
 

 

 

 

 

 ی روایی عطارها غزلبوطیقای فضا در 
 1سیدان الهام

 ات فارسی دانشگاه اصفهانگروه زبان و ادبیّر استادیا

(371تا  351)از   

13/6/3195، تاريخ پذيرش مقاله: 31/9/3194تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده

اين پردازی کرده است. طرح روايت در  جدی در غزل روايت صورت بهعطار از نخستین شاعرانی است که 

عطار در طرح اين  شناختی دارد. بلکه ساختاری معرفتتنها وجه يا قالب ادبی نیست،  غزلیّاتدسته از 

ر د .برد میاشعار بهره  نحو مؤثری از فضای داللی حاکم برمعناسازی در آن، به فرآيندبرد ها و پیش روايت

بلکه بر کل روايت سايه افکنده است.  ؛شود ای ساده محسوب نمی زمینه فضا عنصر پس غزلیّاتاين 

ارتباط مستقیمی با ادارک و احساس  آنهاحاکم بر  یفضادهد  نشان می ی عطارها روايت بررسی غزل

بارزترين  ،. تمرکز بر دگرگونیکندطی میگیری فضا مراحلی را  شکل اساسبراينها دارد و  شخصیت

ابعاد  فضا در اين اشعار ،اينبرعالوه انجامد. به بسط فضا می کههاست غزلاين نوع ويژگی فضا در 

   ،فردیـ 1اجتماعی،  ـ3 د:وش میتقسیم  جنبهبه سه  طرحی ةاين پژوهش با ارائدر که  مختلفی دارد

ترتیب در فضايی واحد و ايندارد و بهفضای ديگر قرارضاها در تعامل با کدام از اين فهر .نمادينـ 1

ی روايی عطار و نبود الگويی کارآمد ها غزلشوند. نظر به گوناگونی ابعاد فضا در  منسجم با هم متحد می

حاضر بر آن است که ضمن بررسی و تحلیل فضای اشعار،  ةهای مشابه، مقال برای بررسی روايت

 واکاوی و الگويی برای تحلیل فضا در اين دسته از اشعار ارائه کند.را  شناختی آن معرفتهای  بنیان
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 مقدمه .1

توان از آن در تحلیل  می ،ستشناسی در مفهوم امروزی خود نوپا اگرچه دانش روايت

ظاهر ساده، هبدر بسیاری موارد ها که  های کهن ادبی بهره برد. اين روايت روايت

با ظرايف و شگردهای هنری خاصی  واقعدر د، نکن جلوه میپیرايه، ملموس و طبیعی  بی

نحو روايی داشته و به ةجمله کسانی است که عنايت خاصی به گونعطار از .هستندهمراه 

گذشته طرح مفاهیم عرفانی بهره برده است.  برایهای آن  ها و قابلیت مؤثری از ظرفیت

پردازی در میان اشعار سنتی  روايت ةکه از منظر شیو الطیر منطقاز مثنوی تمثیلی 

بهره نبوده است. طرح  بی شیوهی عطار هم از اين ها غزل، نمايد میدرخور توجه 

 ةاوجی در شیو ةنقط ،غزلدر  نی از منظر مفاهیم عرفانیهای کوتاه، نمادين و غ روايت

های شعری که البته  تأمل در اين دسته از روايتشود.  سرايی عطار محسوب می سخن

در غالب های اصلی يک روايت  مؤلفهدهد  نشان می ،دنمنسجم دار مند وقالبی ساخت

وعی ديگر که به ن است ها سايه افکنده وجود دارد. فضای يکسانی بر اين روايت آنها

فضا در اين دسته از اشعار نقش مؤثر و دهد.  میتأثیر قرارهای روايت را تحت مؤلفه

شناختی  نظر به اهمیت و کارکرد معرفت .ی در تبیین مبانی فکری شاعر داردکارآمد

پژوهش حاضر به بررسی اين مؤلفه نظر دارد. تأمل در  ،های عطار روايت فضا در غزل

 کند: را در ذهن ايجاد می های ذيل پرسش غزلیّاتضای اين دسته از ف

 توان برای فضای روايات انواع يا ابعادی  آيا می ،غزلیّاتبه بافت حاکم بر اين هتوجبا

 برشمرد؟ 

 های فکری شاعر برقرار است؟ آيا ارتباطی میان فضای روايت و بنیان 

 ؟های عطار چگونه است روايت گیری فضا در غزل شکل فرآيند 

های  روايت گیری فضا در غزل کار شکلة حاضر بررسی سازوهدف از مقال ،با اين وصف

 الگويی مؤثر برای تحلیل ابعاد گوناگون آن است. ةعطار و ارائ

در تحقیقات پیش رو، به نسبت ديگر عناصر داستان، کمتر به فضای حاکم بر روايت 

اين  بارةشناسی در ای که در منابع روايت نظر از مباحث پراکندهصرفتوجه شده است. 

