بررسی لحن حکایات «دیوانگان دانا» در مصیبتنامۀ عطّار
بر پایۀ نظریۀ کانون روایت ژرار ژنت
دکتر مهدی

نوروز1

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد نیشابور

رضا جلیلی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی – واحد نیشابور

(تاریخ دریافت 2931/8/21 :تاریخ پذیرش)2931 /14 /21 :

چکیده
ادبیّات آیینۀ تمامنمای جامعه است و هر طبقۀ اجتماعی روایت ویژهای
مربوط به خود دارد .این موضوع نشاندهندۀ ارتباط میان ادبیّات و
روایتشناسی است .ژنت با نظریۀ کانون روایت از این پیوند به نحو احسن
بهره گرفت و با طرح و شرح دو عامل «وجه» و «لحن» ،باعث ظهور
قابلیتهای نوینی از روایتشناسی در زمینههای گوناگون ادبی شد .از
سوی دیگر ،در شعر کهن فارسی ،مصیبتنامۀ عطّار دارای ویژگیهای
روایتشناختی برجستهای است که باعث تتبع بسیاری از شاعران ،از سبک
و سیاق او شده است .به این اعتبار ،در مقالۀ حاضر ،لحن در حکایتهای
دیوانگان دانا بر پایۀ نظریۀ کانون روایت ژنت بررسی و کاویده خواهد شد.
همچنین ،روش تحقیق ،توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای
است .به نظر میرسد عطّار در حکایتهای مربوط به دیوانگان دانا ،با
بهرهگیری از شگردهای روایی گوناگون به نقد اوضاع فرهنگی ،اخالقی و
اجتماعی جامعۀ خود پرداخته و موفق به تشریح بسیاری از دقایق عرفانی
شده است .کارکرد دیگر شگردهای روایی در مصیبتنامه ،عینیت بخشیدن
به موضوعات انتزاعی و ذهنی است.

واژههای کلیدی :عطّار ،مصیبتنامه ،دیوانگان دانا ،ژنت ،کانون روایت ،لحن.
12151515190 .
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مقدّمه
روایت مقوله ای است که در همۀ زوایای زندگی انسانی نمود دارد و «در اسطوره،
افسانه ،حکایت اخالقی ،قصه ،تراژدی ،کمدی ،حماسه ،تاریخ ،پانتومیم ،نقاشی ،نقاشی
رنگین روی شیشه ،سینما ،کتاب مصور ،خبر و مکالمه حضور دارد [ ...در نتیجه] حضور
روایت  ...فراتاریخی و ورافرهنگی است»( .آسابگر )91 :2981 ،ژنت ()Gérard Genette

عقیده دارد مباحث ادبی باید در سطحی کلی بررسی و تحلیل شوند که یکی از این سطوح
کلی ،روایت است( .ژنت )211 :2988 ،اگر بپذیریم ادبیات آیینۀ تمامنمای الیههای گوناگون
جامعه است و از طرفی ،به اعتقاد بارت ،همۀ طبقات اجتماعی و فرهنگی مختلف در
دورههای گوناگون ،از روایت ویژۀ خود برخوردار بودهاند( ،مککوییالن )271 :2988 ،میتوان
به ارتباط تنگاتنگ آثار ادبی و روایتپردازی پی برد« .روایت در سادهترین بیان ،متنی است
که داستانی را بیان میکند [و] گوینده و مخاطبی دارد»( .مدرسی )121 :2931 ،روایت بازگو
کردن جریان زندگی است که در نوشتهها و سرودههای ادبی به منصۀ ظهور میرسد .از
طریق روایت ،بخش درخور توجهی از تجربههای بشری از بازههای زمانی گوناگون
(گذشته ،حال و حتی آینده) بیان و با دیگران به اشتراک گذاشته میشود« .بخشی از اهمیت
روایت و شیفتگی ما نسبت به آن ،برخاسته از این امر است که روایت نه فقط در اشکال
مختلف بیان فرهنگی ،بلکه در الگوهای تجارب خود ما و همینطور بینش ما از زندگی
نقشی بنیادی ایفا میکند»( .لوته )3 :2988 ،فرآیند روایت معموالً از سوی یک روایتگر
صورت می پذیرد که به انحای گوناگون در قصه حضور دارد و به ایفای نقش میپردازد .در
برخی داستانها ،راوی به سادگی قابل تشخیص است و در برخی دیگر ،ضمنی و ناپیداست.
در ارتباط با روایت و کانون آن ،دیدگاههای مختلفی مطرح است که از آن میان ،نظریۀ
کانون روایت ژرار ژنت اعتبار و روایی بیشتری دارد .او دیدگاه خود را با دو پرسش مهم
«چه کسی میبیند؟» و «چه کسی میگوید؟» آغاز کرده است .میان این دو پرسش به ظاهر
تقابلی ،ارتباطی ژرف وجود دارد ،به این معنا که یک عامل روایی ،به طور همزمان قادر به
صحبت کردن و دیدن است .کنان معتقد است این کارگزار روایی میتواند دربارۀ آنچه فرد
دیگری میبیند یا دیده است نیز ،حرف بزند .از این رو ،ممکن است گفتن یا دیدن،
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روایتگری یا کانونیسازی ،مربوط به یک عامل باشد( .کنان )211 :2987 ،مزیت اصلی نظریۀ
ژنت در این است که او با طرح و تکمیل دو مقولۀ «وجه» و «لحن» ،راه تازهای در
روایتشناسی ایجاد کرد و باعث شد ابعاد جدیدی از کارکردهای ادبی این مقوله هویدا
شود.
از طرف دیگر ،در گسترۀ ادب فارسی ،مصیبتنامۀ عطّار به لحاظ داستانپردازی بسیار
برجسته به نظر میرسد ،به طوری که بارها از سوی معاصران و متأخران مورد تتبع و تقلید
قرار گرفته است .یکی از نقاط قوت قصهپردازی در مصیبتنامه ،جنبههای روایتشناختی
اثر است که در حکایات دیوانگان دانا نمود ویژهای دارد« .مصیبتنامه از جمله متون روایی
است که بر اساس طرحی کلی و از پیش تعیینشده پایهریزی شده و به همین دلیل ،یکی از
دقیقترین شاکله ها را در بُعد روایی دارد .از طرفی ،با مراحل متعددی که در داستان برای
سفر سالک فکرت مطرح میشود و تعداد مراحل ،قابلیت آن را دارد که از منظر
روایتشناسی مورد مطالعه قرار گیرد»( .جواهری و نیکمنش )298 :2931 ،حضور راوی در
همه جای منظومه ملموس است و ساختار روایت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مخاطب
را به سوی او هدایت میکند .اهمیت حکایتهای مربوط به «عاقالن دیوانهنما» در
مصیبتنامه از آن جهت است که عطّار بسیاری از نقدهای اجتماعی ،فرهنگی ،عرفانی و
اخالقی خود را در قالب این شخصیت ها تبیین نموده و به مخاطب خود انتقال داده است.
در نتیجه ،بررسی جنبههای روایی این داستانها ضمن اینکه نشاندهندۀ قدرت قصهپردازی
عطّار است ،بیانگر نقشآفرینی او بهعنوان شاعر متعهد در نقد کاستیهای فردی و اجتماعی
نیز ،می باشد .با توجه به اهمیت موضوع ،در مقالۀ حاضر ،لحن این حکایتها با تکیه بر
نظریۀ کانون روایت ژنت بررسی خواهد شد .همچنین ،روش تحقیق ،توصیفی – تحلیلی و

