
               

 

 

                                                                     

 مرزبان نامه بر اساس ساختار رواییمتن عطار با  تمثیلی مشترکِروایت دو  بررسی

 

           *رحیم کوشش

 **صغری رحمتی نژاد                                          

 چکیده 

، به صورت گونهمَثَل برای بیان حقایق، که در ادبیات کالسیک فارسیروایاتی است  مقالة حاضر بیانگر      

زبان  گوناگونهای از قابلیتیکی  ،مثیلتاست. همشترک کاربرد داشته و نحوة روایت راویان در استفادة از آن

از پند و  که سرشار آثاری بألخصدر آثار منظوم و منثور فارسی که  و ابزاری برای اقناع مخاطب است

مورد استفادة نویسندگان و  ،باشندمیداستانی چارچوبی  دارای  وهستند  .دینی و.. اندرز اخالقی، اجتماعی،

عطار و از  اشعاردو داستان در  ،منظوم تمثیلى هاى، از نمونهدر پژوهش حاضر  شاعران قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات و تحقیقات که  شده است انتخابنامه مرزباندو داستان  ،های تمثیلی منثورنمونه

روایت پردازی این  روایات مشترک و نحوةاهمیّت و های پیش رو سعی شده تا متن تعمق درای، و کتابخانه

 شود. بررسی،  ی به کار رفته در آثارشانهااز لحاظ تشابه پیرنگ داستان ه،دو آفرینند

 عطار اشعارنامه، بانروایی، مرزتمثیل، ساختار: ی کلیدیهاواژه

__________________________ 

   kooshesh_ad@yahoo.com                             *استادیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ارومیه    

        sonya_r36@yahoo.com                        ومیه   **دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ار

 

 

mailto:kooshesh_ad@yahoo.com
mailto:sonya_r63@yahoo.com


               

 

 مقدمه 

عطار با توجه اشعار نامه و بر آن است تا آنچه به نام تمثیل معروف است در دو متن مرزبان پژوهشاین      

 مورد بررسی قرار دهد. دو نمونة مشترک را متون بر اساس ساخت حکایتیبه مشترک بودن حکایات این 

یک داستان یا  ،در نشانه شناسی و تئوری ادبی، روایت پیش از هر چیز باید روشن کنیم که روایت چیست؟

. ممکن است به زبان آورده شود، نوشته شود یا تصور شود و یک یا چند زوایة بخشی از یک داستان است

-هایی که به صورت شفاهی بیان میدهد. در داستانه ئآنان اراة هم ها و یاها و ناظردید را برای برخی نقش

 یعنی ،وندنشمی بیند یا صدایش رارا می کند، یک راوی که مخاطبان یا اوشوند، یک نفر داستان را بیان می

نش راوی همچنین این فرصت را دارد تا واک افزاید.زبانی را به متن می های معنایی غیرکسی که الیه

های روشن با باالبردن میل مخاطب مخاطب در برابر داستان را مشاهده کند تا روش بیان خود را با مضمون

اند، منسجم هستند و جنبة توصیفی آنها از جنبة ها به ترتیب وقوع زمانی سازمان یافتهروایت .اصالح کند

تلف حماسی، تغزلی و در متون ادبی و در اشعار مخکاربرد روایت در تاریخ نویسی،  تحلیلیشان بیشتر است.

های ویژگی"با عنوان  هایهمقال هدر این زمینشود. حکمی چه در نثر مرسل و چه فنی و چه مصنوع دیده می

بررسی ساختار روایی "، تقویآقای محمد از  "های عطارهای مشایخ در مثنویساختاری و روایتی حکایت

نوشته شده  و .... از جواد اصغری "ی تحلیلی به تکنیک روایینگاه "، دکتر مریم حیدری از  "در غزل

 است.

در این است که کاری متفاوت و تطبیقی در انتخاب نوع و  ما با توجه به کارهای انجام شده تالش      

نشان دادن تأثیر و تشبیه تمثیل در دو دنبال ه ب . این تحقیقدهیمحکایت در دو متن مختلف انجام موضوع 

قبل از وارد شدن به ل در هر جا بیان اندیشه و معناست، کارکرد تمثی .باشدمیدو زمان مختلف  متن در 

 .نمایدمی تضروراصطالح تمثیل  توضیح راجع به بحث

  تمثیل  -1

عرفانی  هایتجربهخص های مختلف بألها و تجربهبرای بیان معانی، اندیشه در آثار خودما  گذشتگان     

در لغت به معنی مَثَل آوردن  .( استتمثیل اصطالحی ادبی ـ بالغی )بیانی. رده اندسود باز تمثیل خود 

معنای  دربقره تمثیل  ةسور 36است. در آیه  را به عنوان مثال بیان کردن وتشبیه کردن و داستانی یا حدیثی

هِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّ» :مثل اینگونه آمده است



               

 

ل و تشبیه آمده در علم بیان نیز تمثیل به معنای مث 6«مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

شبیه ، تاز آن است پس هر تمثیلی خاص تمثیل و ،تشبیه عام»:گویداست جرجانی در تعریف تشبیه می

با این تعریف ارتیاط تشبیه و تمثیل به خوبی  .(6631:41،جرجانی«)است و هر تشبیهی تمثیل نیست

