت مسئله و هدف اصلی این مقاله بررسی 
محور کالسیک فارسی ـ با نگاهی ساختارگرایانه است تا با تحلیل عطار ـ یکی از آثار روایت

ها و تضادهای موجود در متن، امکان خوانش نوینی از داستان و زوایای فکری روشمندِ تقابل
تحلیلی و شیوة استقرایی پرداخته روش توصیفی ـ عطار فراهم گردد. تحقیق حاضر با تکیه بر 
های طرح و دهد در این حکایت، عطار از مؤلفهشده است. دستاوردهای پژوهش نشان می
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ای از مفاهیم معرفتی، که مجموعه ای استفاده کردهگونهرنگ، جایگاه راوی و زاویۀ دید بهپی
گیری مخاطب با متن رایند ارتباطاجتماعی و اخالقی به بهترین وجه تشریح شده و در ف

 تولیدی اختاللی پدید نیامده است. 
 رنگ، راوی، زاویۀ دید.، ساختارگرایی، روایت، طرح و پینامهمصیبتعطار،  های کلیدی:واژه

 
 . مقدمه1

های کهن ادبی در مفهوم امروزی خود نوپاست، در تحلیل روایت 0شناسیاگرچه روایت
پیرایه، ظاهر ساده، بیها که در بسیاری موارد بهه برد. این روایتتوان از آن بهرنیز می

کنند، درواقع با ظرایف و شگردهای هنری خاصی همراه ملموس و طبیعی جلوه می
نحو مؤثری از هستند. عطار از کسانی است که عنایت خاصی به گونۀ روایی داشته و به

نی استفاده کرده است. آثار عطار های آن برای طرح مفاهیم عرفاها و قابلیتظرفیت
ها ریزی شده و روایترود که براساس طرحی کلی پایهشمار میازجمله متون روایی به

های در داستان ها در بُعد روایی برخوردار است.ترین شاکلههای آن از دقیقو داستان
انسان با خدا،  ای از نقد اجتماعی، شیوة ارتباطهای تازهعرفانی و تعلیمی عطار، دیدگاه

انسان با جامعه و انسان با نهادهای قدرت بیان شده است. بازخوانی این آثار براساس 
بینی شیخ نیشابوری را آشکار شناختی ضمن آنکه ابعاد نوینی از جهانهای روایتنظریه

داری کاربردی از طرز تفکر وی برای انسان امروز برهای الزم را برای بهرهکند، زمینهمی
، در اثبات نامهمصیبتویژه آورد. تحلیل کیفیت روایتگری عطار در آثارش، بهفراهم می

این ادعا مؤثر است که عطار صرفاً شاعری عارف و صوفی نبوده و در حوزة اجتماع نیز 
هایی موجز بیان کرده است. بنابراین مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر واکاوی نظرات دیدگاه

است. برای تحقق این  نامهمصیبتاز « نوشروان و دیوانه»ر محوعطار در حکایت روایت
استفاده شده  5ویژه ژرار ژنت،پژوهان برجسته، بههدف، از آرای شماری از روایت

و « 9وجه»کردن دو مقولۀ است؛ زیرا او با تدقیق در مباحث مرتبط با روایت و برجسته 
، به نظریۀ 5بته در بخش راوی، نگرشی نوین در این حوزه ایجاد کرده است. ال«0لحن»

شناختی آن برای تحلیل های روایتاشاره و ظرفیت 7میخائیل باختین 6وگوییمنطق گفت
های عطار بازنمایی شده است. دلیل اتخاذ چنین روشی برجستگی آرای هر دو سروده
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های باختین به این دلیل شناسی بوده است. همچنین دیدگاهپرداز در حوزة روایتنظریه
که در راستای سامانۀ اندیشگانی ژنت قرار دارد، ابعاد جدیدی از کنشگری راوی را در 

کند و تلفیق آن با نظرات ژنت منجر به ارائۀ خوانشی جدید از افکار روایت آشکار می
 گردد.   شاعر نیشابوری می

به تحلیلی و شیوة استقرایی )جزء به کل( و با استناد این مقاله به روش توصیفی ـ 
از آرای « نوشروان و دیوانه»ای تدوین شده است. برای تحلیل حکایت منابع کتابخانه

های شناسان برجسته ازجمله ژنت استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا مؤلفهروایت
تعریف شده و سپس ابیات  9، راوی و زاویۀ دید،1رنگمرتبط با روایت، یعنی طرح و پی

-مصیبتهای گوناگون واکاوی گردیده است. از میان چاپبرگرفته از حکایت مذکور 

کدکنی مورد نظر نویسندگان بوده است. هدف ، تصحیح دکتر محمدرضا شفیعینامه
 هاست:گویی به این پرسشرو پاسخاصلی مقالۀ پیش

شناسان ساختارگرا همچون ژنت چه وجه یا وجوهی از ـ کاربست آرای روایت
 سازد؟  را آشکار می نامهیبتمصشناختی های روایتظرفیت

-چه تأثیری در اثبات روحیۀ مردم« نوشروان و دیوانه»شناختی حکایت ـ تحلیل روایت

 خواهی عطار در دو سطح شخصی و گروهی دارد؟   گرایی و تعالی
ویژه فرضیۀ تحقیق این است که شاعر از ترفندهای گوناگون ادبی و غیرادبی، به

جهت نیل به مقاصد خود سود برده که در این بین، ایجاد  های روایی متنوع،تکنیک
طلبی در مخابان عام و خاص برجستگی و نمود خواهی و کمالهای تعالیانگیزه
 تری دارد. خاص

در تحقیق حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی و شیوة استقرایی )جزء به کل( استفاده 
نویسی ای و فیشابع کتابخانهگیری از منهای پژوهش نیز با بهرهشده است. داده

از عطار نیشابوری و حجم  نامهمصیبتگردآوری شده است. جامعۀ آماری تحقیق کتاب 
است. برای تحلیل داستان مذکور از سه مؤلفۀ « نوشروان و دیوانه»نمونه حکایت 

استفاده شده است. برای انسجام « رنگ، راوی و زاویۀ دیدطرح و پی»شناختی روایت
پژوه معاصر، ژرار ژنت و میخائیل روشمند کردن آن، نظرات دو روایت پژوهش و
کار گرفته شده است. دلیل کاربست آرای این دو شخصیت برتری و شمولیت باختین، به
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« وجه»ویژه آنکه ژنت با پرداختن به دو مقولۀ ها بوده است؛ بهآن نسبت به سایر نظریه
نگ، راوی و زاویۀ دید را در آثار ادبی آشکار ر، ابعاد جدیدی از اثرگذاری پی«لحن»و 

خود، به کنشگری راوی از نگاهی نو « وگوییمنطق گفت»کرد و باختین نیز با نظریۀ 
تر متن ادبی پرداز در بررسی دقیقهای این دو نظریهپرداخت. درنتیجه استفاده از دیدگاه

از ورود به بحث  رو به این شکل است که قبلمؤثر است. ساختار کلی تحقیق پیش
رنگ، راوی و زاویۀ دید ارائه شده و اصلی، توضیحاتی دربارة سه مؤلفۀ طرح و پی

سپس با درنظر گرفتن جزئیات هر متغیر روایی، ابیات برگرفته از حکایت مورد بررسی 
 تحلیل و واکاوی شده است.  