 اين زمینهاثر مستقلی در ، است جو کردهو، تا جايی که نگارنده جستشده مؤلفه مطرح
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هم مقاالت مختلفی در  غزلیّاتدر پردازی عطار  وايتهای ر در باب شیوه نیست. موجود

نقد و »و  (3191گراوند، )« عطار غزلیّاتهای  شناسی قصه ريخت» جملهدست است؛ از

عنوان ا بررسی فضا بهامّ ،(3131طاهری، )« های عطار روايت ـة غزلتحلیل ساختارگرايان

 ای ندارد. پیشینه غزلیّاتهای اصلی روايت در اين  يکی از مؤلفه

 

 پردازی در غزل روایت .2

رمان شده است.  ةروايت در مطالعات ادبی جايگزين نظري ةهای اخیر نظري در سال

مفاهیم اصلی و  ةمطالعاتی خود سعی دارد به هم ةدر حوز  (narratology)شناسی روايت

 ،. با اين وصف(1: 3191)عباسی، روايت بپردازد هر دهی  سازمان ةسطوح عمد

مطالعاتی خود هرگونه  ةگیرد که در محدود برمیة وسیعی را درشناسی گستر روايت

بررسی  را مانند آنروايت داستانی اعم از رمان، داستان کوتاه، حماسه، شعر روايی و 

 ةمايواد خام و دستداستان م ؛و متن دو جزء دارد: داستان د. هر روايت داستانیکن می

. متن در (316: 3133)حرّی، اثر است  ةاولی ةمايچگونگی نقل دست ،متن اثر و نخستین

 کند. ه فضای روايت را ترسیم میک استاعم از نظم و نثر  ای نوع نوشته هر ،معنای عام

ی، فضای مناسبی را برای نقل هايی است که با وجود محدويت کمّ جمله قالبزاغزل 

گیری نوعی خاص تحت عنوان  شکلروايت فراهم کرده است. بیان روايت در غزل به 

روشنی در اين  هروايت ب ةهای سازند مؤلفهانجامید.  3«غزل روايت»يا « غزل روايی»

ضرورت بررسی آن  ،برد روايتنقش کلیدی فضا در پیش دسته اشعار وجود دارد و البته

  کند. را نمايان می

 

 فضا در روایت .9

  جمله:از 1در دست است؛ (space)شناختی تعاريف مختلفی از فضا  در مطالعات روايت

 و ادراکی  شود اثر هنری ايجاد می ةواسط، احساس يا کیفیت نامحسوسی که بهحالت

 ؛(57: 1131)کادُن،  حسی يا فراحسی را به دنبال خواهد داشت

 همان(؛ شود که به خواننده منتقل مینويسنده  حالت ذهنی( 
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  (31: 1116)چايلدز و فاولر، فضا غالباً برداشتی رمزی و غیرمعمول از وقايع معمول است 

 های  روابط میان آن با حوادث و نگرش ةهای داستان به اضاف مکان ةهم ةمجموع

 ؛(375م:  1113)فوغالی، هاست  شخصیت

 درون های داستان به  اگر مکان در ساختار داستانی نقش مؤثری ايفا کند و شخصیت

ها و  ها، شخصیت مکانن بیروابط  ةآن نفوذ کنند و سپس چنان گسترش يابد که هم

يافته بر آنها نهد، در اين حالت مکان به فضا تبديل  برگیرد و تأثیر سامانحوادث را در