 شود.مشخص می

باشند که شبه میبه دارای چندین وجهمشبه و مشبه ،ست که در تشبیها وجه تمایز تشبیه از تمثیل این      

تمثیل به عنوان اصطالحی  شبه ساده و یک چیز است.وجه ،ولی در تمثیل ؛انداز امور مختلف منتزع شده

ـ بیانی در دو   عنوان اصطالحی بالغی تمثیل به»شود:  ای بیانی از دو دیدگاه بررسی می بالغی و مسئله

که از رود : الف ـ تمثیل در معنای عام، که مترادف با تشبیه است و هر معنی معنای عام و خاص به کار می

 گردد. ب ـ تمثیل در معنای خاص، که شامل: تشبیهِ تمثیل، استعارة تشبیه اراده شود، از تمثیل نیز اراده می

» گوید:می اخیر باشد. جرجانی در گسترش معنایی و تفسیر بیشتر اصطالحاتمی« تمثیلی داستان و تمثیلیه

عه، یا از امور متعدد وابسته به یکدیگر انتزاع تشبیه تمثیل، تشبیهی است که وجه شبه آن از یک مجمو .6

ای است؛ مصرّحه از نوع  استعارة تمثیلیه )تمثیل(: گونة دوم تمثیل در معنای خاص، استعاره . 2شود 

داستان تمثیلی: به مثابة یک  .6گیرد.  های مرکب که با حذف مشبه در تشبیه تمثیل شکل می استعاره

ه یا مستعارٌ مِنهی است که جانشین مشبه یا مستعارٌله محذوف شده ب المثل و بر روی هم مشبهٌ ضرب

، مشبهٌ «پیل اندر خانة تاریک»که، مثالً داستان تمثیلی در مثنوی موالنا (. چنان222: 6541)جرجانی،«است.

اند  های پیل، همان جویندگان حقیقتکنندگان اندام )مشبه( است و لمس« حقیقت مبهم دور از دسترس»به؛ 

بندی  (. طبقه656 :6636)مولوی، .توانند کوشند تا از طریق حس و عقل، ره به حقیقت برند و نمی می که

توان  های داستان میهای تمثیلی را بر اساس معنی و محتوای داستان و نیز بر اساس نوع شخصیتداستان

رمز و نماد، تمثیلی تمام  ؛ چرا که تمثیل بدونهستندهای تمثیلی، رمزآمیز و نمادین : داستانتقسیم کرد

سازد و  گشاید و معانی باطنی را آشکار می های تمثیلی، گاه گوینده، خود، رمزها را مینیست. در داستان

ویژه در آثار  شود. استفاده از داستان تمثیلی در ادبیات فارسی، به گاه گشودن رمز به خواننده واگذار می

 اخالقی و حکمی و عرفانی رایج است.

      



               

 

-در اینجا تمثیل در ساختار روایی آن مدَ نظر است همانگونه که استاد شفیعی کدکنی به آن اشاره فرمود     

خوانند به کار برد و آن بیشتر در می« Allegory»توان برای آنچه در بالغت فرنگی الیگوریتمثیل را می:»

خیر استاد شفیعی به حوزة کار این پژوهش (. تعبیر ا6632:54کدکنی،شفیعی«)حوزة ادبیات روایی است.

، نی است از زبان انسان یا حیوانات، که گذشته از معنای ظاهری، بیان داستاو مراد از آنباشد.نزدیک می

( نهان های نمادین و رمزآمیز )سمبلیکمعنایی که آن سوی واژه ،دارای معنایی باطنی و کلی نیز هست

هایی که داستان -الف :اندهای داستان به دو قسم تقسیم کردهر اساس شخصیتهای تمثیلی را بداستان».است

کوشند تا ها، هدفی اخالقی و دینی دارند و میهای انسانی هستند. این داستانقهرمانان آنها شخصیت

از  خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب غفلت بیدار کنند و بدینسان به اصالح بپردازند. فرنگیان

-، در قالب داستانرا که از حضرت عیسی علیه السالم اند و اندرزهاییها به پارابل تعبیر کردهاینگونه داستان

، نمونه های برجستة پارابل به شمار های چهارگانه نقل شده استهایی کوتاه یا به صورت مَثَلها، در انجیل

های زبانی است که برای توجیه سخن و برای بیان تمثیل یکی از قابلیت .(54ـ 6633:51)تقوی،.«آورده اند

رود و  همچنین در متون دینی و آسمانی و همچنین برای تفسیر متن کار میه گوینده بة مؤثر اندیش

. دکتر پورنامداریان نوع دیگر از تمثیل را اینگونه مند استای بهرهبخصوص متون مقدس از کارکرد ویژه

-اند در این گونه تمثیل، مفاهیم انتزاعی هستند که شخصیت پیدا کردههااز تمثیلدر نوعی دیگر »کند:بیان می

، حزن و ، حسن. معموالً مفاهیمی چون عقل و عشقندرز و تعلیم اخالقی در میان است، کمتر قصد بیان اها

-ها بیان میهای عرفانی را از طریق شخصیت بخشی در ضمن وقایع و گفتگوتجربه ، اندیشه وجزء آن

 .(663: 6635، پورنامداریان.«)کنند

لفظى یا ظاهرى که همانا خود قصه است و معناى روایتى است که دو معنا دارد: معناى تمثیل،       

تک با آن روایت لفظى  به یا حتى موضوعهایى که معادلى تک، استعارى که همان کردارها یا اشخاصاند

 پیکرة نمادهایشر که د، فى و سیاسى مشخص و متمایزى داردفلس، داللتهاى اخالقىغالباً تمثیل  دارند.