 . پیشینۀ تحقیق 1ـ1
-های متنوعی به زمینهسی، در پژوهشدر گسترة ادب فار نامهمصیبتبا توجه به جایگاه 

تیغ و محمودی جهانشناختی آن اشاره شده است. خلیلیو روایت 01های ساختارگرایی
و  نامهمصیبت، مثنویوگو را در سه روایت از ( در پژوهش خود، مؤلفۀ گفت0919)

اند. از نگاه نویسندگان، در هر سه حکایت، اگرچه در بررسی کرده الحکایاتجوامع
شود، تنوع لحن و کلمات که زن و مرد وگوهای اشخاص تشخص زبانی دیده نمیگفت

ها شده است. پیامنی و برند، موجب تشخص گفتاری و معرفی شخصیت آنکار میبه
سنایی را  سیرالعبادو  نامهمصیبت( در پژوهش خود، ساختار روایی 0999پور )فرهودی

که هر دو اثر متعلق به نوع ادبی تمثیل و رؤیا اند مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده
( در تحقیق خود، نمود کالمی روایت را در 0999منش و پناهی )است. جواهری، نیک

ها، بررسی عناصر وجه، اند. از نگاه آنبراساس دیدگاه تودوروف کاویده نامهمصیبت
روایت، برابری لحن، دید و زمان در این نمود، بیانگر برتری وجه گزارة اخباری در 

زمان و روایت در بخش وسیعی از ماجرا، زاویۀ دید بیرونی و توجه خاص راوی به 
( در مقالۀ خود، 0990نکو و حیدری )ی مخاطب است. یوسفی«تو»ی سالک و «او»

واکاوی و مقایسه کرده و  مثنویو  نامهمصیبتعناصر داستان اعرابی و سبوی آب را در 
که کیفیت ادبی داستان مولوی بیشتر از داستان عطار است و این اند به این نتیجه رسیده

رنگ داستان و ایجاد شده، گستردگی بیشتر پیهای کانونیتوان از تعداد شخصیترا می
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( در جستار خود، نمود 0990منش )وگوهای طوالنی دریافت. جواهری و نیکگفت
رفت پایه و پی 0در  نامهمصیبت ها،اند. از دید آننحوی روایت در این اثر را بررسیده

سازی به یکدیگر متصل و همگی رفت فرعی قابل بررسی است که از راه زنجیرهپی 05
( هم لحن 0996اند. نوروز و جلیلی )گیری شدهرفت پایه درونهدر اپیزود گذارِ پی

رده برمبنای نظریۀ کانون روایت ژنت تحلیل ک نامهمصیبتحکایات دیوانگان دانا را در 
گیری از شگردهای روایی گوناگون به نقد اوضاع اند که شاعر با بهرهو دریافته

اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ خود پرداخته و موضوعات انتزاعی و ذهنی را 
 عینیت بخشیده است.

زمان به سه مؤلفۀ ها شده، توجه همآنچه موجب تمایز مقالۀ حاضر با این پژوهش
وی و زاویۀ دید است. در برخی مقاالت، اگرچه به کیفیت روایتگری رنگ، راطرح و پی

ها کلی و غیرموردی اشاره شده، این تحلیل نامهمصیبتعطار و زاویۀ دید غالب در 
کند. نویسندگان با اشاره به کلیت طور کامل بیان نمیهای ادبی شاعر را بهاست و دقیقه

ها، اند؛ درحالی که جزئیات برخی حکایتیدهای نهایی رس، به نتیجهنامهمصیبتساختار 
کشد و آن را نقض چالش می، نتایج تحقیقات مذکور را به«نوشروان و دیوانه»همچون 

رو، برای ارائۀ تحلیلی دقیق و مستند از کیفیت قلم عطار کند. بنابراین در تحقیق پیشمی
های به مؤلفه و ساختار فکری او، فقط یک حکایت درنظر گرفته شده و با توجه

ترین سطوح بازخوانی شده ترین و کالنشناسی مذکور، این حکایت در جزئیروایت
است که این روش، نتایج و دستاوردهایی جدید و درعین حال، متفاوت با تحقیقات 

 دهد.دست میقبلی به

 . چارچوب نظری  2
 کشف به منجر ادبی آثار فرم و ساختار مندنظام عۀاز دیدگاه ساختارگرایی، مطال

 که است بستری مانند ادبی متن صورت و شودمی ادبی متون در معنا تولید هایشیوه
 هاینظام و اندیشه تاریخ بررسی و تحلیل برای منظر، این از گیرد.می شکل آن در معنا

رجۀ اول باید به مطالعه و تحلیل صورت )فرم( این د در ادبی، متون بر فکری حاکم
ترین به این سو، پرداختن به ساختارها مهم 00ز فردینان دو سوسورا .متون پرداخت
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های دغدغۀ پژوهشگران در علوم مختلف ازجمله ادبیات بوده است. از میان شاخه
های به مصادیق و جنبه 05شناسی ساختارگرارویکرد زبان»گوناگون ساختارگرایی، 

کوشد تا مصادیق و نتقد میمختلف زبان یعنی گفتارها معطوف است ]و بر این اساس[ م
(. 500: 0919)داد، « های متنوع ادبیات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهدجنبه

« محتوا»و « متن»ساختارگرایی متون یکی از رویکردهایی است که با توجه ویژه به 
ساختارگرایی روشی است که »های نوین ادبی فراهم کند. بسترهای الزم را برای تحلیل

: 0919)اسکولز، « کلیۀ علوم را در نظام اعتقادی جدیدی وحدت بخشد خواهدمی
مثابۀ ژانر ادبی مهم، با نظریۀ ساختارگرایان و توجه جدی به قصه و حکایت، به(. 065

که بعدها پژوهشگران  00های والدیمیر پراپروس آغاز شد. پژوهش 09گرایانصورت
وجویی برای یافتن دستور زبان ستاند، جدیگر در گسترش آن تأثیر فراوانی داشته

 ها بوده است. قصه
های دانش و اندیشۀ بشری را فراگرفت و اندک همۀ ساحتساختارگرایی اندک

تر و معنادارتری از هستی و آدمی در افق دید انسان امروز تصویری پویاتر، پیچیده
ر را در گفتۀ رومن یاکوبسن، اگر بخواهیم اندیشۀ همۀ دانش معاصقرار داد. به

تر از آوری کنیم، مشکل بتوان طرحی مناسبهایش جمعترین جلوهگوناگون
   (. 95: 0919ساختارگرایی یافت )توکلی، 

از آنجا که یکی از است.  05ترین وجوه ساختارگرایی مقولۀ روایتیکی از مهم
 ،در مطالعات تاریخ ادبی ،شناسی استهای اصلی ساختارگرایی علم روایتشاخه

در  .ای دارداهمیت ویژه جایگاه و متون روایی ت وسی سیر تحول و تکامل روایبرر
شناسی های روایتهای اخیر، کندوکاو در مفهوم روایت منجر به ظهور نظریهسال

جای نظریۀ رمان جایگزین شدن نظریۀ روایت به»متنوعی شده که دستاورد اصلی آن 
ود سعی دارد به همۀ مفاهیم اصلی و ی در حوزة مطالعاتی خشناسروایت بوده است.