مبتنی بر منابع کتابخانهای است.
پیشینۀ پژوهش

پورجوادی ( ،)2911در مقالۀ خود با عنوان «تحلیلی از مفاهیم عقل و جنون در عقالی
مجانین»  ،نکاتی دربارۀ معنای خرد و شرح حال شماری از دیوانگان دانا آورده و در
مقالهای دیگر ( ،)2972به تشریح حکمت دیوانگان در مثنویهای عطّار نیشابوری پرداخته

11

فصلنامه تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،شماره  ،9بهار 99

است .پورنامداریان ( ،)2971در کتاب دیدار با سیمرغ ،به شرح و تبیین نمودهای اعتراضی

و جسارت آمیز دیوانگان دانا اشاره کرده و آقاحسینی ( ،)2977در مقالۀ «نقد و تحلیل
دیدگاههایی دربارۀ عقالی مجانین» ،به نظرات اندیشمندان اسالمی در پیوند با این افراد
توجه کرده است .صارمی ( ،)2981در کتاب سیمای جامعه در آثار عطّار ،به تشریح
نقش آفرینی عقالی مجانین در سطح اجتماعی پرداخته است .حسینآبادی و الهامبخش

( ،)2981در مقالۀ خود با عنوان «دیوانگان :سخنگویان جناح معترض جامعه در عصر
عطّار» ،به دیدگاههای سیاسی و اجتماعی این گروه اشاره کردهاند .زرینکوب ( ،)2981در
کتاب جستوجو در تصوف ایران ،از ارتباط دوسویۀ عقالی مجانین و جریان تصوف در
جهان اسالم سخن گفته است .مدرسی ( ،)2981در مقالهای با عنوان «شطح عارف و
گستاخی دیوانه در مثنویهای عطّار» ،به این موضوع پرداخته است که جسارت مجذوبان
درگاه الهی و نامحرمان الیعقل به لحاظ ماهوی با هم تفاوت دارد و هر کدام به طریقی
است .ریتر ( ،)2988در فصلی از کتاب دریای جان ،به تحلیل سخنان جسورانۀ دیوانگان
دانا در آثار عطّار پرداخته است .مارزلف ( ،)2988در کتاب بهلولنامه ،ضمن پرداختن به
زندگی این شخصیت تاریخی -اسطورهای ،در ارتباط با حکایتهای مربوط به بهلول

توضیحاتی ارایه داده است .کاظمیفر ( ،)2931در مقالۀ خود با عنوان «کارکردهای سیاسی
و اجتماعی دیوانگان دانا بر پایۀ حکایات مثنویهای عطّار» به این نتیجه رسیده که دیوانگی
عرفی عقالی مجانین باعث شده است آنها از آزادی منحصر به فردی برخوردار باشند؛
نوعی آزادی درونی و بیرونی که اجازه می داد از مفاهیم مسلط یا مقدس روزگار خود عبور
کنند و دیدگاهی تازه و انتقادی در مورد شیوۀ معمول ارتباط انسان با خدا ،جامعه و نهاد
قدرت ارایه دهند .اگرچه در پژوهشهای یادشده ،شخصیت عقالی مجانین از جنبههای
گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی و عرفانی تحلیل شده است ،اما آنچه به
جستار حاضر روایی و اعتبار میبخشد ،نقد و بررسی اندیشه ،گفتار و کردار این جماعت
از دید نظریههای روایت شناسی است .افزون بر این ،تحقیق حاضر برخالف نگرش
محتوایی پژوهشهای مذکور ،روی کردی غالباً ساختارشناسانه به حکایات دیوانگان دانا در
مصیبتنامه دارد.
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 -1بررسی لحن در حکایات مربوط به دیوانگان دانا
منظور از لحن این است که روایتگر برای بیان روایت خود از چه نوع راوی بهره
میگیرد .به تعبیر دیگر ،چه کسی و از کجا روایت میکند؟ در این مبحث «باید دانست که
زمان روایت و زمان متن چه نسبتهایی با یکدیگر مییابند ،چگونه یک راوی
موقعیتهای متفاوت زمانی -مکانی را در یک داستان روایت میکند؟»( .احمدی)927 :2971 ،

در مقولۀ لحن به عمل روایتکردن و اینکه چه نوع راوی و شنوندهای مورد نظر است،
پرداخته میشود( .ایگلتون)211 :2981 ،

 1-1زمان روایت
راوی میتواند پابهپای شخصیتهای داستانی حرکت کند و زمان حال روایت را با
زمانیکه خود در آن قرار دارد ،یکسان نماید و اینگونه حدود ناآگاهی خویش را تعیین
کند و یا ممکن است در زمان پیش و پس از زمان داستان سیر کند و به توصیف زمان حال
از دیدگاه پیشجوییهای گذشته و آیندهای که یاد میکند ،بپردازد( .ریکور)218-213 :2989 ،