همان معنایى نیست که راوى قصد ، روایتى که در الیة ظاهرى بیان مىشود، جاى داده شده است. در اینجا

است. پس مىتوان الیة دوم را »داستان حقیقى« نامید و  ناگفته و پنهان، دارد القا کند. این معنا در الیة دیگر

  .در همین الیه قرار دارد واقع بنیاد آن ثیل و درارزش تم

 



               

 

 ساختار روایی -2

، است« روایت کردن»صورت مصدری ه کاربرد آن ب« بازگفتن ،بازگفت ،گفت» ةپارسی شد ،روایت      

 (narrative) دادن یا توضیح سازی است. در اصطالح ادبی، روایتداشتن، اظهارکردن، توضیحروایت، بیان

آورد، بنابراین، داستان گویا راوی هم ی به بیان می«دیگر»یا « خود»داستان را از  نویسنده کهمتنی است  

روایت را به نقل کردن حدیث و خبر، داستان، واقعه و واگویه کردن » گانی،های واژهدارد. در فرهنگ نامه

 ةاند. نویسندلوم ادبی برشمردههای عاند و آن را یکی از شعبهمعنا کرده (454: 6653،معین )«سخن دیگران

داستان اصطالح عامی است برای روایت » گوید: عناصر داستان به نقل از فرهنگ اصطالحات ادبی جهان می

کشمکشی است  نمایش تالش وة یا شرح و روایت حوادث. در ادبیات داستانی عموماً داستان، در برگیرند

 (.62: 6633،میرصادقی.«)، ویک هدفمیان دو نیروی متضاد

؛ داستان یوسف در بازتاب یافته های آسمانیشدر کتاب که خداوند است ،اولین روایت کننده حقیقی     

یکی از  باشد کهمی  هنهفت  ها و رازهای ها و اشارت سرشار از عبارتنامیده شده و  «احسن القصص»قرآن که 

صورت ه صورت شفاهی بوده و بعدها به ا بهروایت کردن در ابتدا های واالی داستان پردازی است.نمونه

 . یافتای مکتوب درآمد و سپس در ادبیات راه یافت و کاربرد قابل مالحظه

  : شاهنامةکم نیستند  و روایت  ، حکایت ، تمثیل افسانه  داستانی  های در تاریخ ادبیات ما صورت     

  حکایات ، بیهقی  ، تاریخ سرخ و آواز پر جبرئیل  عقل،  نامه سیاست،  بوستان، گلستان، نظامی گنج پنج، فردوسی

هرگاه نام  و.... عیار  سمک  ، حکایات نامه قابوس و تربیتی  تمثیلی  های ، قصه و دمنه  کلیله و استعاری  تمثیلی

رحالی که د ؛اندکاربرد داشته منثورها در آثار برند که روایترود اغلب گمان میروایت در ادبیات به کار می

ل و احساسات ابراز تخیّة آثار منظوم فقط وسیل شعر و .انداین مهم بودهة از دیر باز آثار منظوم هم برکشند

اگونی را بر عهده دارند از کنند که وظایف گون؛ بلکه به مثابه ابزاری عمل میشوندشخصی محسوب نمی

ی، هجو، طنز، رثا، تهنیت، روایتگری، باشد: مواعظ اخالقجملة این وظایف که بر عهدة این متون می

کند . از گذشته تا حال وظایفی که بر دوش شعر سنگینی میات سیاسی و...، تبلیقآموزش، خبر رسانی

و عرفانی و تعلیمی و  های مهم دینیها و نکتهند که یکی از اینها استفاده از آن جهت انتقال آموزهابسیار

شود که ، به شعری اطالق میترین انواع شعر استا نقلی که از قدیمی، روایتی یشعر روایی» .اخالقی است



               

 

)داد «داستان ممکن است کوتاه یا طوالنی، ساده یا پیچیده باشد.. این کند، داستانی را بازگو میشاعر در آن

 (.646؛ میر صادقی 654

خاب بن قارن که در قرن ة اسهبد مرزبان بن رستم بن شهریار بن شروین بن رستم بن سرناممرزبان      

و از جمله شاهکارهای  ؛م به زبان پارسی دری برگرداند شد؛ در قرن هفتچهارم به زبان طبری نگاشته شد

نامه توسط محمد بن غازی مرزبان اولین ترجمةبالمنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزین و شعر واراست. 