 06عقیدة روالن بارت:به. (065: 0991)اصالنی، « دهی هر روایت بپردازدسطوح سازمان

نحوی، طرح کلی طور که هر جملۀ قطعی، بهروایت یک جملۀ بلند است؛ همان
شناسی و دستور زبان روایت یعنی تالش برای اولیۀ یک روایت کوتاه است. روایت

ان روایت یا کشف نظام پنهان قواعد و امکاناتی که گفتار روایی )متن( را کشف زب
 .(95: 0995کند )به نقل از حری، پذیر میبرای خواننده فهم
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ها را دارای سه نمود روایت 01بوطیقای ساختارگرادر کتاب  07تودوروفتزوتان  
-را شامل می شناسی گسترة وسیعیمعنایی، کالمی و نحوی معرفی کرده است. روایت

شود که در محدودة مطالعاتی خود هرگونه روایت، اعم از داستان، داستان کوتاه، شعر 
هر روایت دو جزء دارد: داستان و متن. داستان »کند. روایی و حماسه، را بررسی می

« اثر است یۀاول  یۀمانقل دست یاثر و متن چگونگ نِینخستمایۀ مواد خام و دست
شناسان در بررسی روایت به ارتباط میان حوادث در یک زنجیرة تروای(. 056همان، )

مختصۀ »گوید: در این باره می 09کنانـ . ریمون کنندمیزمانی بیش از هرچیزی توجه 
زمان مؤلفۀ اصلی ابزار بازنمایی )زبان( و شیء  ،این است که در آن روایت کالمی به

این زمان در پرتو گاهشماری میان شود. بنابربازنموده )حوادث داستانی( محسوب می
های متعدد روایی، طرح و . در میان مؤلفه(65 :0917) «یابدداستان و متن معنا می

رنگ، راوی و زاویۀ دید از اهمیت بیشتری برخوردار است و خالق اثر با کاربست پی
ن و تواند سطح ادبی اثر خود را ارتقا دهد و موفق به تبییدقیق این عناصر روایی می

رنگ عنصری است که با محتوا و شکل اثر انتقال بهتر اغراض خود شود. طرح و پی
تنها آن اشکال و انواع مفسری از طرحی برخوردارند که تضادهای زندگی »ارتباط دارد. 

رنگ شامل[ کنند. ]بنابراین پیها را تصویر میهای انسانی و برخورد آنشخصیت
)میرصادقی، « ها و روابط انسانی در حالت کلی استپیوندها، تضادها، مِهرها، کینه

ها، کند تا مخاطب با صحنه(. راوی نیز ماجرا و حکایت را بازگو می65: 0991
ها بهتر و بیشتر آشنا شود. البته گاهی های عینی آنها و افکار انتزاعی و کنششخصیت

صورت، زاویۀ  گیرد که در اینهای داستان صورت میجریان روایت از سوی شخصیت
دید درونی است و گاهی نیز این روند برعهدة فردی بیرون از فضای داستان است که 

دهند، با شود. آنچه راویان شرح میدر این صورت، زاویۀ دید بیرونی محسوب می
عنایت به جایگاهی که در آن قرار دارند و زاویۀ دید درونی یا بیرونی مورد استفاده، 

کنند گویی میو فراگیری یکسانی ندارد. گاهی برخی راویان کلی متفاوت است و گستره
برند )درونی(. از دید نگرانه روایت را پیش می)بیرونی( و گاهی شماری از آنان جزئی

گوید؛ اما طرفانه و بدون دخالت، داستان میراوی کامالً بی»ژنت، در زاویۀ دید بیرونی، 
ها های شخصیتصورت[ مستقیم دیالوگ]بههای داستان نیست. نویسنده جزء شخصیت
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گوید؛ اما زاویۀ دید نمایشی است و به همین دلیل نویسنده اطالعات زیادی به را می
این درحالی است که (. Genette, 1980: 72)« دهددهد و نظری هم نمیخواننده نمی

داستان  یابد و افراد حاضر درشخص نمود میزاویۀ دید درونی با راویان اول و دوم
دهند که طبیعتاً اطالعاتی را ـ فارغ از درست بودن یا نبودن ـ  به مخاطب انتقال می

دارانه در روایت بازتاب شود و نگاه جانبدار میطرفی در آن خدشهگاهی اصل مهم بی
 یابد. می

 . بحث و بررسی3
و اشاره کرده به روایت نوشروان و اعتراض دیوانه به عادل بودن ا نامهمصیبتعطار در 

تاریخی، یکی از موجزترین نقدهای خود را به است. شاعر با استفاده از داستانی شبه
ساختار کشورداری ابراز نموده است. او در این حکایت با بیانی غیرمستقیم، زمامداران 
مملکت را فارغ از مرزهای زمانی و مکانی به رعایت حقوق زیردستان و دوری از ستم 

ت. بررسی ساختار این حکایت و تحلیل آرای عطار براساس سه مؤلفۀ دعوت کرده اس
 بینی وی خواهد بود.  رنگ، راوی و زاویۀ دید، مبیّن کیفیت و سیاق جهانطرح و پی

 . خالصۀ حکایت1ـ3
شود ای مواجه میانوشیروان دادگر درحال رفتن به مکانی بود که در میانۀ راه با ویرانه

نالد. او نه غذایی برای خوردن داشت حضور دارد و از بن جان میای که در آن، دیوانه
-نهاد و در خرابه عمر میخشتی شکسته را زیر سر میو نه مَسکنی برای آرامیدن و نیم

گذراند. انوشیروان که از مشاهدة این مرد متحیر مانده بود، دستور توقف لشکریان را 
«. آیا انوشیروان دادگر هستی؟»شاه پرسید صادر کرد. مرد دیوانه به او نزدیک شد و از 

شاه به این سؤال پاسخ مثبت داد. درحال، دیوانه گفت که باید دهان کسانی را که چنین 
دهد که فروغ بندند. مرد دیوانه ادامه میگویند از خاک پر کرد؛ زیرا به شاه دروغ میمی

جود میان زندگی پادشاه بیند و دلیلش شکاف طبقاتی موو اعتباری در دادگری شاه نمی
کشد و از چالش میاش است. فرد دیوانه، انوشیروان را بهو وضعیت نامطلوب کنونی

خواهد درصورت عادل بودن، شبی را با او در خرابه سر کند. دیدگان انوشیروان شاه می
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خواهد که این مرد نیازمند شود و از اطرافیانش میبا شنیدن این سخنان پر از اشک می
مورد تفقد قرار دهند. فرد دیوانه که از بازگویی این سخنان تحقق اهداف شخصی  را