 ؛(151م: 3995)فیصل، شده است 

 شود؛  میگیرد، فضا نامیده ی قرارک انساناراط و تعامل با ادهنگامی که مکان در ارتب

 کنند مرتبط است هايی که در آن زندگی مینحو مؤثری با شخصیت، فضا بهبنابراين

 (.311: 3999)بال، 

ضا در روايت آن است که ف ،شود ها و تعاريف مذکور آشکار می آنچه از مجموع ديدگاه

مؤثری از  نحو بهکند؛  را به خواننده منتقل میحالت، احساس يا تفکری هايی دارد:  ويژگی

حالتی ذهنی و درونی و در و  برد و حضور آنها در مکان بهره میها  ارتباط شخصیت

منظور از فضا در اين پژوهش، مکان و  ،بنابراين ؛داللتگر و رمزی دارد ،سیاری مواردب

های واقعی يا  ها در مکان ظهور و بروز شخصیت ةموقعیت جغرافیايی نیست؛ بلکه شیو

های فرهنگی، اجتماعی و معرفتی  تأثیر نگرشمؤثری تحت نحو بهفرضی روايت است که 

 است و بر کل روايت سايه افکنده است.

 

 ی روایی عطارها غزلدر  فضا  .1

چهل غزل با مضمون روايی در  ،را شمرده استی روايی عطار ها غزلکه نويسنده  چنان

د، يکديگر تفاوت دارها با  هرچند شکل ظاهر اين روايت 1شود. ده میديديوان عطار 

به داستان  غزلیّاتشود. ساختار اين دسته از  ساختار واحدی در غالب آنها مشاهده می

سخن « پیر ما»ی متعدد، عطار از ها غزلای که در  گونه به ؛رمزی شیخ صنعان شبیه است

ه و ای دارند، پیر، مسجد و صومع وارهگونه و داستان که رنگ روايت ها غزلگويد. در اين  می

 آورد: کند و به میخانه و خرابات و دير مغان روی می خانقاه را ترک می
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 ار نهادر روی به خمــــــر ما بار دگــــــــپی

 

 

 

 

 رزد و سر بر خط کفار نهادــــط به دين بــــخ 

 

 

 (311: 3134، عطار)

شرط پوش است و  مناجاتی و مرقعپیری که در مسجد و صومعه و خانقاه است، پیر 

که پیر حقیقی شود، آن است که دل از هر دو جهان برکند و در صف رندان و قلندران آن

گری معشوق يا  هم حضور و جلوه غزلیّات. در برخی (11ـ19: 3133)پورنامداريان، درآيد 

 شود: ای زيبارو سرآغاز تحول پیر يا کنشگران ديگر می ترسابچه
 

 انیـــی همچون بت روحــــــای لول ترسابچه

 

 

 ر به نادانیـــرون آمد از ديــــت بــسرمس 

 

 

 (659: همان)

؛ تشخیص استيدادها و عناصر متعدد روايی قابلهای عطار، طوالی روروايتدر غزل

ترين شکل  آرايی در ساده طور کلی صحنهو به )زمان و مکان(ها  البته توصیف برخی مؤلفه

با قوت دنبال گوی میان آنان وو گفتها  ا حضور شخصیتامّ ،گیرد ممکن صورت می

تغییر و تحول درونی آنان بر کل اين  فرآيندها و  تمرکز بر حضور شخصیت شود. می

های  اين تغییر و تبیین ديدگاه فرآيندطار برای ترسیم عسايه افکنده است.  غزلیّات

گیری فضا و  شکل فرآيندبرد.  بهره می فضای روايت مؤثری از نحو بهشناختی خود  معرفت

 شود. ابعاد آن در ادامه بررسی می

 

 گیری فضا  نقش مؤثر ادارک در شکل . 5-1

کند، ظهور و  می مکان را از فضا در روايت متمايز ةهايی که مؤلف يکی از بارزترين تفاوت

ک انسانی در فضای روايی است. اساساً موقعیت و مکان، به موضع اربروز احساس و اد

اند و وقايع در آن اتفاق  شود که کنشگران در آن واقع شده میجغرافیايی اطالق 

های  توانند در خارج ترسیم شوند؛ همچنان که موقعیت ها می د. در اصل مکاننافت می

: 3999)بال،  ند بر روی نقشه مشخص شوندنتوا شهر يا رودخانه می هرجغرافیايی 

شده است. تبديل به فضا ، هنگامی که مکان به نقاط خاصی از ادارک متصل شود .(311

حضور  ،ترتیباينبه ها دارد. ارتباط مستقیمی با شخصیت ،ک در روايتاراحساس و اد

در واقع مکان تنها با  4.انجامد گیری فضای روايی می عامل انسانی در مکان به شکل

 کند. حضور عامل انسانی است که نقش خود را در داستان ايفا می
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خود خودیة مکان در آنها بهدهد که مؤلف عطار نشان میی روايی ها غزلتأمل در 

آنچه صومعه، میکده يا مسجد را در اين  دارای اهمیت و تأثیر در ساختار روايی نیست.