آن پرداخت. این متن از نوع ادب  ةوراوینی به ترجم او معروف است. بعد از« روضه العقول » لطیوی به ناممُ

 کههای غیر مستقیم طریق داستان شود؛ موضوع آن پند و اندرزهایی است که از تمثیلی )فابل( محسوب می

در البالی دیالتیک شاهزاده در روند متن حکایات متعددی  .شوداز زبان حیوانات به پادشاه زمان گفته می

   .انگیزدآن بر می خواننده را به نتیجة همان ابتدا قدرت جذبشود که از نقل می

 از ایقصه تحلیل و نقد» خود با عنوان  ةکه  دکتر محمود رضایی در مقال 2با توجه به رویکرد بینامتنیت      

ست در زمینة اینکه متن مرزبان نامه زمانی که به نگارش درآمده ا «بینامتنیت رویکرد اساس بر نامهمرزبان

توان گفت عطار می ؛طور مفصل پرداخته به متون دیگری از جمله کلیله و دمنه را پیش روی داشته و بدان

یکی از آنها به نظر نگارندگان ممکن است، متون بسیاری در مقابل داشته که  ،اشعارشنیز هنگام سرایش 

توانند جزء یک هم عالوه بر اینکه میمتون کالس ،بارت . بر طبق نظریةباشدنامه مرزبان متنی منثور با عنوان

 اما است؛ آثار نوشتاری صورت اثر،» شوند. جزء متون نیز محسوب می ؛آثاری باشند که در دست هستند

این از جملة  همچنین، و .( 65: 6556 )بارت، «زبان  در متن اما است؛ در دست اثرشناسانة  روش متن

آن را مشاهده کرد. بینامتن  ، ساختار حکایت و روایت گونةمتن توان به عنوانآثار عطار است که می متون،

 این بر های متفاوت اما با ساختار معنایی یکسان گفته شود. باختینهای یکسان با زبانیعنی اینکه موضوع

 یک مخاطب را خود و گرفته پیشین مایه آثار از اثری هر .ندارد وجود تنهایی به اثری هیچ »که  بود باور

 و معنا و اندایمکالمه همه هاگفته. است آنان سوی فعاالنه از پاسخی دریافت پی در و کرده اجتماعی بستر

) «بود خواهد آینده در دیگران وسیلة به دریافتشان شیوة و است وابسته شده گفته پیشتر آنچه به منطقشان

آید و بستر را برای جود میبا توجه به این رویکرد سؤالی که در ذهن خواننده به و (. 62: 6652،آلن

کند این است که آیا رویکرد بینامتن در زمینة اشعار عطار صادق است؟ مطالعات و تحقیقات آتی فراهم می

-در این مقال برای پرهیز از تطویل تنها به بررسی و تحلیل دو داستان مشترک بین متون انتخاب شده می

 پردازیم. 



               

 

 رزبان نامهساختار روایتی دو داستان عطار و م -3

که این  -عطار نیز در آثارش ؛خود است از پیش فرهنگی متونبرخی از  نامه وامدارهمانطور که مرزبان     

های از حکایات و تمثیل خود وامدار متون قبل از خود است. عطار برای بیان مقصود  -نظر ماست جا مد

عیسی و همراهش  نامه است. همانندی داستانزبانمشترک با متن مر از آنها فراوانی استفاده نموده که تعدادی

نشان  ،داستان شاگرد احول در اسرار نامه با پسر احول میزبان ؛نامه با داستان سه انباز راهزن در مصیبت

 این واقعیت است. ةدهند

 عیسی و همراهش -3-1

 یکدیگر مرتبط با هایکایتح از ایزنجیره که دهدمی نشان نامهو مرزبان ی عطارهامثنوی روایی شیوة    

باشد. می باورپذیر نیز مخاطب برای سازگار و روایی الگوی با هاحکایت آن موضوع کهدرحالی  ؛دارد وجود

ه بلکه ب ؛باشدنمی مفهومی دارای گسست ها نه تنهاشویم که داستانبا تعمق بر هر دو داستان متوجه می

 . ارندمحور عمودی پیوستگی محکمی د صورت بارزی بر

انتخاب  ماجرای دختر شاه و نام در البه الی داستاندر مرزبان «شاه اردشیر و دانای مهربان به»در باب      

با تمثیلی مواجه هستیم که از زبان  ، ( برای اوحسن اخالق و حکمت پیشگی)دارای کردن شوی مناسب 

مامی خواستگاران با اصل و نسب و مال . دختر شاه که تشودمهران به در خطاب به پدر زنش)شاه( گفته می

مدت زمانی از کند، رد نموده با مهران به، مردی زاهد پیشه و متّقی و خدا ترس ازدواج می و مقام دار را

بازجست احوالشان، راهی منزل دختر  هشاه ب دختر شاه با مهران به زاهدپیشه نگذشته بود که زندگی مشترک

از زندگی  شاه احساس رضایتمندی دارد یه خیر؛ دختر  زناشوییاز زندگی تا ببیند دختر شود میو داماد 

-خوردنی و پوشیدنی و گستردنی همه در یکجای می» که  است امّا گلة او این کندمیخشنودی ابراز خود 

رفته و با او صحبت  «مهران به»نزد داماد خود، گیرد پادشاه تصمیم می .( 653: 6655خطیب رهبر ،«) نهد

او را راضی نگه داشته و به اطاعت خود های فاخر و هر نوع اموال دنیوی قصر و جامهة وعد با و کند 

از هر گونه پیشنهاد شاه خود  دگی ساده و بی پیرایه و زاهدانةبه زن راضی« بهمهران»ا امّ .نمایدترغیب 