شود. عطار در این آرامی دور میپذیرد و بهکرد، پیشنهاد شاه را نمیخود را دنبال نمی
حکایت کوتاه، با رویکردی نقادانه و اجتماعی، شاهان زمانه را به هواداری از مردم و 

 رده و از ستم و بیدادگری در حق آنان برحذر داشته است.  دستگیری از آنان دعوت ک

 رنگ . طرح و پی2ـ3
شود؛ ای محسوب میترین عوامل استواری هر داستان و قصهرنگ یکی از مهمعنصر پی

کند. طور عقالنی و منطقی تنظیم میوابستگی موجود میان حوادث داستان را به»زیرا 
باشد برای نویسنده و درعین حال نظم و ترتیب تواند راهنمای مهمی بنابراین می

رنگ حوادث داستان را پی(. 60: 0991)میرصادقی، « متشکلی باشد برای خواننده
کند. به همین دلیل کند که در نظر خواننده منطقی جلوه میای تنظیم و ترکیب میگونهبه

ته از حوادث یا یافای نظامرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست، بلکه مجموعهپی
ای از رویدادها، بر حضور تنشی درونی استوار عنوان زنجیرهرنگ، بهپی»وقایع است. 

است. تنشی در میان رویدادها که باید از همان بدو امر ایجاد گردد و حین بسط موضوع 
(. بر این 000: 0915)آدام و رِواز، « گشایی بیابدحل خود را در گرهپرداخته شود و راه

ه، هرچه توانایی نویسنده در پرورش حوادث درون اثر بیشتر باشد، بنای ساختمان پای
(. این توضیحات 09: 0961تر گذاشته خواهد شد )زیس، رنگ آن داستان ماهرانهپی

ومعلولی است و با تکیه بر این رنگ رابطۀ علتکند که عامل اصلی در پیروشن می
« دهدهایی است که داستان را تشکیل میترکیبی از رشتۀ حوادث یا رویداد»اصل، 

دهد، باید علت و حوادثی که در داستان رخ می»(. به همین دلیل 51: 0971)پرین، 
ای داشته باشد و به نتیجۀ منطقی منجر شود. از این نظر، اگر پایان داستانی در ما انگیزه

ع آن کوتاهی و رنگ داستان کامل نیست و در تشریح موضوایجاد شگفتی کند، حتماً پی
رنگ در نگاه ساختارگرایان اهمیت . پی(60: 0991)میرصادقی، « قصوری شده است

 طوری که:ای دارد؛ بهویژه
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دو بخش روایت را از یکریگر متمایز کردند و هر  51گرایان روساولین بار شکل

-هنظر آنان، داستان رشترنگ. بهروایت را متشکل از دو سطح دانستند: داستان و پی
رنگ بازآرایی پیوندند و پیهم میای از رخدادهاست که براساس توالی زمانی به

 (.96: 0970هنری رخدادها در متن روایی است )اخوت، 
نی ـ نماد عدالت و قدرتمندی از رفتن شاه ساسا« نوشروان و دیوانه»رنگ داستان پی

کساری است، حکایت ای که مظهر ناتوانی، مظلومیت و خاخرابه و دیدن دیوانه ـ به
کند. دیوانه در میان خرابه به ناله و زاری مشغول است، درحالی که از تمام ثروت می

خشتی بر بالین، چیزی ندارد. اما نوشروان صاحب قدرت ای پرآب و نیمدنیا جز کوزه
برد. شمع بر بالین و قدح سر میدنیایی و حاکم است و در میان زیبارویان و سیمبران به

کنند. شاعر با این درمقابل دارد و خدمتکاران و غالمان بسیاری وی را خدمت می گالب
رنگ بیانگر توصیفات، نوعی تقابل و دوگانگی اجتماعی را بازگو کرده است. این پی

ای از علت و کند و در مجموعهای است که عطار در آن زندگی میسیمای جامعه
هایی که تمام چهره»ه است. بر این اساس، های طبقاتی شدها باعث بروز شکافمعلول

« کند، چهرة شاهان و زورمندان عصر خود اوستگون ترسیم میوی از شاهان گونه
(. شاعر با بازسرایی هنری رخداد محوری، یعنی رویارویی نماد 0: 0915)صارمی، 

جود وهایی را میان رویدادها و فراتر از آن، ذهن مخاطب بهدارایی و نماد فقر، تنش
ساخت، رسد، در ژرفنظر میرنگ حکایت در روساخت ساده بهآورده است. اگرچه پی

صورت غیرمستقیم کند و مبانی حاکم بر آن را بههای زیرین جامعه را نقد میالیه
ای است که ذهن مخاطب را گونهکشد. به عبارت دیگر، طرح قصه بهچالش میبه
کند و با تلنگر زدن به خودآگاه یا ناخودآگاه های اجتماعی هدایت میسوی کاستیبه

پذیری اجتماعی را در دارد و حس مسئولیتذهن مخاطب، او را به اندیشیدن وامی
 کند. وجودش بیدار می

 ایرفت نوشروان در آن ویرانه
 کرد و چو نالی گشته بودناله می

 در میان خاک راه افتاده بود
 مرد دیوانه ز شور بیدلی

 ایدید سر بر خاک ره دیوانه 
 حال گردیده به حالی گشته بود

 خشتی زیر سر بنهاده بودنیم
 روان عادلی؟گفت: تو نوشین
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 ند این هر جایگاهگویگفت: می
 عدل باشد اینکه سی سال تمام

 سازم از برگ گیاهقوت خود می
 گه بسوزم پای تا سر ز آفتاب

 ایگه بارانم کند آغشته
 تو چنان باشی که شب بر تخت زر
 شمع بر بالین و پایین باشدت
 جملۀ آفاق در فرمان تو را

 حاصلیتو چنان خوش، من چنین بی
 ل این بود؟آنِ من بین وانِ خود، عد

 نیستی عادل تو با عدلت چه کار؟
 

 گفت: پر گردان دهانشان خاک راه
 باشم مداممن درین ویرانه می

 بالشم خشت است و خاکم خوابگاه
 برف و آبگاه افسرده شوم از 

 ایگه غم نانم کند سرگشته
 خفته باشی گِرد تو صد سیمبر
 در قدح جاُلب مشکین باشدت
 نه چو من در دل غم یک نان تو را
 وانگهی گویی که: هستم عادلی

 چنین عادل کجا آیین بود؟این
 ای به از چو تو عادل هزارعدلی

 (519ـ511: 0916)عطار نیشابوری،     

ها و ای از تقابلدر قالب مجموعه «نوشروان و دیوانه»ت عناصر اصلی در روای
تضادها نمود پیدا کرده که عبارت است از: تقابل دو شخصیت دیوانه و پادشاه، 

های اصلی داستان، تقابل وگو و مناظرة مبتنی بر پارادوکس و تناقض شخصیتگفت
شکلی معلولی را بهولیرنگ داستان تضاد موجود میان روابط عمیان طبقۀ دارا و ندار. پی

اند از: فقر و محرومیت، ها در حکایت عبارتکشد. از سویی علتتصویر میاثرگذار به
بهره بودن از امکانات اولیۀ زندگی، گرسنه بودن، نداشتن لباس و پوشاک مناسب در بی