 گیرد: تأثیر اين فضا قرار میحضور کنشگری است که تحت کند، برجسته می غزلیّات
 

 ارــرا کــــاد مـده افتــــه با میکـــاز صومع

 

 ی ننشستمـوردم و بی مـــخ یــدادم و می ــم 

 (191: 3134، )عطار 

گیری فضای روايی نقش  از مکان در شکل انسانیبالطبع ادارک، احساس و دريافت 

دهی فضای روايی، مايک بال برای  نظر به اهمیت اين موضوع در شکلری دارد. مؤث

اين مراحل که ارتباط  ؛گیرد میمعنای فضا در روايت، مراحلی را درنظرگیری  شکل

، تکرار  (determination)ند از: تعییناهای روايت دارند عبارت مستقیمی با شخصیت

(repetition) انباشت ،(accumulation)دگرگونی ،(transformation)  و روابط بین

های عطار  روايت اين مراحل در فضای روايی غزل(. 315: 3999)بال،  فضاهای مختلف

 شود: میده ديهم 
 

 تعیین. 5-1-1

 ایتعیین وابسته به برداشت و ادراک خواننده از مکان مرجع است. هنگامی که واقعه

ای که با اين مکان  شود، معنای متفاوتی را به خواننده خاص در يک مکان واقع می

ها همیشه معانی ثابت و از مکان ،بنابراين ؛رساند ناآشنا می ةآشناست، نسبت به خوانند

های  ها و سنت ی برداشت از مکان در فرهنگحت ،کنند شده را القا نمی تعیین پیش

برداشتی که از مسجد، میخانه، دير، صومعه و امثال  ،مثال ؛ برایمختلف متفاوت است

ها گیرد، با ادراک مرسوم و معمولی که از اين مکان آن در اشعار قلندری عطار صورت می

آمیختن مکان در اشعار قلندری عطار با ادراک، دريافت  ، متفاوت است. درهموجود دارد

توصیفاتی که عطار از انجامد.  گیری فضای روايی می و احساس کنشگران به شکل

ی فرهنگی و فکری کنشگران است. ها تأثیر ديدگاهدهد، تحت های قلندری ارائه می مکان

همان: )« فقر ةمیکد» ،(113: 3134عطار، ) «معراج مناجات»بردن ترکیباتی نظیر کاربه

های فکری عطار در باب  بیانگر ديدگاه ،میکده بارةدر (119)همان: « بساط نیستی»، (111

 اين مکان است.
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 تکرار و انباشت. 5-1-2

های عطار است؛  روايت ب بر غزلغال های جمله ويژگیتکرار و انباشت فضای يکسان، از

به دفعات تکرار  واحدفضای يک يکسان با تعابیر مختلف در  ایای که واقعه گونهبه

صورت که  اين به؛ شود اين تکرار و انباشت در رفتار کنشگران هم ديده می شود. می

عطار  غزلیّاتدر « دگر بار». کاربست قید آورد ی میکنشگر مثالً به کرّات به میخانه رو

 است: مطلببیانگر اين 
 

 الش شدـــس و قــمفلا ــر مــــر پیــبار دگ

 

 زن اوباش شدــــان رهـــر مغــــن ديــدر ب 

 (111: همان) 
 

 دگرگونی. 5-1-9

در بسیاری ست. دگرگونی فضاهای عطار تمرکز بر  روايت فضا در غزل  بارزترين ويژگی 

انجامد. در  ها به انتقال و گذار از يک فضا به فضای ديگر می ها حرکت شخصیتروايت

در بسیاری موارد . اين حرکت يک فضا مخالف با فضای ديگر است اغلبگونه موارد اين

 غزلیّاتاين در طرح روايتی  شود. میمنجر معرفت به   یابیدستآزادی و  تغییر، به نوعی

همواره تغییر از وضعیت آغازين به وضعیت نهايی و شرايط انتقال و تبديل میان اين دو 

کنشگری که در آغاز ساکن مسجد و به زهد و  ،ترتیباينبه شود. وضعیت ترسیم می

و جان و دين در  دل ،آوردن به میخانهتغییر، با روی فرآيندعبادت مشهور است، در اثر 

در غالب  ،که با تحول درونی کنشگران همراه است دگرگونیاين بازد.  راه عشق می

زير را  های يکی از صورت عطاری ها روايت در غزلتغییر  فرآيندشود.  ديده می غزلیّات

 دارد:

های مقدس همچون  از مکان غزلیّات: در بسیاری عبور از مکان نامشخص به میخانه .3

در  ،ا کنشگری که به زهد و عبادت شهره استامّ ،در میان نیستسخنی مسجد و کعبه 

 آورد: تغییر به میخانه روی می فرآينداثر 
 

 ار نهادخمر روی به ــــــــر ما بار دگــــپی

 

 ار نهادر بر خط کفــرزد و ســـن بــخط به دي 

 (311)همان:  
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ترين شکل ممکن و با رعايت ايجاز و اختصار توصیف فضا در کم غزلیّاتگونه در اين

 گیرد.  صورت می

س مثل مسجد و های مقد اناز مک غزلیّات: در بسیاری از عبور از مسجد به میخانه .1

 کنشگران ياد شده است: دگرگونی فرآيندآغاز  ةعنوان نقطکعبه، به
 

 انهــداد به پیم  یـــه مـانــگـدوش آن بت شن

 

 رکشانم کردـــخانه زنجیـــه به بتـــوز کعب 

 (353)همان:  

 فرآينددر اين  يا گرد جهان: عبور از مسجد به میخانه و از میخانه بر سر بازار .1

مقدس به میخانه در صف رندان و قلندران جای  های کنشگری که با گذشت از مکان

با عبور  ،ترتیباينشود. به نوشی رسوا می گرفته است، در میان مردم به رندی و می

اين بسط فضايی  ؛شويم کشنگر از میخانه به میان مردم با بسط فضا در روايت مواجه می

  شود: ده میدي غزلیّاتدر  «گرد جهان»و  «بازار»در قالب الفاظی چون 
 

 در کران کشیدــجدم انـد و ز مســدوش آم

 رد جهانم به تک بتاختـرد و گـم بکـمست

 

 ان کشیدـکش رفت و در صف دردیـمويم گ 

 واری هر خاکدان کشیدـوار خـس خـتا نف

 (131)همان:  

های عطار خود مکان غايی  روايت دهد که میخانه در غزل اين تغییر نشان می فرآيند

نیست؛ بلکه گذرگاهی است که کنشگر با عبور از  آن به مراتب باالتری در معرفت نائل 

 شود. می

عنوان مثال : بهنهايت بر سر دارنه و از میخانه بر سر بازار و درعبور از مسجد به میخا .4

 شود: ده میدياين تغییر در غزلی با مطلع زير 
 

 دــــدار شــــر بیــــحـا وقت ســر مــپی

 

 دـــــــار شــر خمـــــد بـــجــاز در مس 

 (391)همان:  

آورد و  به میخانه روی می ،کنشگری که در آغاز ساکن مسجد است در اين غزل

بازار  ةتوجه به نام و آبرو و در حالت مستی روان بی دگرگونی،اين  فرآيندسپس در اثر 

  شود: می

 و مستان صبوحـــزان چـــــــــــاوفتان خی

 

 ازار شدـوی بـــــر کف ســــــی بـــــام مــج 

 (394همان: ) 
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محدود از دنیای درونی کنشگر و خروج او  ةاين گسترش فضا که بیانگر توسع

 رسد: پايان غزل به اوج خود میزهدورزی و رياکاری است، در 
 

 ی بزدــــــن آهـــــــــاين بگفت و آتشی

 

 ان دار شدـــــــر نردبـــــــــــی بـــــــوانگه 

 )همان( 

 ،پس از رسوايی رسد و کنشگر تغییر به بیشترين حد خود می فرآينددر اين حالت 

، نه تنها در فضاسازی اين غزل رسیدن به نردبان دار و مرگ نهد. جان بر سر اين کار می

به فضای  بلکه خود سرآغاز دستیابیانجامد،  يافتن آن نمیبه محدوديت فضا و پايان

 پايان وصل دوست است: نامحدود و بی
 

 ان بدادـــــــراج خود چون جــــــپیر در مع

 ريم وصل دوستــــــدر حـــــجاودان ان

 