-نقل می «بهمهران» از زبان ،« راهزنانباز سه » تمثیلی داستان  این ماجراست که . در ادامهممانعت می نماید

و در باب نکوهش  شدهپنهان  )مهران به(در پشت این شخصیت گاه،آصورت ناخوده ب آفرینندة اثر، شود؛

دوستی دنیا و آنچه »جمله   در تفسیر اینروایت را  دهد ودنیا و حرص و طمع نسبت به آن داد سخن می



               

 

همان «) ت نپذیرد و اگر بنکوهی از آن باک نداردمنَ در اوست مانند دوستی آنکه چون او را ستایش کنی

 بیان می دارد. .(651:

راههای )نامعلوم یمشخص در زمانداستان از راهی نامشخص و در جایی نا شناسی روایت دیدگاه از     

دید دانای کل محدود از زبان یکی از  شود. نویسنده با زاویة( روایت می، پیرامون شهری ناشناختهنامعلوم

-های داستان را که جزء شخصیتشخصیت اویر ،در همان آغاز داستان کند.ها، داستان را نقل میشخصیت

 .پردازدتری به آن می. داستان کوتاهی است که عطار در بافت گستردهکندهای نوعی و تیپی است معرفی می

یک طرح )پیرنگ( مستلزم توانایی پرورش  ساختمان ماهرانة»اننددداستان را یکی می معموالً پیرنگ و

(. پیرنگ در هر دو متن 662: 6632آونر،.«)سیر تحولی جالب و پویا استحوادث درون یک اثر در یک 

  کشته شدن سه نفر بر سر زر است.

های مینی مالیستی داستان ، ساختار کلّی داستان، نزدیک به)سه انباز راهزن(نامهداستان تمثیلی مرزباندر       

ای در روزی به خرابه ؛پردازندبه غارت رهروان می ،هاکه در میان راه قرن حاضر است. شرح سه یار راهزن

 بین آندر  خیزد؛و گرگ طمع در نهادشان برمی .یابندمیزر  دوقچةزیر سنگی صن .رسندمی اطراف شهر

دنبال ه انتخاب و ب را یکیبین خود،  که، شودینجا شروع میاز اداستان  گره .شودگرسنگی بر آنها غالب می

فرد منتخب به نقطة اوج داستان آنجاست که  .کشندقتلش را میة فرستند و در غیاب او نقشطعام به شهر می

پس با زهرآلود  ؛کشتن دو همراهش می شود تا تمام زر به تنهایی به او برسد فکر هاو نیز ب، رودشهر می

کشند را می ، دو همراه اواو نبه محض برگشت ،گرددبه نزد همراهانش برمی نمودهکه تهیه  ییکردن غذا

رسند. این داستان کوتاه که در شوند و هیچ کدام به زر نمیکشته می زهرآلودنیز با خوردن غذای  خودشان

 ؛بردل داستان بهره میی از آن در کراوهای دیگر آمده بسیار مؤجز و تأثیرگذار است. لحنی که خالل داستان

باید گونه است که اینحکایات تمثیلی ویژگی  .انسان در تغییر به منظوراست، عظه گرایانه و پندآمیزؤملحنی 

 .دانسانی شو عنو بشر و موجب اصالح و تغییر زندگی

 سه انباز راهزن    .3-2

، حکایت نامهحکایت مرزبان زیموادر پردازی دارد هایی است که قابلیت حکایتمثنوی یکی از قالب    

ه نویسند شود.بیان می دانای کل، و سوم شخص دید ةاز زاوی روایت ،قرار دارد نامهدر مصیبت سه راهزن

 تمثیل افتد. حکایت در این اثر در حوزةها و وقایعی است که اتفاق میگزارشگر اعمال و رفتار شخصیت



               

 

ند یا بیان کنندة خود حقیقت گیرعرفانی قرار می ه اندیشةبیا مشبه ،یات بخش عرفانیروایی است. حکا

لذا جوهر بالقوة وجود آید وجود میه . در این حکایت برای شنونده نوعی نیاز درونی بباشندعرفانی می

در این حکایت شخصیت اصلی شناخته  ،بیندمی ،باشدیامبر و عارف)عیسی( میکه پ قهرمانآیینة  در خود را

رهرو، انسانی طامع  ،شخصیت فرعی یعنی مسیح که غرق نور توصیف شده و، دینی استشده و قهرمان 

شود تا جایی که شرط است که به قسمت و روزی خود قانع نیست وحرص و طمع باعث دراز دستی او می

-نا کند. راوی در زمان گذشتةها را معرفی میکند. در بیت اول راوی این شخصیتهمراهی را فراموش می

 در کند به همین صورتراوی از بیرون به داستان نگاه می ،کند در این روایتوم روایت را بازگو میمعل

در بیت چهارم  ،راه استهای دوم و سوم پیوستگی داستان ادامه دارد و وصف دو شخصیت در مسیر بیت

 ةکند و اینجا گریکند که در آن قهرمان برای اولین بار صحنه را ترک مدیگری خلق می صحنة آفریننده،

خورد و نان قسمت شده را می رهرو گردة ،صحنهشخصیت اصلی از ترک  آید چرا که بامی وجودداستان به 