 ها نیز انوشیروان است. عطار در سطح اولیۀ روایتسرما و گرما. معلول اصلی این علت
دنبال بازنمایی معلول اصلی و غایی است. شاعر با با طرح علت و معلول ظاهری، به

چالش کشیده و از زبان فردی هوشمندی و هدفمند، ساختار حاکم بر جامعه را به
ها را به مخاطب معرفی کرده است. به عبارت دیگر، دیوانه، معلول واقعی بروز علت

اجتماعی عطار ی باورهای انتقادیِ سیاسیرنگ و طرح حکایت کامالً در راستاپی
ترین رویکردهای روایی تعریف شده است. اعتراض دیوانه در طرح داستان از مهم

رنگ، طرح اصلی داستان یعنی فرهنگ مبارزه با شاعر است. درواقع عطار در قالب پی
طریق ظلم و ستم حاکمان، انتقاد از رفتار ارباب جور و ستم و بیدادگری آنان را از 
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های اصلی مطرح کرده است. راهکار نهایی که از پیوند زنجیروار علت مناظرة شخصیت
آید، استحالۀ روحی انوشیروان و بروز تغییرات مطلوب وجود میهای داستان بهو معلول
ها از سوی فرد دیوانه در افزوده شدن بر دوستانه در اوست. بیان این تقابلو انسان

دیده ن اثرگذار است و شاه را به تکاپو برای دلجویی از فرد آسیبگسترة بینش انوشیروا
کند و رنگ حکایت، ابتدا مشکل را بازگو میدارد. بنابراین عطار در طرح و پیوامی

رنگ حکایت نماید. به عبارت دیگر، پیرفت از آن طرح میسپس راهی برای برون
 شود. آن دیده میهایی از درمان در صرفاً بیان دردها نیست و نشانه

 روانها دیدة نوشینزان سخن
 گفت: تا تدبیر کار او کنند

 

 کرد در دم اشک چون باران روان 
 خدمت لیل و نهار او کنند

 

 (519)همان، 

واکنش فرد دیوانه به دستور انوشیروان درخور توجه است. او پیشنهاد شاه را 
توان برشمرد، عبارت است از: بلند ترین دالیلی که برای این رفتار میپذیرد. مهمنمی

عدالتی در جامعه توجهی به امور دنیوی، تأکید بر رواج ستم و بیهمت بودن دیوانه، بی
توجهی حکام به مردم فرودست در سطوح کالن و گزینشی عمل وسیلۀ حاکمان، بیبه

ای هکردن آنان. با توجه به رویکرد عطار به مسائل اجتماعی و دخالت دادن دغدغه
توان نتیجه گرفت که رفتار مرد های ادبی و عرفانی، میها و نوشتهمردمی در آینۀ سروده

بینی عطار در یک راستا قرار دارد و با توسع بخشیدن به شخصیت دیوانۀ دیوانه و جهان
توان گفت این مرد همان عطار نیشابوری است که به شرایط زیستی نشین، میخرابه

برای در امان ماندن از گزند صاحبان قدرت، نظرات خود را از مردم اعتراض دارد و 
ندرت از عطار در ترسیم چهرة خداوندان زر و زور به»زبان دیوانه تشریح کرده است. 

ویژه شاهان را های این دسته بهبرد و غالباً ویژگیهای تاریخی معاصر خود نام میچهره
طور که در حکایت ( همان0: 0915، )صارمی« نمایاندهای تمثیلی میاز پشت چهره

صرفاً شاه ساسانی مورد نظر نیست، واکنش دیوانه به دستور او « نوشروان و دیوانه»
 ای عمومی و ورای زمان و مکان دارد. جنبه

 بود او بر جایگاههمچنان می
 گفت: مپشولید این آشفته را

 هیچ نپذیرفت قول پادشاه 
 برمگردانید کار رفته را
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 هست این ویرانه جای مرگ من
 این بگفت و سر به زیری درکشید

 

 نیست جایی نیز رفتن برگ من
 تا شدند آن قوم دیری درکشید

 

 (501ـ519: 0916)عطار نیشابوری، 
 . راوی داستان3ـ3

نیاز دارد تا پیام نهفته در آن را به مخاطب « راوی»نام ای بههر متن داستانی به واسطه
 انتقال دهد. 

شود و این روح وسیلۀ روح روایت نقل میروایت است و داستان بهراوی روح 
شخص جز در قالب سومناظر است که از نظر دستوری بهجاقدری مجرد و همهبه

تواند شخص میتوان صحبت کرد. البته گاهی این سومبه شکل دیگری از آن نمی
 .  (05: 0995میبدی، )آقاییشخص درآید شکل اولتشخص یافته و به

 وسازهایی است که در داستان وجود دارد.راوی عامل همۀ ساخت
-گیرد، تجسم میهای ارزشی صورت میراوی اصولی را که برپایۀ آن داوری 

ها را از ما پنهان یا آن را برای ما آشکار بخشد. اوست که اندیشه و افکار شخصیت
رتیب تقویمی رخدادها سازد ]...[ اوست که میان سخن مستقیم و انتقالی میان تمی

 (. 75ـ70: 0995)تزوتان، کند پریشی گزینش میو زمان

رو روند آفرینش داستان که مربوط به حوزة راوی در خلق اثر نقشی ندارد؛ از این 
ساخت روایت است، با حوزة روساخت یعنی چگونگی انتقال اثر به خواننده، نباید ژرف

 اشتباه گرفته شود.
شخص است. این نوع  راوی در راوی غالب، سوم« و دیوانه نوشروان»در حکایت 

متون کالسیک فارسی همواره بر انواع دیگر برتری دارد. در این داستان، راوی سعی 
کند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند و فضای داستان را برای او بازگوید و با می

شنی طنز آمیخته شده است، وگو میان انوشیروان و دیوانه که به چاروایت فرایند گفت
پیام اجتماعی و اخالقی مهمی را شرح دهد. راوی که از کلیت ماجرا آگاهی دارد، 

صورت مستقیم و کند که گاهی بهای توصیف میگونهها را بهها و صحنهشخصیت
-ساز را با مخاطبان عام و خاص خود در میان میگاهی درپرده، مسائل محوریِ انسان

دهد که در مواردی، کیفیت روایتگری راوی در این حکایت نشان میگذارد. بررسی 
جای او، آنچه را کند تا بتواند از زبان راوی و بهعطار خود را زیر سایۀ راوی پنهان می
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که دوست دارد، با آسودگی بیشتری بیان کند؛ سخنانی راهبردی و نقادانه که بیان آن در 
ة سلجوقی عواقب بدی درپی داشت. سالطین فضای مملو از اختناق و بیدادگری دور

سونگری زبانزد بودند و انتقاد از مبانی فکری و حکومتی سلجوقی در تعصب و یک
گیری از رو عطار با بهرهآورد. از این وجود میآنان تبعات وحشتناکی برای فرد منتقد به

الب این حکایت های انتقالی و ارتباطی عنصر رواییِ راوی، منظور خود را در قظرفیت
بازگو کرده است. عطار از بیان و منطق طنزآمیز مبتنی بر تضاد و پارادوکس ـ که در این 

تری یافته است ـ در داستان دلیل فضای بستۀ سیاسی و اندیشگانی نمود ویژهدوران به
کند تا نوعی جنبش فکری و پویش رفتاری در استفاده می« نوشروان و دیوانه»

ها را از ایستایی و جمود برهاند. در حکایت مذکور، راوی با کند و آن مخاطبانش ایجاد
شود که از این جهت، با چند چهره و صدای متمایز و حتی متضاد در روایت پدیدار می

 آرای باختین نقاد و اندیشگر روسی قابل بررسی است.
بندی دستهباختین برای اولین بار به کارکرد این شیوه در روایت اشاره کرده است. 