بر این پایه ،زمان روایت به سه بخش تقسیم میشود:
 1-1-1پسازمان رخدادی
در این حالت ،راوی از واقعهای که مدتها پیش روی داده است ،سخن میگوید .در
نتیجه ،کامالً نسبت به چند و چون واقعه آگاهی دارد .در مصیبتنامه ،حکایتهای
دیوانگان دانا غالباً بهصورت پسازمان رخدادی روایت شدهاند .این موضوع با محتوای
تعلیمی اثر سازگاری دارد؛ زیرا عطّار میخواهد از رخدادهایی سخن بگوید که از قابلیت
رسانهای باالیی در انتقال تجربیات عبرت آموز برخوردار هستند و فرآیند تفهیم موضوعات
اخالقی ،اجتماعی و  ...به مخاطب در آنها برجسته به نظر میرسد .به سخن دیگر،
شخصیتهای داستان و فرجام کار آنها در حکایتهایی از این دست ،مشخص است و
راوی با تسلط بیشتری قادر به شرح و تبیین وقایع پیشآمده است .همچنین ،با بهرهگیری
از این شگرد روایی ،شاعر میتواند با فراغ بال بیشتری از مبانی حاکم بر جامعه انتقاد کند؛
چراکه اصل حکایت ها در ظاهر مربوط به زمان دیگری است و از زبان گروهی دیوانه نقل
میشود .در نتیجه ،از این بابت ،حاشیۀ امنیت راوی (عطّار) به مخاطره نمیافتد« .میتوان
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انگیزۀ عطّار در بهرهبری از شخصیت دیوانگان را با تجربهای که او از سرنوشت عرفای قبل
از خود داشته است ،مرتبط دانست  ...در واقع ،او با خطراتی که در عصر خود با آنها
روبهرو بوده ،ضمن اجتناب از ایجاد حساسیتهای موجود ،به مبارزۀ قهرآمیز خود صورت
جدیدی بخشیده است»( .ریتر /2 :2988 ،دیباچه )1 ،آنچه از طریق روایت پسازمان رخدادی
به مخاطب منتقل شده ،در وهلۀ نخست ،مسایل تعلیمی و اخالقی و در مواردی اندک،
عرفانی و اجتماعی است .در این راستا ،عطّار در ابیات زیر ،ابتدا از برخورد شبلی با
گروهی از دیوانگان سخن میگوید که در آن ،پرسشهای حکیمانه و فلسفی عمیقی در
ارتباط با چیستی آفرینش و هستی مطرح شده است .در حکایت دیگر ،عطّار نیشابوری با
تکیه بر روایت پسازمان رخدادی ،از زبان مجنونی تهیدست و مسکین ،موفق به طرح
گفتوگوی اعتراضی و جسورانۀ یکسویه با خداوند شده است و با این ترفند بر
ناهنجاریهای بیدادگرانهای که بخش قابل توجهی از مردم دچار آن هستند ،شوریده است.

گفت روز شـبلیِ افــتاده کار
دیـد آنجا پس جوان دیوانهای
گفت شبلی را که مردی روشنـی
از زفان مـن بگو بـا کردگـار
دور کردی از پدر ،وز مادرم
پردۀ عصمت ز مـن برداشتی
کردی آواره ز خان و مان مرا

در برِ دیوانگان شـد سوکـوار
آشنا با حق ،نه چون بیگانهای
گر سحرگاهان مناجاتی کنی،
کو فکندی در جهانم بـیقرار
ژنـدهای بگـذاشتی اندر برم
در غـریبی ،بیـدلم بگذاشتی
آتشی انداختی در جان مرا
(عطّار نیشابوری)278 :2981 ،

بـود مجنونی به غایت گرسنه
نانش میبایست چون نانش نبود
گفت یا رب آشکارا و نهــان
هاتفی گفتش کـه مـیآیم ترا

سوی صحرا رفت سر پـا برهنــه
دردش افزون گشت ،درمانش نبود
گرسنهتر هست از من در جهان؟
گرسـنهتر از تو بنـمایم تـرا
(همان)273 :
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نکتۀ دیگر ،پیوند میان روایت پسازمان رخدادی و همزمانی است که در ادامه بیشتر
بدان پرداخته میشود .عطّار با استفاده از این شگرد ،بر میزان باورپذیری حکایتها افزوده
است .همچنین ،در میان شخصیتهایی که در روایت پسازمان رخدادی حضوری برجسته
دارند ،میتوان به بهلول ،شبلی و هارونالرشید اشاره کرد.
 1-1-1پیشازمان رخدادی
در این حالت ،روایت پیش از آنکه رخ دهد ،بازگو میشود تا مخاطب که در زمان
حال به سر می برد ،به نوعی با آینده پیوند برقرار کند .این گونه از روایت در داستانهای
مربوط به دیوانگان دانا نمود اندکی دارد .این ویژگی ،قابل تعمیم به حوزۀ شعر کهن فارسی
است .عطّار برای انتقال مفاهیم اخالقی و اجتماعی از این شگرد روایی استفاده کرده است.
در داستان زیر ،گفتوگویی میان دیوانه و فرد تهیدست درمیگیرد تا به این بهانه ،راوی به
نکوهش دنیادوستی بپردازد و خوانندگان حکایتش را از دچارشدن به این رذیلۀ اخالقی بر
حذر دارد .شخصیت پیشگو یعنی سایل از دیوانهای که همواره بر سر گورها میخوابید،
درخواست میکند به شهر رود و خود را با زندگی انسانی وفق دهد .سایل از قرار و آرامش
سطحی که در اثر این وضعیت نصیب دیوانۀ گورخواب خواهد شد ،سخن میگوید ،اما با
پاسخی حکیمانه از طرف گورخواب روبهرو میشود:

آن یـکی دیـوانه بـر گوری بخَفت
سایلـی گفتــش :کـه تو آشفـتهای؟
خیـز سـوی شهر آی ،ای بـیقرار!
گفــت این مرده ،رهم ندهد به راه
زانکـه از رفتن رهـت گردد دراز
شهریان را چون به گـورستانست راه
میروم گریان ،چو میـغ از آمــدن

از ســر آن گور یــکدم مینرفـت
جملۀ عمــر از چه اینجا خفتهای؟
تا جهــانی خلــق بینی بیشــمار
هیچ – مــیگوید -مرو زین جایگاه
عاقــبت اینجـات باید گشــت باز
من چه خواهم کرد شهری پرگناه؟!
آه از رفــتـن دریــغ از آمــدن!
(همان)283 :
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موضوع دیگری که راوی با کمک روایت پیشازمان رخدادی بازگو کرده ،نقدی بر
باورهای فرهنگی جامعه است .عطّار به عنوان راوی کل در پی آن است تا به مخاطبان خود
نشان دهد تکاپو و کوشیدن برای حصول زندگی بهتر وظیفۀ هر انسان است و در این راه،
تنها نمی توان به توکل صرف بسنده کرد .در حکایت زیر ،این مضمون از زبان یک دیوانه
بیان شده است .شاید به این دلیل که جبرگرایی و اشعری مآبی در آن دوران چنان بر ذهن
و زبان مردم سایه گسترده بود که انتقاد صریح از مبانی این نگرش از سوی حاکمان قدرت
و کارگزاران دینی آنها پذیرفتنی نبود .عطّار با تکیه بر «ذهن عصیانگر مجانین که دایم در
حال تحقیر و تقدسزدایی از زورمندان است» (کاظمیفر )211 :2931 ،به بخشی از
کژباوری های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده و با بیانی غیرمستقیم ،اما همهکسفهم ،اعالم
کرده که راز پیشرفت فردی و اجتماعی در گرو کوشیدن و پوییدن است.