رود. در بیت ای پیش میصورت ماهرانهه کند سیر داستان از ابتدا تا انتها باز خوردن آن کتمان مینزد عیسی 

شود که تا بیت بیست و هشت ین دو شخصیت آغاز میها بگفتگو و کشمکشقهرمان  با حضور دوبارة ،پنج

 و جدال آنها در هنگام ارتکاب به گناه امهو نفس لوّه ارتوانند نماد نفس امَکند. دو شخصیت میادامه پیدا می

. در بیت الک ناپخته و پر از امیال انسانیس ،پیر طریقت است و رهرو ،عیسی ،ا در ساختار داستانباشند امّ

افتد که طور خارق العاده اتفاق میه استان عوض شده و داستان بر روی دریا وگذر از آن بد هفت صحنة

تبدیل  غریب هستیم که نشان دهندةامور  و مافوق طبیعیهای جهان واقعی در کنار حوادث شاهد واقعیت

در  و نشان دهندة رویکرد سوررئالیستی عطار. است 6سوررئالیستیساخت ساخت رئالیستی داستان به 

داستان عوض شده و دو شخصیت با آهو دیدار  دوباره در بیت سیزدهم صحنة 1ساخت روایاتش می باشد.

 شدن صحنه عوض با م،در بیت بیست ویک .شوندمی آفریده تا بیت هفده اتفاقات در این صحنه  ؛کنندمی

داستان همچنان ادامه  است؛ م پاک عیسیها به زر توسط دَتبدیل شدن خاکو برخورد با سه کوه خاک که 

نکه شخصیت داستان شخصیت با توجه به ای _این صحنه کامالً جنبة نمادین و تمثیلی دارد  _ .یابدمی

ی از زبان راودر بیت بیست و سه و بیست چهار  .ندپذیر ااو باور مقدس است؛ اعمال خارق العادة

بیت بیست و پنج و بیست و شش  . سپس درکندشخصیت قهرمان ترفندی برای کشف حقیقت استفاده می

در سه بیت بعدی چون عیسی که  وکند حرص اقرار به خطای خود می طمع ورهرو یا سالک دوباره با 

دوبار  و زندبیند از همراهی با او سرباز مییات خود میراهنمای اوست سالک را تا این اندازه غرق در تمنَ

 ،رهرو بر سر زر همراهسی با حضور دو شخصیت فرعی ماند در بیت داستان از قهرمان خالی می صحنة



               

 

ساختاری و این جا مضمون داستان دقیقاً همان داستانی است که در مرزبان نامه آمده و گیرد مینزاع در

دو است که بر سر زر کشمکش جسمی های سی ویک و سی واوج داستان در بیت نقطة. تمثیلی دارد

وی ار. نامه ادامه داردو چهار تا چهل و سه داستان به مانند مرزبانهای سی شود و سپس در بیتحادث می

-وجود میه را ب و تبانی هاست که فرصت تؤطئهکند و آن گرسنگی شخصیتدر داستان تعلیقی خلق می

همچنان  رفتن عامل تباهی را شاهدیم شخصیت قهرمان و از بین چهار حضور دوبارة آورد. در بیت چهل و

 و دیگران مرتبه از نظر از آن در قهرمان یهاگیری شخصیتگره گشایی و نتیجه» که: قد استمعت «فرای»که 

 قهرمان این اقتدار زیرا پردازد، می نقش رهبری ایفای به قهرمان شرایط، این در است. برتر محیط، از نه

در که  زبان قهرمانی از از بیت چهل و شش به بعد راو .(15:  6633فرای، «)است. مردان سایر قدرت ورای

را از زبان او بیان کرده و به پند و  اعتقادات و نظراتشدر پشت قهرمان مخفی است خود نویسنده  واقع

            پردازد.اندرز می

 پسر احول میزبان .3-3

ای در تفسیر مطلبی است که دستور یا وزیر به گاوپ نامه استهای مرزبانکه یکی از داستان این داستان     

ها بسا خطاها که وهم بصورت صواب در نظر آورد و بسا دروغ» گوید:راجع به بد دیدن و بی بصیرتی می

( در این داستان نیز روایت از زبان یکی از 6655:221،رهبرخطیب«).که خیال در لباس راستی فرا نماید

شخصیت صورت کلی  ،بان شخصیت داستان ولی عمالً خودش. و راوی از زشودها بیان میشخصیت

-پذیر، عنان، مهمانمردی جوانمرد پیشه کند.ارائه می با شرح و توضیح مستقیماول  داستان را از همان جملة

-به نکوهش و تقبیح کار ظالمان می راویکنار توصیف شخصیت داستان  درنواز. ، غریبپردازگیر، کیسه

چندین  داستان که از وصف سخای شخصیت اول زمان و مکان نامعلوم است. بعد در این روایت .پردازد

که مهمان و دوست پردازد او میمعرفی  به آید وشخصیت دوم به صحنه می ،کشدجمله به درازا می

مدگویی را با کلمات آنوازی و خوششخصیت اول داستان است. راوی در اینجا بسیار زیبا شرح مهمان

 باید نوازیمیزبان به رسم مهمانتناول غذا،  ه پایان رسیدنبا بسکانس بعدی در سپس  دارد.بین میسنگین 