ترین آموزة باختین، یعنی منطق زاییدة مرکزی 55و چندآوا 50آواروایت به تک
وگوی داستانی تر از گفتوگو در تعبیر او معنایی فراخوگویی است. البته گفتگفت

دارد. باختین فردی است که جامعه، زبان و حتی فرهنگ بشری و البته ادبیات را از 
راستی عنصر و وجه غالب وگو بهکند. گفتد و تحلیل مینگروگو میانداز گفتچشم

انداز باختینی درمورد روایت به سه وگو از چشمگفت»رود. شمار مینظریۀ باختین به
وگوی وگوی روایت و مخاطب، دیگر گفتیابد: نخست گفتشیوه معنا و مصداق می

وگویسرانجام گفت است و 59های پیشین و پسین که همان ساحت بینامتنیمتن با متن
 (. 056ـ055: 0919)توکلی، « متنیهای درون

دیده  وگویی چندآواهایی از منطق گفت، نشانه«نوشروان و دیوانه»در روایت 
وگوی (، گفت501: 0916وگوی راوی با مخاطب )عطار نیشابوری، . گفتشودمی

(. در 501همان، وگوی دیوانه با مخاطب )( و گفت519دیوانه با انوشیروان )همان، 
وگوی راوی شود که درواقع گفتوگوها یک مکالمۀ کلی دیده میژرفای همۀ این گفت

با مخاطب پنهان، یعنی جامعه و افراد آن، است. به تعبیر دیگر، همۀ صداها به نیت 
است. راوی کار گرفته شده افزودن بر سطح و گسترة بینش و معرفت مخاطبان به
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کند تا درنهایت چند گوید و زیروبم روایت را بازگو میمی انحای گوناگون سخنبه
 بیت آخر را تبیین نماید و مردم و شاهان را به بازاندیشی در مبانی فکری خود وادارد.  

 عادل آن باشد که در ملک جهان
 نبودش در عدل کردن خاص و عام
 گر به مویی قصد غمخواری کند

 

 داد بستاند ز نفس خود نهان 
 ون خویشتن خواهد مدامخلق را چ

 خویشتن را سرنگوساری کند
 (501)همان،                           

گوید؛ بلکه فقط فرایند روایت را در این داستان، راوی همچون قهرمانان سخن نمی
وگوی میان دو شخصیت اصلی داستان را شرح گیرد و در مقام شاهد، گفتبرعهده می

جرا ندارد. او مسئول انتقال اعمال و سخنان انوشیروان و وتصرفی در مادهد و دخلمی
تواند نقش شخصیت راوی می»دیوانه به مخاطبان است و نقش کانونی ندارد. اگرچه 

)تزوتان، « گرفته از ماجرا باشدمرکزی در داستان ایفا کند و یا برعکس، یک شاهد کناره
دهد تا بر ای میی نقشی حاشیهاش، به راو(، عطار با نگاه پویا و خالقانه70: 0995

نمایی وقایع در نزد مخاطب بیفزاید. اگر راوی صرفاً یکی از باورپذیری و عینیت
بود، شاخصۀ چندصدا بودن راوی )در سطح ابتدایی( و حکایت )در ها میشخصیت

ها بازگو گردید و روایت از زبان یکی از شخصیتسطح کالن( با اختالل مواجه می
رفت. برای مثال راین امکان تجربۀ روایتی مبتنی بر منطق مکالمه ازبین میشد؛ بنابمی

دلیل جایگاه سیاسی و کرد، بهاگر عطار نقل روایت را به شخصیت انوشیروان واگذار می
مندی او از هژمونی نرم و خشن قدرت، فرد دیوانه قادر اجتماعی این شخصیت و بهره

نمود، از سوی و حتی اگر نقدهایی را بیان می به بازگویی انتقادات صریح خود نبود
گرفت و درنهایت هدف اصلی طرفانه در اختیار مخاطب قرار نمیراوی )انوشیروان( بی

پیشه، مختل عطار از سرایش این روایت، یعنی تلنگر زدن به شاهان بیدادگر و ستم
 گردید.می

 نیستی عدل تو با عدلت چه کار؟
 گرگر تو هستی عادل و پیروز
 دلیگر در این سختی و جوع و بی

 

 ای به از چو تو عادل هزارعدلی 
 همچو من در غم، شبی با روز بر
 طاقت آری پادشاه عادلی

 (519ـ511: 0916)عطار نیشابوری،     
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 . زاویۀ دید4ـ3
کننده را زاویۀ دید شیوة نقل و بیان داستان و روایت است و راوی و شخصیت روایت

ر هر داستانی، زاویۀ دید بر اجزا و عناصر داستان اثر بارزی دارد. از دکند. مشخص می
یابد. همچنین در ای میرو انتخاب زاویۀ دید مناسب برای داستان اهمیت ویژهاین 

راوی صدایی »تعامل میان راوی و مخاطب، شیوة روایت راوی بسیار مهم است؛ زیرا 
عنوان دوش اوست و داستان را بهگوید، مسئولیت کنش روایت بر است که سخن می

شود به روشی گفته می»(. زاویۀ دید 099: 0910)مکاریک، « کندامری واقعی تعریف می
وسیلۀ آن، خواننده از دریچۀ کند تا بهکه نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ می

دی بن(. براساس تقسیم591: 0991)اصالنی، « ای حوادث داستان را تعقیب کندویژه
شخص( و زاویۀ دید )روایت سوم 50کلی، زاویۀ دید بر دو نوع است: زاویۀ دید بیرونی

ای تقسیم های جداگانهها به دستهشخص( که هر کدام از آن)روایت اول 55درونی
کند، مواد (. هنگامی که راوی از نوع درونی استفاده می915: 0991میرصادقی، شود )می

های فرعی ستان از دید شخصیت اصلی یا شخصیتو مصالح چینش و آفرینش دا
شود؛ ولی هرگاه زاویۀ دید از نوع بیرونی باشد، راوی فرصت را غنیمت بازنمایی می

کند. به وتصرف میدهد و در آن دخلبیند، شرح میشمرد و روایتی را که خود میمی
دار را عهده ای فرایند روایتقصهعبارت دیگر در روایت درونی، عنصر انسانی درون

کند. هرکدام شود و در روایت بیرونی، فکری برتر از خارج قصه ماجرا را تبیین میمی
ها در یک روایت، های خود را دارد و استفاده از همۀ آنها و ضعفاز این زوایا قوّت