آن یکی دیوانهای یک گِرده خواست
مرد مجنون گفتش ای شـوریدهحال
بود وقت غُــز ز هر سو مــردهای

گفت من بیبرگم این کار خداست
مـن خـدا را آزمـودم قحط سال
و او نــداد از بینیازی گــردهای
(عطّار نیشابوری)919 :2981 ،

 1-1-1همزمانی
بخش درخور توجهی از گفتوگوهای ذکرشده در حکایتهای دیوانگان دانا ،از نوع
روایت همزمانی است .البته نباید از این نکتۀ مهم غافل شد که عطّار در همۀ حکایتها از
ترکیب دو روایت «پسازمان رخدادی» و «همزمانی» استفاده کرده است .عطّار نیشابوری با
این روش ،فضایی واقعگرایانه به داستانهای خود بخشیده ،به این معنا که در آغاز هر
حکایت بهعنوان راوی برتر ،اطالعاتی کلی از چند و چون ماجرایی که سالها پیش و در
مکانی دیگر اتفاق افتاده ،ارایه داده و در ادامه ،برای ملموستر کردن داستان ماجرای
رخداده در سالها پیش را با استفاده از شگرد روایی همزمانی بازگو کرده است .معموالً این
شیوه بهصورت مناظره ،گفت وگو و پرسش و پاسخ میان دو شخصیت که یکی به ظاهر
دیوانه است ،صورت میگیرد .شخصیتهای حاضر در حکایت های دیوانگان دانا ،اگرچه
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مربوط به گذشته های غالباً دور هستند ،اما به مدد روایت هم زمانی ،برای مخاطب زنده و
حاضر به نظر میرسند .مهمترین موضوعاتی که از طریق این شیوۀ روایی تبیین شده،
تعلیمی ،عرفانی و در مواردی اندک ،اجتماعی است .برای نمونه ،آن چه از تدقیق در
حکایت «بهلول و خفتن بر سر گور» بهدست میآید ،بیاعتباری روزگار است .عطّار با نقل
روایت بهلول و شخصیتی مجهول به این آموزه اشاره کرده است.

بـر سـر گوری مگر بهلول خَفت
آن یکی گفتش که برخیز ای پسر
گفت بهلولش که من آنگـه روم
گفت چه سوگند؟ با من بـازگـوی
میخورد سوگند و میگویـد به راز
تا همه خلق جهان را تــن به تن

همچنــان خفته از آنجا مینرفت
چند خواهی خفـت اینجـا بیخبر؟
کایــن همـه سوگند از وی بشنوم
گفت شد این مرده با مـن رازگوی
من نخواهم کرد خاک از خویش باز
در نخوابانم به خون ،چون خویشتن
(همان)283 :

هدف عطّار از بازگویی حکایت «بهلول و هارونالرشید» ،تبیین مقولۀ عرفانی  -اخالقی
دنیاستیزی است که در وادی تصوف اسالمی بسامد شگرفی دارد؛ زیرا اهل معرفت معتقدند
دلبستن به دنیا و مافیها سرآغاز همۀ پلیدیها و شرارتهاست .عارف شوریدۀ خراسان بر
این باور است که اگر سالک بتواند خود را از مظاهر دنیایی برهاند ،حقیقت زندگی و
زندگی حقیقی بر او آشکار خواهد شد .راوی با تکیه بر گفتوگوی همزمانیِ یکسویه ،به
خوبی ،موفق به شرح دیدگاه خود شده و بدان عینیت بخشیده است.

در رهی مــیرفت
کرد هارون قصــد
گفت بفکن طمطراق
سوی باغ و منظر و

هارون گرمگاه
میل سایهدار
ای پرهــوس
ایوان و خَــیل

دیـد میلی سر بــرآورده بــه راه
گشــت بهلــول از دگرسو آشکــار
چــون ز دنیـا سایۀ میلیــت بــس
چیست –اِن یَکفیکَ ظِلّالمِیل -مَیل؟
(عطّار نیشابوری)193-111 :2981 ،
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 1-1مکان روایت
در بخش مربوط به مکان روایت که با موقعیت راوی گره خورده است ،با دو نوع
روایت درونی و بیرونی روبهرو هستیم .این دستهبندی «با توجه به اینکه موقعیت راوی
نسبت به رخدادهای روایت شده چگونه باشد»( ،اسکولز )191 :2989 ،ارایه شده است.
 1-1-1کانون روایت درونی
در این حالت ،راوی بهعنوان یکی از اشخاص داستان ،در درون رخدادها قرار دارد و
داستان را از زاویۀ دید اول شخص یا دوم شخص روایت میکند تا واقعه را تا حدودی
قابل پذیرش جلوه دهد( .میرصادقی2931 ،الف )113 :بنابراین ،راوی از نزدیک رویدادهای
داستان را لمس میکند و به بازگویی آن میپردازد.
 1-1-1-1کانون روایت اول شخص
روایت اول شخص در غالب موارد برای نشان دادن الیههای زیرین ذهنیت افراد و
اندیشههای بازگونشدۀ آنها بهکار گرفته میشود .در این حالت ،راوی خود ،یکی از
شخصیتهای داستان محسوب میشود و به بازشناسی ذهنیت تودرتوی شخصیت خویش
و دیگران میپردازد .در نتیجه« ،نقل داستان به یک «من» واگذار میشود .این «من» وقایع
واقعی و تاریخی یا خیالی را بازگو می کند که یا خود آفرینندۀ آن است یا شاهد و ناظر
حوادثی است که ارتباط نزدیکی با او دارد یا هیچگونه به او مربوط نیست»( .میرصادقی،

2931ب )177 :کانون روایت اول شخص ،دربردارندۀ زیرشاخههایی مانند« :کانون من-
قهرمان»« ،کانون من– ناظر»« ،کانون من-راوی» و «شیوۀ ذهنی» است.
الف) کانون من -قهرمان
در این حالت ،راوی یکی از شخصیتهای برجستۀ داستان است و «خود را مرکز تمام
حوادث میداند و بدین ترتیب ،تمام اتفاقاتی را که برایش رخ دادهاند ،گزارش میکند و یا
حوادث دیگر را بهانه کرده ،به تجزیه و تحلیل عمیق روانی خود دست میزند»( .براهنی،

 )119-111 :2918همچنین ،راوی من -قهرمان میتواند به اقتضای داستان حوادث را خالصه
کند و یا شرح و بسط دهد .بنابراین« ،کار روایت به قهرمان داستان واگذار میشود تا خود
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او از دیدگاه و با صدای خویش داستان زندگیش را برای خواننده تعریف کند»( .ایرانی،

 )119 :2981در حکایت های دیوانگان دانا شاهد استفاده از این شگرد روایی هستیم .عطّار
فرآیند روایت را به شخصیتهای داستانی واگذار کرده است تا آنها با جزییات و دقت
افزونتری ،از آنچه در ذهنشان میگذرد ،سخن بگویند .دیگر آنکه ،وقتی رویداد از زبان
فردی که در جریان آن قرار داشته ،شنیده میشود ،اثرگذاری بیشتری خواهد داشت .در
حکایت «دیوانۀ سرخوش که زیر دلق بود»  ،راوی با توقف روایت از زبان خود ،ادامۀ این
فرآ یند را به قهرمان حکایت واگذار کرده است تا در بازگویی و تشریح دقیقههای عرفانی
موفقتر عمل کند.