بیشتر از  در خانه ؛ میزبانپردازدباز نویسنده بسیار زیبا به وصف شراب می اینجا شراب بعد از غذا بیاورد و

شود گره از اینجا شروع می .فرستدمیشراب  پسر احولش را برای آوردن شیشة ،اب نداردیک شیشه شر

شیشه را  ،و ناقص عقل. پسر به دلیل احولی است چشم ه شخصیت دیگر داستان است احولک پسر میزبان

نة ش را نزد میهمان در مظَرا بیاورم پدر شیشهکه کدام و با پرسیدن اینگردد می ازپدر ب به نزد بینددو تا می



               

 

درونی شخصیت  افعال و کشدبه تصویر می را به زیبایی آن آفرینندهکه  ظنَی ؛دهدبخل و خساست قرار می

پدر دانست که حال چیست، اما از شرم روی مهمان عرقش بر پیشانی آمد تا مگر او را در » دارد:را بیان می

لیل اینکه از ده ببا خبر بود اما  شاز حال پسر میزبان(. 225:همان«) ت کردست.خیال آید که بدیگر یک ضنَ

ید یکی را بشکن و دیگری را بیاور. گوبه پسر می دت خود را ثابت کننیّ نحس و برهد ایشبهچنان 

دنیای  از و گشایدبصیرت و حاسه بصر باب سخن می ها راجع به حاسةاز زبان یکی از شخصیت نویسنده

 .شودصدا می، با وی همراه و همشخصیتعاطفی  -ذهنی

 .  شاگرد احول3-3

حکایت شاگرد احول را  ،اسر رمز است و اسرارسر. و جزء اشعار تعلیمی اوستنامه که اسرار عطار در     

نامه متنی است که از مرزبان .کندروایت می تغییر اندکیبینیم با نامه هم میکه چنین مضمونی را در مرزبان

 نگرددید عرفانی به مسائل می شاعر ازنامه در مصیبت ؛پردازدمی گوییدید اجتماعی و اخالقی به حکایات

و با  کشیده تایور به آن را که عطار یداستانو اندرز را نیز با خود به همراه دارد،  از طرفی مضمون پند

توصیف  شروع به در همان بیت اول شیطبق روال داستان پردازی. کنددانای کل داستان را بیان می دید زاویة

بیان  هایراتژیتکنیک و استو این،  ؛کندگونه عمل میاین پردازد. در بیشتر مواقع عطارمیها شخصیت

-بر خالف داستان مرزبان .یک شاگرد و یک استاد :مضامین پربار در قالب و ساخت حکایات کوتاه اوست

چرخد گردش داستان خیلی داستان عطار دارای دو شخصیت است و داستان حول محور این دو می ،نامه

غرض  فرستدروغن می آوردن شیشةل خود را برای افتد در همان بیت اول استاد شاگرد احوسریع اتفاق می

تناب های طوالنی اجفضا سازی و صحنه سازیداستان است بدین دلیل از پرگویی و  ةنتیج نویسنده رفتن به

ولی  در آنجا قرار دارد،روغن ة مکانی که شیش کند؛ تغییر می داستان در بیت بعدی صحنةنکه آ تا کندمی

در بیت چهار به نزد  .شود که کدام را بیاوردمی حیرت و تناقضار بیند و دچشاگرد احول آن را دو تا می

 روی شرم ازشکستن شیشه  نامه کهاما بر خالف داستان مرزبان کندقضیه را بازگو میگردد و استاد بر می

خشم و ناخویشتن در بیت پنجم از روی  ؛باشداین داستان از روی خشم استاد به شاگردش میدر پدر بوده 

شکند. و روغن را می ةشاگرد هم فرمانش را اجرا کرده شیش گوید یک شیشه را بشکند.میه شاگرد بداری 

این دست از متون بر تغییرپذیری انسان و جهان  .افتد، میاتفاقی که نباید اثر بی مباالتی و کج بینی باز در

 باشد.  انسان در مقابل جهان اطرافش می بیشتر بصیرت استواراند و خواهان



               

 

  ،دو رهرو دیگر ،زر ،خاک ،نانة گرد، رهرو، ، عیسینامهل ) عیسی و رهرو ( در مصیبتدر داستان او     

، کل نفس ،لبه ترتیب نماد عقل اوّآنها را می توان سطح معنا  ند ولی دراتمثیل تصاویر در سطح ظاهر

  .، قرار دادامَاره نفس تعلقات، باطل، حق، 

 

 مقایسه

و در حالیکه   شود.با ترک شخصیت داستان از صحنه ایجاد میداستان،  گره  ،تان نخستدر هر دو داس     

نوع روایت پردازی عطار با نگارندة مرزبان نامه اندکی  ف در هر دو روایت یکی است؛دمضمون و ه

های که عبارت های مینی مالیستی نزدیک می شود. متفاوت است و سبک نگارش مرزبان نامه به داستان

 نامه مشهودتر استدر مرزبانها موجز است که دهند. فضا سازی و وصف صحنهذر زمان را نشان میگ

ها بیشتر از قدرت روایتدر توصیف انتقال مکانی قدرت راویان  همچنین با نگاه به متن های مشخص شده،

 است. انتقال زمانی

ها را دهد که شخصیتامکان می آنها بهطلقی ند و دانای مسته دانای کلة نویسند ها،در روایت انراوی      