 رار شدـــــرم اســـــــــقیقت محــدر ح 

 وردار شدـــــق برخـــت عشــــاز درخ

 (همان) 
 

 ارتباط بین فضاهای مختلف. 5-1-1

دهد که اگرچه فضاهای به ظاهر متفاوت و  های عطار نشان می روايت تأمل در غزل

گیرد.  می  ا ارتباط پايداری میان آنها در روايت شکلها وجود دارند، امّ متضادی در روايت

ترتیب فضا ابعادی دارد که اين ابعاد ارتباط مؤثری با يکديگر دارند. در ادامه اين اينبه

 شود. ارتباط و ابعاد مختلف آن بررسی می

 

 ابعاد مختلف فضا.  5-2

دگرگونی در گیری فضای روايی و ايجاد  تمرکز بر ادارک و احساس کنشگران در شکل

 .انجامد گیری ابعاد مختلفی از فضا می ها به شکل فضای روايت
 

 بعد اجتماعی فضا  .5-2-1

حضور فعال و مؤثر عامل انسانی در فضای روايت ضامن حیات و پويايی آن است. بدون 

ای  گونههدايت روايت نقش اساسی دارد؛ به دهی و حضور اين عامل در شکل ةشیو ،ترديد

ها فضای روايت تغییر  که بر مبنای باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی شخصیت

و تواند ساختار روايت  ها در اجتماع، خانه و هر مکان ديگری می کند. حضور شخصیت می
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ها نقش و کارکرد  دهد. در برخی روايتتأثیر قراربالطبع فضای حاکم بر آن را تحت

بیر ديگر بعد اجتماعی فضا آشکارتر است. از چنین فضايی ها و به تع اجتماعی شخصیت

ظرف همچون  شود. اين فضا با عنوان فضای اجتماعی، فرهنگی و يا جمعی ياد می

شود که در آن ارتباط پايداری میان  فکری، ذاتی، فرهنگی، اجتماعی و احساسی می

 .(333م:  1113ی )فوغالشود  های فردی و ابعاد اجتماعی وجود انسان برقرار می جنبه

های داستانی  بندی که از اقسام فضا در روايت در تقسیم(Wesley kort)وسلی کورت  

: 3193) شمرد های داستانی برمی بر روايت جمله فضاهای حاکمة اجتماعی را ازدارد، گون

های فضای اجتماعی آن است که در آن پیوستگی آشکاری بین  يکی از ويژگی. (113

شوند  کان جدا نمیآسانی از مها به دارد. در چنین فضايی شخصیتمردم و مکان وجود 

ها در جامعه و روابط آنان با يکديگر چنین فضايی را  واقع جايگاه انسان. در (34)همان: 

تأثیر اجتماع و ها تحت روايت  گونه و فضا در اين روابط انسان ،بنابراين ؛کند خلق می

 گیرد. فضای حاکم بر آن شکل می

 ةبا نحو ها روايتدهد که فضای غالب برخی  ی روايی عطار نشان میها غزلتأمل در 

 غزلیّاتها گره خورده است. زبان فضا در اين دسته از  عملکرد، بینش و اهداف شخصیت

ها در اين  است. دلیل پیوستگی زبان فضا و شخصیته ای از زبان شخصیت زيرمجموعه

آن است که فضا اساساً محیطی اجتماعی است و به همین جهت زبان  ،غزلیّات

ن و زهد و ها سیمای اجتماعی زما ها بر روايت غالب است. در اين گونه روايت شخصیت

اجتماعی  عنوان منتقد و مصلحیشود. عطار به خوبی ترسیم میريای حاکم بر جامعه به

کند و  و زاهدان زمان شکايت میصوفی نمايان  از دينداری ظاهری و به دور از حقیقتِ

 د:کن میترسیم  زمانه را ةتماعی بیمارگونفضای اج ،ترتیباينبه
 

 ناقوس هوا بشکن گر زانکه نه گبری تو

 کش درد ما در راه کسی بايد دردی

 تو زاهد و مستوری در هستی خود مانده

 