بود خـوش دیوانهای در زیر دلق
علت اسـت و من چو هستم دولتی
از ره بـیعلــتیــم آوردهانـــد
الجرم کس را به سرّم راه نیسـت

گفت هر چیزی که در وی ماند خلق
مــیرســم از عالــم بــیعلــتی
در جـنــون دولتـــیم آوردهانــد
از جــنونم هیـچ جان آگاه نیست
(عطّار نیشابوری)121 :2981 ،

ب) کانون من– ناظر
در این حالت ،روایتگر تنها به روایت قسمتهایی میپردازد که خود شاهد و ناظر آن
بوده یا هست .او تنها بر جریان داستان نظارت دارد و به دنیاهای درونی اشخاص کاری
ندارد .با اینکه نسبت به شخصیتها احساس همدلی میکند ،ولی در رویدادها دخالتی

ندارد( .اخوت )217 :2972 ،عطّار در حکایت «مجنون و سایل» از راوی من – ناظر استفاده
کرده است .فرد شوریدهحال از مشاهدات شخصی خود در ارتباط با شهری سخن میگوید
که اکنون به وضعی دیگر درآمده است .در این قسمت ،خواننده تنها شاهد توصیفهایی از
شهر است که راوی من -ناظر بازگو میکند .همچنین ،اطالعاتی که به خواننده منتقل
میشود ،شامل بیرونی هاست ،نه درونیها .به همین دلیل ،عطّار از این شیوۀ روایی کمتر
بهره گرفته است؛ چراکه قادر به نفوذ در اندیشهها و مسایل ذهنی شخصیتها نیست .در
حالیکه بخش مهمی از فرآیند تفهیم مقولۀ اخالقی بیاعتباری دنیا با عینیتبخشی به
موضوعات انتزاعی صورت میپذیرد.

11

فصلنامه تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،شماره  ،9بهار 99

سایلی گفتش کــه ای مجنون راه
گفت مانــدم در تعجب بیقرار
وانگهی پرخلق بودهست این همه
آن زمان کاین بود شهر مردمــان
وین زمان کاینجا شدم من آشکار

از چه حیران مانده ای این جایگاه؟
کان زمان کاین شهر بودهست استوار
مصر جامع مینمودهسـت این همـه
مــن کجا بودم ،ندانم آن زمــان؟
تا کجا رفتند چندان خلق و کار؟
(عطّار نیشابوری)179-171 :2981 ،

ج) کانون من -راوی
در این شیوه ،نویسنده ظاهراً از داستان حذف شده و عمل روایت از کانون «منی» که
جانشین نویسنده شده است ،صورت میگیرد .این «من» میتواند دیدی کامالً باز یا بسته
داشته باشد( .اخوت )211 :2972 ،در این حالت« ،ممکن است اول شخص داستان چندان
دخالتی در حوادث نداشته باشد و فقط از طرف قصهنویس مأموریت داشته باشد که
حوادث را آنطور که دیده است و شخصیتهای داستان را همانطور که یافته است،
گزارش کند»( .براهنی )111 :2918 ،در حکایت «دیوانه و عاقل» ،عطّار از این شیوۀ روایی
استفاده کرده است تا دیدگاه اعتراضی خود را نسبت به خداوند و آفرینش بازگو کند.
شخصیت مجهول که عطّار از او با عنوان «فالن» یاد میکند ،گویی همان راوی کل (عطّار)
است .او در پاسخ به سؤال دیوانهای که گفته بود :آیا خدا را میشناسی؟ ،با تکیه بر کانون

من – راوی میگوید:

گفت :چون نشناسمش ،صد باره من
هم ز شهر و هم ز خویشان دور کرد
روز و شب در دست دارد دامـنم

زانک ازو گشتم چنین آواره من
دل ز من برد و مرا مهجور کرد
جمله من او را شناسـم ،تا منم
(عطّار نیشابوری)911 :2981 ،

د) شیوۀ ذهنی
هنگامیکه از این روش استفاده میشود ،مخاطب میتواند از ذهنیت و درونیهای یکی
از شخصیتهای داستان آگاه شود .در بیشتر موارد ،روایت ذهنی یا کانون سیال ذهن به
شیوۀ تکگویی ارایه میگردد .تکگویی «صحبت یک نفرهای است که ممکن است

بررسی لحن حکایات «دیوانگان دانا» در مصیبتنامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ کانون روایت ژرار ژنت

11

مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد»( .میرصادقی2931 ،الف )191 :شیوۀ ذهنی سه زیرمجموعه
دارد که عبارت هستند از« :تکگویی درونی»« ،تکگویی نمایشی» و «خودگویی».
 تکگویی درونیگفتوگویی است که در ذهن شخصیت داستان جریان دارد« .تکگویی درونی بیان
اندیشه هنگام بروز آن در ذهن است ،پیش از آنکه پرداخت شود و شکل بگیرد .در این
شیوۀ روایت ،اساس بر مفاهیمی است که ایجاد تداعی معانی میکند .خواننده بهطور
غیرمستقیم در جریان افکار شخصیت داستان و واکنشهای او نسبت به محیط اطرافش قرار
میگیرد و سیر اندیشههای او را دنبال میکند»( .میرصادقی2931 ،ب )131-132 :در تکگویی
درونی ،زبان ابهام آمیز است و توانایی برداشت معانی گوناگون برای خواننده فراهم شده
است( .سیدحسینی )2171 :2982 ،همچنین ،تکگویی درونی هرگز بر زبان آورده نمیشود،
بلکه تنها در ذهن شخصیت یا شخصیتهای داستان جاری است( .میرصادقی2931 ،ب)132 :