 قاید و عواطف آنها را توصیف کنند.های ظاهری، خلق و خو، عد و ویژگینزوایا ببین از همة

 ةمطالب زیادی دربارمثالً شاعران  شود کهباعث می حکایاتدر  اندید کلی راویطور معمول ه ب      

های ولی عطار شاعری است با توانمندی ؛برد روایت نداردهیچ نقشی در پیش د کهنموضوعات مختلفی بسرای

هایش در نامه هم داستانمرزبان درحالی که آوردمضمون می تکمیلجز در نهایت ؤخاص که حکایتی م

ند و از سیر حوادث کلی نسبت به تمام رویدادها داردیدی  ،راوی داستان، هر دور د. باشدمینهایت ایجاز 

  د.نکنگذاری میحتی آنها را ارزش دباشنمیپیشاپیش آگاه 

ها بیشتر ، برخالف داستان اول، آفریننده به تشریح و توصیف شخصیتمرزبان نامه در داستان دوم      

در داستان دوم، بر خالف داستان اول، روایت  شود.توجه نموده و نسبت به داستان اول زبان ادبی تر می

-داستان اوّل بیشتر دیده می و توضیح درشود و تشریح تی نزدیک میهای مینی مالیسعطار، به سبک داستان

شود که به نظر نگارندگان این مقاله، با مقایسة این دو داستان به این نتیجه رسیده که سیر روایت پردازی 

 این دو خالق، عکس هم قرار گرفته اند.



               

 

مثل  راویان ؛اندخطی و زمانی ایجاد شدهبر یک سیر  کل مجموعه و اثرها خارج از بافت داستانرویداد      

ها را فقط و رویدادها و کنشباشد ها متمرکز وی یکی از شخصیتر بر آنهاکه کانون توجه  ندستنیدوربینی 

 باهر دو اثر با اینکه یکی منظوم و دیگری منثور است بلکه  دندر صورت حضور شخصیت اصلی ثبت کن

ق روایت داستان را بر هم بزنند و به زبان هنری خود طب زبانی یر خطیتوانند سمی باالزبان ادبی و ظرفیت 

 خواهند پیش می برند.میزمان داستان پیش بروند و داستان را هر جا که 

 

 

  نتیجه گیری

اند و آن گفتار و کردار و رفتار نیک است. ها برای رسیدن به سه اصل اخالقی پدید آمدههمة این داستان     

تی هر دو متن نشان دهندة آن است که در سیر انعکاس خط مشی فکری نویسنده و نیز در ساختار روای

عاطفی نویسنده حرکت کرده است. و تالش در این است که با تمثیالت زیبا، معانی  _بازنمود جهان حسی

مثیل دنبال ها در قالب تزیبا به خواننده یا مخاطب منتقل کنند. هدف هر دوی این راویان از نقل این روایت

کردن مضمونی تعلیمی است و در نهایت در داستان سه انباز رسیدن به این مسئله است که مادَیات و 

فایده است و باعث نابودی و تباهی وجود آدمی است و در داستان احول هم بدنبال تعلقات دنیوی بی

رجی اشیاء فانی و رسیدن این هدف است که بصیرت آدمی اصل اساسی است و دید ظاهری و وجود خا

 اساس است و آنچه حقیقی است وجود مطلق است.بی

های انسانی، بیان های فوق هر کدام در ساختار روایتی با شخصیتبا توجه به معنای تمثیلی داستان        

کنندة مضمونی اخالقی و تعلیمی هستند. کاربرد چند نویسنده از یک داستان نشان دهندة میزان معروفیت و 

گذاری آن داستان است. در حالی که عطار از حکایات مختلف و مشهوری در این بافت استفاده کرده ثیرتأ

نامه ناگزیر نبوده است چرا که متون خود بسنده تردید در دو داستان قید شده از تأثیرپذیری متن مرزبانبی

 های بعدی آماده می کند.  ا برای پژوشاند. اثبات این مدعا زمینه رنیستند بلکه تحت تأثیر متون دیگر بالیده

 



               

 

 پی نوشت ها 

ای است که هفت خوشه  کنند حکایت دانه حکایت آنان که اموال خویش را در راه خدا انفاق می .6

، که خدا کند باشد ، و خدا برای هر که بخواهد، دو برابر هم می صد دانه رویانیده که در هر خوشه

 وسعت بخش و دانا است.

2. « Intertextuality »با تواند می خواننده هر بلکه ،نبوده مؤلف اسیر معنا ،با توجه به این نظریه 

  .کند برداشت متن از را خاص معنایی ذهنی خود زمینة پیش به توجه

فرانسوی در نمایشنامه خود )به معنای رؤیایی و خیالی(  گیوم آپولینر نویسندةاین واژه را اولین بار   .6

ای دیگر به وجود آمد. این  و عده« آندره برتون»توسط  6526کتب در سال به کار برد؛ اما این م

  .شیوه نخست در شعر نفوذ کرد و بعد به نثر و سایر آثار نیز راه یافت

، انجمن ترویج (نیشابوری عطاردر اشعار رحمتی نژاد، صغری، )سوررئالیسم  کوشش، رحیم، ر.ک .1

 زبان فارسی.
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