 ريا بگسل گر زانکه نه ترسايیزنّار  

 کو هست چو سربازان جان داده به رسوايی

 تا نیست نگردی تو کی محرم ما آيی

 (691: 3134)عطار،  

ها میسر  کلی از شخصیت ةبا دو دست غزلیّات گونهاينروايتگری فضای اجتماعی در  

، دوم ةو دست رند، پیر خرابات، ساقی، نگار زيبارو :ازاند عبارتة نخست، دست ؛شود می
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ها و عبور  . تحول درونی شخصیتاست ورزان زمان شريعت ةزاهد و کلی ،صوفی شامل

کند.  نقد اجتماع را فراهم می ةزمین غزلیّاتاز مسجد به میخانه در سراسر اين آنان 

مد که جايگزين انجا ها در میخانه و خرابات به خلق فضای جديدی می حضور شخصیت

محور و ترتیب فضای خودمحور، نفساينبه شود و فضای اجتماعی منفی زمان می

 شکند: میريامحور حاکم بر جامعه را درهم
 

 ايم ر نهـــان حاضـــد يک زمــچون به مسج

 

 ار ماستـــد که اين خمــن مسجـــنیست اي 

 (15)همان:  

که در نزد مردم پايگاه  هستندهايی  جمله مکان، ازدير، بتکده، خرابات و امثال آن 

گونه زهد ريايی و خودنمايی و  رهايی از هر ،عطار ا از منظر رندِامّ ندارند،اجتماعی خوبی 

 د:نفضای بیمار اجتماعی را به همراه دار ،به تعبیر ديگر
 

 ودنمايیـــــد و خــــــــــبرو مفروش زه

 

 نه طاماترند اينجا ـــــدت خـــــکه نه زه 

 (33)همان:  

يک هدف مشخص به حرکت و تغییر پايگاه صوفی و  ، اين است کهآنچه مسلم است

 خواه و هرگونه خودنمايی فس زيادهرهايی از ن و آن دهد جهت می غزلیّات گونهاين زاهدِ

 :است

ردی خور و مستی در حلقه چو ديدی خود دُ

 کن

 

 وانگاه ببین خود را از حلقه به در کرده 

 (536همان: )   

ها از فضای اجتماعی بیمار به سمت  عطار با فضاسازی و توصیف عبور شخصیت

پردازد.  بازی به رويارويی با اين بیماری اجتماعی میفضايی مبتنی بر يکرنگی و پاک

شود. ارزش میخانه و  ارزش هر کدام از اين فضاها در مقايسه با فضای ديگر شناخته می

حاکم بر آن شناخته  گرفتن مسجد و زهد ريايیبدون درنظر، مستی حاصل از آن

، غزلیّاتگرفتن فضای رندی و قلندری حاکم بر ، بدون درنظرترتیبهمینشود و به نمی

عبور از مسجد به میخانه  ر نیست.مآبان زمان میسة اجتماع و نقد صوفیفضای بیمارگون

های  روايت  شخصیت اصلی غزلپايگاه اجتماعی شدن به عشق و مستی به تغییر و مشهور

آوردن محبوبیت اجتماعی به دستد و عابدی که پیش از اين برای بهانجامد. زاه عطار می
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ها، ننگ بدنامی و رسوايی را به جان  نامی نیک ةعبادت روی آورده بود، با گذشتن از هم

 خرد: می

 نیستم مرد ريا و زرق و فن

 ر در درونـــــون ندارم هیچ گوهــــــچ

 

 فارغم از ننگ و نام و خیر و شر 

 ـــــــدگهرن را بـــــايم خويشتـــــنم می

 (115)همان: 

به طرز  ،شود ترسیم می غزلیّاتفضايی که برای چنین هدفی در اين دسته از 

های  البته اين بدان معنا نیست که جنبه ؛طبیعی و غیرانتزاعی استو  ملموس ،آشکاری

هايی مانند  مکانبودن شود. توجه به فیزيکی ده گرفته میآنها نادي ةمعنوی و اخالقی بالقو

از منظر اخالقی مولد است؛ مولد مبارزه با ريا، سالوس و  ،مسجد، میخانه و مانند آن

 ورزی ظاهری. هرگونه شريعت

  