اگر تکگوییهای درون ذهنی از سوی شارح بازگو نشود ،ابهام در اندیشۀ مخاطب باقی
می ماند و افزون بر این ،فرآیند روایت با اختالل روبهرو میشود .برای آنکه خواننده با
راوی و شخصیتها همسو باشد ،میباید از مسایلی که در ذهن شخصیت میگذرد ،آگاه
گردد .در نتیجه ،با تکیگویی ،ذهنیات مبهم ،عینی و قابل درک میشوند .همفری معتقد
است در کانون روایت ذهنی ،منظور از تکگویی درونی گفتوگوی سیال در ذهن
شخصیت داستان است که روایت میشود .به سخن دیگر ،تکگویی درونی انعکاس ذهن
شخصیتها در سطح پیش از گفتار است ،بخشی که در آن ترتیب زمانی ،نظم منطقی و
سانسور مطرح نیست .تصویرها و ذهنیتها در این مرحله معرف احساسات و عواطفی
هستند که بر زبان جاری نشدهاند )Humphery, 1962: 24-28( .در حکایتهای دیوانگان
دانا ،استفاده از شیوههای ذهنی محدود بوده و تنها در سه قصه بهکار رفته است .بررسیها
نشان میدهد هدف اصلی راوی (عطّار) از بهکارگیری تکگویی درونی ،عینیکردن
موضوعات انتزاعی و ذهنی است؛ چراکه درونیهای شخصیتهای داستان هویدا میشود.
در حکایت «دیوانه ای که در روز عید به شهر آمده بود» ،فرد مجنون با دیدن شادمانی مردم،
در حالیکه سر تا پا برهنه بود ،از خداوند درخواست کرد او هم ،مانند همنوعانش به
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عشرت و خوشی برسد .اگرچه این آرزو درونی بوده ،ولی به مدد شیوۀ روایی تک –گویی
درونی عینیت یافته و مخاطب در جریان آن قرار گرفته است.

گفت آن دیوانه با عیشی چـو زهر
دیــد خلــقی بــیعدد آراسته
او مــیان جمله میشد بــیخبر
آرزو کردش که چون آن خلقِ را

روز عیدی بود ،بیرون شد ز شهر
هر یک ،از دستی دگر ،برخاسته
ژندهای در بر ،برهنه پا و سر
جامۀ نـو باشدش در عیـدگـاه
(عطّار نیشابوری)912 :2981 ،

 تکگویی نمایشیدر تکگویی نمایشی گویا شخصی با شخص دیگر بلند صحبت میکند تا اینگونه
مخاطبش را در جریان موضوعی خاص قرار دهد( .میرصادقی2931 ،الف )197 :در تک گویی
نمایشی ،برخالف تک گویی درونی ،اطالعات مستقیماً به مخاطب انتقال داده میشود .در
حکایات دیوانگان دانا ،این گونۀ روایی از بسامد باالتری برخوردار است .شخصیتها
غالباً با صدای بلند خداوند را مورد خطاب قرار میدهند .عطّار با این ترفند بر آن است
زبونی و نیازمندی نوع بشر را به قدرت برتر ثابت کند و بهطور تلویحی این پیام را به
مخاطبان خود انتقال دهد که در زمان مشکالت تنها نیرویی که میتوان از آن مدد جست،
خداوند تعالی است .بنابراین ،بسامد باالی تکگویی نمایشی در حکایتهای دیوانگان دانا
با اهداف تعلیمی و اخالقی عطّار همخوانی دارد .در داستان «دیوانۀ فرتوت» ،شاهد استفاده
از این شگرد روایی هستیم .فرد مجنون که از تهیدستی و گرسنگی به ستوه آمده است ،با
دلی آزرده میگوید:

بس عجب دیوانهای فرتوت بود
دایماً مـیگفت بـا چشم پرآب

دایمش نه جامه و نه قوت بود
ای خدا بازت دهم آخر جواب
(عطّار نیشابوری)183 :2981 ،
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 خودگوییمنظور از خودگویی یا حدیث نفس آن است که شخصیت ،خود ،افکار و احساساتش
را بر زبان می آورد تا هم خواننده از نیت و قصد او آگاه گردد و هم به پیشرفت عمل
داستانی کمک شود .بنابراین ،در کانون روایت خودگویی ،تنها اطالعات به خواننده داده
نمیشود ،بلکه ویژگیهای روحی راوی نیز ،آشکار میگردد( .میرصادقی2931 ،ب )137 :در
خودگویی ،برخالف تکگویی درونی ،صحبتهایی که بازگو میشود ،در عالم بیرون رخ
میدهد و قابل شنیده شدن است و تنها منحصر و محدود به عالم ذهن نیست .عطّار در
حکایت «مجنونی که در دشت حیران بود» ،از شیوۀ خودگویی استفاده کرده است.
شخصیت اصلی داستان که دچار حیرت و سرگشتگی شده است ،احساس درونی خود را
بازگو میکند:

بود مجنونی همه در دشت گشت
چون رسیدی سوی شهر آن بیخبر
نَفرهای کردی و درجَستی ز جای
وای هم از دبه هـم از دبـهگـر!

گاهگاهی سوی
خوش باِستادی
وز سر حیرت
هست چندین

شهر آمد ز دشت
و می کردی نظر
بگفتی وای وای!
دبه ،مـیآرد دگر!

(عطّار نیشابوری)117 :2981 ،

 1-1-1-1کانون روایت دوم شخص
در این شیوۀ روایت ،راوی کسی یا خواننده را خطاب قرار میدهد و از او میخواهد
جای شخصیت داستان را پر کند و در عین حال ،با روایت تعامل کامل داشته باشد .بدیهی
است که در این حالت ،گوینده از لحن خطابی استفاده میکند تا مخاطبش را در متن
داستان قرار دهد و او را در جریان رویدادها و رابطهها قرار دهد( .بینیاز )81 :2987 ،هرگاه
کانون روایت دوم شخص باشد ،راوی که معموالً یکی از اشخاص قصه است ،بهصورت
خطاب و با استفاده از ضمیر دوم شخص «تو» برای فرد دیگری روایت میکند .میتوان
گفت کانون روایت دوم شخص غالباً بر اساس گفتوگوی اشخاص داستانی شکل
میگیرد)Abrams, 2006: 243( .
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در مصیبتنامه ،با توجه به اینکه محور اصلی هدف عطّار از سرایش حکایتهای
دیوانگان دانا تعلیمی بوده ،استفاده از دوم شخص بسامد باالیی دارد .راوی (عطّار)
داستان های گوناگونی را طرح کرده تا مخاطبان خود را با دریایی از آموزههای عرفانی و
اخالقی آشنا کند .در نتیجه ،بدیهی است که لحن او بهعنوان راوی ،خطابی و ندایی باشد.
گروه هدف مورد نظر عطّار  ،منتظر دریافت پندهای اخالقی و عرفانی هستند .به این اعتبار،
او برای ایجاد ا رتباط بهتر با شنوندگان از کانون روایت دوم شخص و به ویژه ضمیر «تو»
بهره برده و مخاطبان را در عمل داستانی دخالت داده است .تکرار ضمیرهای «من» و «تو»
در غالب این حکایتها فضایی را بهوجود آورده است که شنونده خویش را در اثنای
رویدادها میبیند و به تبع آن ،بهتر میتواند با شخصیتها همذاتپنداری کند .مجموع این
تأثیرگذاریها باعث تسریع در جذب آموزههای مورد نظر راوی کل (عطّار) میشود .کانون
دوم شخص به قدری اهمیت دارد که در کوتاهترین روایتهای مربوط به دیوانگان دانا هم،
شاهد استفاده از آن هستیم .در داستان «بهلول مست و سایل» ،راوی به مدد این کانون
روایی موفق به انتقال موضوع تعلیمی نکوهش بیدادگری به خواننده شده است.