 شود.به تقویت آن منتج می
در راوی  . ذهنی یا عینی:0شخص بر دو نوع است: در روایت بیرونی، راوی سوم

کند؛ راوی افکار و احساسات یک یا چند شخصیت را توصیف می»شخص ذهنی، سوم
کند و افکار و شخص عینی، راوی تنها مشاهدات را توصیف میاما در راوی سوم

. دانای 5(. 091: 0915)عبدالهی، « دهدها را شرح نمیکدام از شخصیتاحساسات هیچ
هایی نویسندة داستاندهد. هی راوی را نشان میشخص محدود که میزان آگاکل یا سوم

که زاویۀ دید آن دانای کل است، از اسرار پیدا و پنهانِ گذشته، اکنون و آینده باخبر 
تواند حضور داشته باشد. او از نیت، قصد و اندیشۀ است و هرجا که بخواهد، می
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همچنین کنش و  کند.ها مطلع میهای داستان آگاه است و خواننده را از آنشخصیت
کند و موقعیت زمانی و مکانی داستان ها را از بیرون داستان هدایت میرفتار شخصیت

در نقش یک خدای »ها، نویسنده گونه داستانکشد. به بیان دیگر در اینتصویر میرا به
ای کند و درواقع دانای کل است و مثل این است که بر فراز تپهچیز کار میعالِم بر همه

بیند و از آن باال، دربارة های داستان را میهای شخصیتها و برونیتاده و درونیایس
(. بیشتر شاهکارهای داستانی جهان با این 096: 0961)براهنی، « کندحوادث قضاوت می

شخص محدود تمام مسائل را دربارة یکی از راوی سوم است.زاویۀ دید نوشته شده 
 شود. ه همین شخصیت محدود میداند و آگاهی او بها میشخصیت

وسیلۀ یکی از اشخاص اصلی یا فرعی داستان و روایت از زاویۀ دید درونی به
شخص همواره (. راوی اول091: 0910شود )مکاریک، نقل می« منِ روایت»شیوة به

کند و نظراتش را دهد، قضاوت میهای داستان است و عملی انجام مییکی از شخصیت
نشدة ین تکنیک روایی اغلب برای نمایش اعماق ذهن فرد و افکار گفتهدهد. اشرح می

شخص، راوی مستقیماً مخاطبانش را مورد خطاب قرار رود. در روایت دومکار میاو به
گویند. این شیوه خواننده دهد؛ به همین علت، به این روش زاویۀ روایت خطابی میمی

رو خواننده خود را در ساخت کند. از این ها وارد متن میعنوان یکی از شخصیترا به
« تو»از ضمیر « او»جای ضمیر دهد بهداند و راوی ترجیح میماجرا شریک و سهیم می

 (.61ـ67: 0995، تودوروفاستفاده کند تا فاصلۀ کمتری حس شود )
های دید بیرونی )روایت ، عطار از زاویه«نوشروان و دیوانه»در حکایت 

شناسی شخص( استفاده کرده است. او با موقعیت)روایت اولشخص( و درونی سوم
ها، تلفیقی از دو نوع روایی را برگزیده درست و درک گسترة مخاطبان و میزان بینش آن

مندی از زاویۀ دید ایجاد کرده است. او از این طریق، ای در بهرهو تنوع هوشمندانه
نتقال داده و این امکان را در تضاد و تناقض حاکم بر سراسر روایت را به مخاطب ا

تر عمل کند. اختیار او قرار داده است تا در شناسایی مفاهیم مورد نظرِ راوی دقیق
ای از مفاهیم معنای تبیین زنجیرهاستفاده از دو شخصیت متضاد در این روایت به

شخص و های راوی اولپارادوکسیکال است. از این رو شاعر با استفاده از ظرفیت
دهد. از سوی های موجود در جامعه ارائه میتر از تناقضشخص، تصویری روشنسوم
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دیگر تعدد زوایای دید بیرونی و درونی در این حکایت نشان از چندصدایی و 
تکثرگویی دارد؛ زیرا راویان در حکایت مذکور ثابت نیستند. درنتیجه برای هر راوی، 

شخص عینی استان، هنگامی که راوی سومشود. در دزاویۀ دید متفاوتی درنظر گرفته می
شود. مثالً راوی برای معرفی شرایط زیستی دیوانۀ ها توصیف میاست، ظاهر شخصیت

 سراید:نشین میخرابه
 ایرفت نوشروان در آن ویرانه

 کرد و چو نالی گشته بودناله می
 از همه رسم جهان آیین او
 در میان خاک راه افتاده بود

 

 ایره دیوانهدید سر بر خاک  
 حال گردیده به حالی گشته بود

 ای پرآب بر بالین اوکُروه
 خشتی زیر سر بنهاده بودنیم
 (519: 0916)عطار نیشابوری،     

ها به توصیف و های ذهنی شخصیتشخص راوی با توصیفزاویۀ دید بیرونی سوم
اردی موهای داستان کمک شایانی کرده است. تبیین افکار و احساسات شخصیت

همچون تردید دیوانه در دادگری انوشیروان، اعتراض به وضعیت معیشت، شکایت از 
های طبقاتی و ردّ دیدگاه مردم دربارة دادگری شاه ازجمله مفاهیم انتزاعی و شکاف

 است.  شخص ذهنی تبیین و تفهیم شدهکارگیری راوی سومذهنی است که با به
 مرد دیوانه ز شور بیدلی

 ند این، هر جایگاهگویگفت: می
 گویند بر تو این دروغتا نمی

 عدل باشد اینکه سی سال تمام
 

 روان عادلی؟گفت: تو نوشین 
 گفت: پر گردان دهانشان خاکِ راه

 بینم فروغزانکه در عدلت نمی
 باشم مداممن درین ویرانه می
 جا()همان                               

کار رفته است. او با کایت غالباً برای مرد دیوانه بهشخص در این حزاویۀ دید دوم
پرده، آرای انتقادی خود دربارة شیوة کشورداری انوشیروان را بیان زبانی صریح و بی

های الزم را کشد و زمینهچالش میهای ذهنی او را بهانگارهکند و از این طریق، پیشمی
کند. لحن خطابی مرد دیوانه اهم میاش فربرای بازنگری انوشیروان در سیاق پادشاهی

کند، در هنجارگریزی از فضای حاکم بر روابط نمود پیدا می« تو»که با استفاده از ضمیر 
صورت غیرمستقیم رعیتی مؤثر بوده است. عطار با گزینش این زاویۀ دید، بهوارباب

-برابر قدرتروحیۀ اعتراضی مخاطبان خود را تحریک کرده و آنان را به ابراز وجود در
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های ستمکار حاکم دعوت نموده است. به عبارت دیگر هنگامی که مرد دیوانه با ضمیر 
کند و مسئول فقر و فالکت دهد و او را بازخواست میپادشاه را خطاب قرار می« تو»