در زمستان یک شبی بهلول مست
سایلی گفتش که سر داری به راه
گفت دارم سوی گورستان شتاب
میروم ،چون گور او پرآتش است

پای در گِل میشد و کفشی به دست
تو کجا خواهی شدن زین جایگاه؟
زانکه آنجا ظالمیست اندر عذاب
گرم گردم ،زانکه سرما ناخوش است
(عطّار نیشابوری)231 :2981 ،

در داستان «مجنون شوریده و سایل» ،شاهد تبیین مقولۀ سپاسگزاری از نعمتهای
خداوندی هستیم .در این حکایت ،کارکرد روایت دوم شخص بسیار نمود دارد .عطّار با
ایجاد فضایی مناظرهمانند که در آن حضور و بروز ناآشکار ضمیرهای «من» و «تو» دیده
میشود ،به مدد زبانی عاری از دلزدگی ،از این موضوع اخالقی مهم صحبت کرده است.
در به وجود آمدن چنین فضای باورپذیری ،تلفیقی از کانونهای روایی اول و دوم شخص
نقش داشتهاند.
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بـود مجنونی نکردی یک نماز
سایلی گفتش که ای شوریدهرای
کاینچنین گرمی به طاعتکردنش
گفت آری گرسنه بودم چو شیر
میگزارم پیش او نیــکو نماز
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کرد یک روزی نماز آغاز بـاز
گوییی خشنودی امروز از خدای
سر نمیپیچی ز فـرمانبـردنـش
چون مرا امروز حق کردهست سیر
زانکه او با من نکویی کرد ساز
(همان)911 :

 1-1-1کانون روایت بیرونی
اگر کانون روایت بیرونی باشد ،راوی در نقش فردی است که میتواند بیرون از فضای
داستانی به تشریح و بازگویی اندیشه ،کردار و ویژگی شخصیتها بپردازد .بر این اساس،
نویسنده روایتگر داستان محسوب میشود (کالر )221 :2981 ،و زاویۀ دید سوم شخص
است که دو وجه دارد .2 :دانای کل یا عقل کل  .1سوم شخص محدود .مهمترین
سودمندی بهرهگیری از این زاویۀ دید عبارت است از« :شخصیتپردازی سادهتر»،
«گرهگشایی آسانتر»« ،تسهیل در بازگشتهای زمانی و مکانی» و «امکان پرداختن به
شخصیتهای گوناگون داستان»( .پورعمرانی )298-211 :2983 ،با توجه به ویژگیهای
ذکرشده ،بدیهی است که این نوع از زاویۀ دید ،در روایتها بیشتر بهکار گرفته شوند .در
کانون روایت بیرونی ،ر اوی از بیرون شاهد رویدادهای داستان است و فرآیند روایت به
صورت دانای کل و سوم شخص محدود پی گرفته میشود .تفاوت این دو زاویۀ دید در
این جاست که در سوم شخص محدود ،راوی تنها از نگاه یک شخصیت به ماجرا مینگرد و
زاویۀ دید او تحرک باالیی ندارد .در حالی که در دانای کل این محدودیتها وجود ندارد و
«راوی از ذهن شخصیت و از هر آنچه بین او و دیگران میگذرد ،خبر دارد ،خاطرات او را
مرور میکند و با قطعیت از افکار دیگران صحبت میکند .بنابراین ،در کنار فرآیندهای
ذهنی ،حافظۀ شخصیت هم ،مورد توجه قرار میگیرد»( .حری)98 :2931 ،
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 1-1-1-1دانای کل یا عقل کل
این کانون روایت ،قدیمیترین شیوۀ روایی محسوب میشود و معموالً به قصّههای
کهن اختصاص دارد و در آن ،راوی ،خودِ نویسنده است که بر همهچیز اشراف دارد و
دانایی بیمکان و زمان او به حدی است که میتواند در افکار و ذهنیات شخصیتها نفوذ
کند( .اخوت )211 :2972 ،در این داستانها« ،نویسنده چون گویندهای رفتار و اعمال
شخصیتهای داستان را به خواننده گزارش میدهد و وضعیت و موقعیت و چگونگی زمان
و مکان را تصویر میکند»( .میرصادقی2931 ،الف )128 :به زبان دیگر« ،موقعی که
داستاننویس ،شخصیتهای داستانش را بهعنوان سوم شخص در نظر میگیرد ،او در نقش
یک خدای عالم بر همهچیز کار میکند و در واقع دانای کل است و مثل این است که بر
فراز تپهای ایستاده و درونیها و برونیهای شخصیتهای داستان را میبیند و از آن باال
دربارۀ حوادث قضاوت میکند»( .براهنی )231 :2918 ،بنابراین ،گسترۀ اطالعاتی راوی که به
نوعی جانشین قصّهگو است ،در بهترین وضعیت خود قرار دارد.
در حکایتهای مربوط به دیوانگان دانا در مصیبتنامه ،راوی کل حضوری محسوس
دارد و در بسیاری از موارد فرآیند روایت بر عهدۀ اوست و چهارچوبهای کلی قصّه از
سوی او تعیین و معرفی میشود .راوی کل تنها در آغاز داستانها حضوری غالب دارد و در
ادامه روند روایت با کمک این راوی و راویان دیگر پی گرفته میشود .برخالف متون کهن
عرفانی فارسی ،در مصیبتنامه شاهد حضور غالب دانای کل نیستیم ،بلکه حکایتها با
پشتیبانی راویان گوناگون روایت میشود .عطّار ترجیح میدهد نقل حوادث را به
شخصیتها واگذار میکند تا اطالعات دقیقتری به مخاطب انتقال داده شود .در حکایت
«خواجۀ دیوانه و آمدن در مسجد» ،راوی کل با استفاده از شیوۀ روایی مذکور ،به تبیین
مقولۀ فراموشکردن خود برای رسیدن به نیکانجامی پرداخته است .عطّار که از چند و
چون گفتوگو میان خواجه و پیر دیوانه آگاه است ،به شرح ماجرا میپردازد.

خواجهای در شــهر ما دیــوانه شد
نه لبــاسی بــودش و نه طــعمهای
بود پنــجه سـال تـا دیوانه بــود

وز خرد یـکبارگـی بیگانه شد
کس ندادش بــیلِطامی لقــمهای
در زفــان کــودکان افسانه بود
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سیم رفته ،روی چون زر مــانده
دیده پرخــون ،دل پـرآتش آمده
دیــد یک روزی جـوانی تــازه را
پــای در مسجد نهاد آن سـرفراز
پیر دیــوانه بدو گفت ای پـسر
زانکـه من در رفتهام بسیـار هـم
هم نمازی بودم و هـم حقپرسـت
گر چو من شوریده دین میبایــدت
پای در نِه زود تا دسـتت دهــند
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دربــهدر در خاکِ هر درمـانده
لــب فروبسـته ،بــالکش آمده
خویــشتـن آراســته ،آوازه را
کان جوان را بود هنگام نـماز
در رو و در رو هال هین زودتر
کردهام چون تو بسی این کار هم
تا ثریدی اینچنینم در شکست
ور ثریدی اینچنین مـیبایدت
نه به هر وقتی که پیوستت دهند
(عطّار نیشابوری)281 :2981 ،

 1-1-1-1سوم شخص محدود
راوی در این شیوه ،به جای حرکت در میان شخصیتهای داستانی ،خود را محدود به
یکی از شخصیتها میکند و از دریچۀ نگاه او عمل روایتپردازی را به انجام میرساند.
(مستور )93 :2932 ،بدین ترتیب« ،وقایع و رویدادهای گوناگون و شخصیتهای دیگر
داستان ،از چشم شخص واحدی دیده میشود .این زاویۀ دید که نسبت به زاویۀ دید عقل
کل تازگی دارد ،پیش از این بهصورت زاویۀ دید اول شخص متداول بود»( .میرصادقی،

2931ب )182 :نتیجه و برآیند استفاده از شیوۀ روایی مذکور ،یکدست شدن قصه است؛
« چون تمام جزییات داستان ،نتیجۀ تجربیات تنها یک نفر است» (الرنس )82 :2911 ،و صدای
آن فرد به طور محسوس از سوی خواننده شنیده میشود.
در حکایت های دیوانگان دانا ،کارکرد روایت سوم شخص محدود ،منحصر به مسایل
تعلمیی و حکیمانه است و اطالعاتی که راوی از این طریق در اختیار مخاطبان خود قرار
میدهد ،حاوی نکات جزییتری است .مثالً در حکایت «نازنین و مذکِّر» ،راوی با تکیه بر
شخصیت نازنین شوریده حال به طرح پرسشی فلسفی از چیستی آفرینش آدمی پرداخته
است .عطّار ابتدا از زبان فرد یادشده بیان میکند که دل و جان انسان با گِل الهی سرشته
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شده و اختیار نوع بشر به دست حق تعالی است و در ادامه با استفاده از شیوۀ روایی سوم
شخص محدود ،نگاه اعتراضی خود را به این باور نشان میدهد.

نازنین میرفت و بــس شــوریدهبــود
میگــذشت او بـر درِ مــجلسگـهی
کیــن گِــل آدم خــدا از سـرنوشت
بعـد از آن گفــتا دل مــؤمن ،مـدام
نازنــین چــون ایــن سخن بشنود ازو
گفــت بــیچــاره چــه سـازد آدمی!
چون دل و چون گِل به دست اوست بس
مــن دلــی دارم ز عــالم یــا گِلی
از دل و گـِـل در جهان من بر چهام؟
هیــچ هســتم مــن ،ندانم یــا نیَم؟

گفتــی از ســرباز خــوابی دیدهبود
ایــن ســخن گفت آنمذکر ،آنگهــی:
چل صباح ازدســت قدرت میسرشت
هست در انگشت حــق کــر مــقام
زآتــش جــانش بــرآمــد دود ازو
یــا دلیست او یا گِلی او از زمــی
پس به دست ما چه باشد جز هــوس؟
هر دو او راست اینت مشکل مشکلی
اوست جمله ،د میان ،من بر چهام؟
چون همه اوست آخر ،اینجا من کیَم؟
(عطّار نیشابوری)921-921 :2981 ،

نتیجهگیری
روایتشناسی یکی از مباحث نوظهور در حوزۀ نقد ادبی به شمار میرود .با تکیه بر
این مقوله میتوان از دریچه ای نو به متون ادبی نگریست .در این زمینه ،ژرار ژنت با تکیه
بر دو مقولۀ وجه و لحن راههای تازهای در باب روایتشناسی گشود .در میان آثار منظوم
فارسی ،مصیبتنامه دارای قابلیتهای روایی باالیی است و میتوان با تکیه بر دیدگاههای
ژنت آن را مورد واکاوی و تحلیل قرار داد .عطّار با بهرهگیری از شگردهای روایی متنوع در
حکایتهای دیوانگان دانا ،گامهای مهمی در تبیین و انتقال مفاهیم اخالقی ،عرفانی،
فرهنگی و گاهی اجتماعی برداشت و به نقد جامعۀ زمان خود پرداخت .بررسی لحن در
حکایات دیوانگان دانا نشان میدهد پربسامدترین مؤلفۀ روایت درونی از دیدگاه زمانی،
پسازمانرخدادی است .البته باید درنظر داشت عطّار با آمیختن روایتهای پسازمانرخدادی
و هم زمانی بر جنبۀ باورپذیری اثر خود افزوده است .پربسامدترین مؤلفۀ روایت درونی از

بررسی لحن حکایات «دیوانگان دانا» در مصیبتنامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ کانون روایت ژرار ژنت

11

دید مکانی ،تکگویی نمایشی بوده است که بخشی از کانون روایت اول شخص محسوب
میشود .عطّار به مدد این ترفند در عینیتبخشی به موضوعات انتزاعی کامیاب بوده است.
کانون روایت درونی دوم شخص نیز ،بارها در حکایتهای دیوانگان دانا تکرار شده است؛
چراکه لحن راوی به دلیل محتوای تعلیمی مصیبتنامه غالباً خطابی و ندایی بوده و به تبع
آن ،از ضمیر «تو» بارها استفاده کرده است .در پیوند با روایت بیرونی داستانها ،کانون
روایی سوم شخص محدود بسامد باالیی داشته است .این امر باعث شده است عطّار
دقیقتر به شخصیت های اصلی بپردازد و در رفت و برگشتهای زمانی -مکانی و
گرهگشایی از قصه موفقتر عمل کند.
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