کشد و چالش میخواند، عطار فضای گفتمانی حاکم بر جامعۀ آن زمان را بهخویش می
تر مغلوب بود، حلی که در آن، صدایی که پیشدهد؛ راهئه میحلی جایگزین اراراه
 شود. صورت صدای غالب و چیره شنیده میبه

 تو چنان باشی که شب بر تخت زر
 شمع بر بالین و پایین باشدت

 حاصلیتو چنان خوش، من چنین بی
 آنِ من بین و آنِ خود، عدل این بود؟

 

 خفته باشی گرد تو صد سیمبر 
 مشکین باشدت ... در قدح جالب

 وانگهی گویی که هستم عادلی
 چنین عادل کجا آیین بود؟این

 (519)همان،                                 

   . نتیجه4
وش با زبانی تند و گزنده که از زبان عاقلی مجنون« نوشروان و دیوانه»عطار در روایت 

، سیاسی، اخالقی و اجتماعی های فرهنگیشود، اعتراضات خود را در حوزهبازگو می
کند و با طنزی تلخ، کیفیت زندگی یک فرد را که نمایندة اکثریت جامعه مطرح می
کارگیری زبان طنز، مقصود اصلی عطار از بهغرض و گذارد. نمایش میاست، به

بیدارسازی وجدان عمومی جامعه و شعور اجتماعی افراد است. کیفیت کالم عطار در 
های متناقض و طنزآمیز تقویت شده است، امکان با ایجاد موقعیت حکایت مذکور که

کند؛ شناسی فراهم میهای ساختارگرایی و روایتخوانش آن را با رویکرد به شاخصه
گرایان نیز، طنز و پارادوکس دو عنصر مهم در آفرینش آثار ادبی زیرا در میان صورت

ساختارگرایان برای تحلیل  شود. در این تحقیق، سه مؤلفۀ مورد نظرمحسوب می
« نوشروان و دیوانه»رنگ، راوی و زاویۀ دید، در حکایت ها، یعنی طرح و پیداستان

رنگ، شاعر با تشریح شرایط زندگی انوشیروان و مرد بررسی شد. در حوزة طرح و پی
رنگ دربردارندة تصویر کشیده است. این پیدیوانه، تقابل و دوگانگی اجتماعی را به

اند. وجود آوردههای عدیدة طبقاتی را بههاست که گسستای از علت و معلولعهمجمو
پذیری اجتماعی رنگ، ترویج حس مسئولیتترین نکتۀ حاصل از کاربست این پیمهم
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شخص چیرگی دارد و در میان مخاطبان است. در ارتباط با راوی حکایت، تکنیک سوم
سو و دیوانه و انوشیروان، از یک دلیل حضور دو شخصیت حقیقی، یعنی مرد به

وگویی چندآوا در هایی از منطق گفتشخصیت غیرحقیقی راوی از سوی دیگر، نشانه
وگوی وگوی راوی با مخاطب، گفتشود که عبارت است از گفتحکایت دیده می

ای وگوها مکالمهوگوی دیوانه با مخاطب. در همۀ این گفتدیوانه با انوشیروان و گفت
ر جریان است که درواقع مکالمۀ راوی با مخاطب پنهان، یعنی جامعه و افراد آن، سیال د

کند، در شخص استفاده میاست. در حوزة زاویۀ دید، هنگامی که عطار از شگرد دوم
های اجتماعی و مرسوم است؛ به این معنا که وقتی دیوانه با اندیشۀ شکستن عادت

های انگارهاوی )شاعر( در نخستین گام، پیشدهد، رشاه را خطاب قرار می« تو»ضمیر 
کشد؛ زیرا او همواره عکس این حالت را مشاهده کرده چالش میذهنی مخاطب را به

بود و ارباب برتری محسوسی بر رعیت داشت. در حکایت مذکور، این وضعیت وجود 
شود، انوشیروان است. گیرد و بازخواست میندارد و کسی که مورد عتاب قرار می

شخص ابزاری روایی برای تبیین آرای انتقادی عطار بوده و بنابراین زاویۀ دید دوم
اثرگذاری بیشتری از سایر زوایای دید در تحقق اهداف شاعر داشته است. شگرد 

هایی از روایت قابل بررسی است. عطار در بخش« ذهنی و عینی»شخص از دو نوع سوم
مچون سر بر خاک نهادن، نالیدن، الغری، که شرایط نامطلوب زیستی فرد دیوانه، ه

شخص عینی بهره برده و هنگامی که تصویر کشیده، از سومگرسنگی و آوارگی، را به
افکار و عواطف او همچون نقد کشورداری انوشیروان، اعتراض به وضع موجود و نقد 

ای دید ها را بازتاب داده، از نوع ذهنی استفاده کرده است. بنابراین زوایعدالتیبی
و  کار گرفته شدهگرایانۀ عطار بهشخص در این حکایت در راستای اهداف مردمسوم

 است. تر کرده های ادبیات متعهد نزدیکشعر او را به شاخصه
توان بیان کرد که هدف اصلی شاعر از چینش عناصر داستانی در درمجموع می

ی، اجتماعی و سیاسی حکایت مذکور ایجاد تحوالت شناختی، ارتقای بینش فرهنگ
بر این، ورزی آگاهانه در مناسبات گوناگون است. افزونمخاطبان و دعوت آنان به کنش

بینی شیخ کاربست ادبی عطار از عناصر گوناگون آشکار نمودن ابعاد نوینی از جهان
نیشابور، امکان برداشت خوانشی چندوجهی از حکایت مذکور،  و فراهم نمودن 
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هت کاربردی شدن طرز تفکر وی برای انسان امروزی را فراهم کرده و های الزم جزمینه
 آن را از داستانی صرفاً ادبی فراتر برده است.  

 ها نوشتپی
1. narratology 

2. Gérard Genette 

3. mood 
4. voice 

5. narrator 

6. conversational logic 
7. Mikhail Bakhtin 

8. plot 

9. point of View 

10. Structuralism 
11. Ferdinand de Saussure 

12. structural linguistics 

13. formalism 
14. Vladimirovich Propp 

15. narration 

16. Roland Barthes 
17. Tzvetan Todorov 

18. Structural Poetics 

19. Shlomith Rimmon-Kenan 

20. russian formalism 
21. monophonic 

22. polyphony 

23. intertextuality 
24. external point of view 

25. enternal point of view 
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Abstract  
Stories and folktales have been used by poets and writers to express mystical 

concepts. Narrative begins with human history and no nation's culture exists 
without narrative. A structural analysis of the literary works via analyzing 

the within-text elements and their interconncetion can reveal their literatry 

features. This study aims to analyze the folktale of "Nooshravan and the 
crazy" in Mosibat Nameh written by Attar – one of the classic narrative-

based works in Persian literature – through the structural perspective in order 

to render a novel reading of the story by analyzing the contrasts in the text. 

The study employs the descriptive-analytical and deductive methods. The 
findings show that in this folktale, Attar has used plot, theme, narrator's 

stance, and point of view in a way to convey epistemological, social, and 

moral concepts so that the reader would not have any interactional problem 
with the text. 

 

Keywords: Attar; Mosibat Name; Structuralism; narrative; plot and theme; 
narrator; point of view. 
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