 بعد فردی فضا .5-2-2

های  های عطار پاسخگوی تمايالت و خواست روايتة اجتماعی در غزلفضای بیمارگون

جوی فضای ديگری هستند وها نیست و به همین جهت همواره آنان در جست شخصیت

بلکه به وجه مناسبی  گردد، نه تنها روابط انسانی در اجتماع اصالح می ،که به موجب آن

رفته الگويی رفته غزلیّات، در غالب شود. با اين وصف به میل درونی آنان پاسخ داده می

ها در اجتماع  ة حضور انسانفضای نابسامان و بیمارگون ،آن بههتوجآيد که با میوجودبه

ظهور و بروز فضای فردی و وصف شور و وجد حاکم بر آن  ةشود و زمین شکسته میدرهم

طلبد و جايگزينی برای  می مبارزه جتماع زمان را بها ةد. اين فضا که صحنآيفراهم می

ای برای عبور از فضای فاسد اجتماعی است.  در واقع راه گريز و روزنه کند، آن معرفی می

ز يکديگر ها به طرز آشکاری ا روايتة اجتماعی و فردی فضا در غزلجنب ،با اين وصف

  ساز  ضای بیمار اجتماعی زمینهگونه که ف کنند. مسلماً همان ناپذير جلوه میجدايی

نوشی  شخصی، وصف رندی و می فضاهایشود، توصیف  آوردن به فضای شخصی میروی

ی خلوت حت ،آوردن به عالم عشق و مستی از فضای اجتماعی جدا نیست. به واقعو روی

نقدی بر فضاهای غیرشخصی و راهی برای تجديد  ،نوشی در میخانه و پرداختن به می

طور کند و هم به ها را تعیین می ها يا عزلت حدويتفضای فردی هم م. »است حیات آن
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ها را در زندگی فراهم  شده تر، چیزی فراتر از شناخته زمان دسترسی به چیزی بزرگ هم

با  ،گرفته استايی قرارشخصی که در چنین فض ،بنابراين ؛(313: 3193)کورت، « کند می

 شود: پیوستن به عالم عشق و مستی و رهايی از تنگنای اجتماع از تمامی تعلقات رها می
 

 ر عشقــــــــرق بحــــــــشد دل عطار غ

 

 ه ديدن ساحلیـــــی تواند غرقــــــــــک 

 (651)همان:  

هايی  حضور فیزيکی در مکان رسیدن به چنین فضايی برخالف فضای اجتماعی که با

واسطه حضور قلب و رهايی آن از تعلقات شد، تنها به صومعه حاصل میهمچون مسجد و 

 شود: میسر می

 ست و بسپاکش دل ـــزل عشقــــمن

 

 ر منزلیـــــور هـــــش درخـــنیست عشق 

 )همان( 

يابد و اين فضا  حال درونی بر جريان روايت غلبه می، فضای انتزاعی و درعینبنابراين

آوردن به فضايی شخصی صفای باطن و روی تحول درونی سالک است. تمرکز بر  روايتگر

حسی ـ ادراکی  فرآيندهای عاطفی و توصیف  روايت را به سمت درونه ،غزلیّاتدر غالب 

کند. حضور فیزيکی معشوق و ترسابچگانی که سالک را در جريان  اين تحول هدايت می

 انجامد:  میدر روايت به تقويت بعد عاطفی و درونی کالم  ،رسانند اين تحول ياری می
 

 از دير برون آمد سرمست و پريشان مو

 پريشان را زنار برافشاندچون زلف 

 

 ها در هر جگر اندازد يارب که چه آتش 

 صد رهبر ايمان را در رهگذر اندازد

 (377)همان:  

سو و  ها از مسجد به میخانه با روايتی تک با عبور شخصیت غزلیّاتدر جريان غالب 

فضای فردی و  بینتعامل آشکاری  ،بعدی مواجه هستیم. در جريان اين تحول تک

بازی از جهتی آوردن به عالم عشق و پاکشود. رندی، مستی و روی برقرار میاجتماعی 

ة نوعی نقد اجتماع و اوضاع بیمارگون، بهشود و از جهت ديگر فردی و درونی محسوب می

ها و  از زندگی شخصی شاعر، خلوت غزلیّاتگونه زمان است. فضای شخصی در اين

 ، بلکههی است. اين فضا نه تنها در تضاد با فضای اجتماعی نیستدرونیات فردی او ت

به همین جهت شرح و تفسیر اين فضا بدون  ؛کننده و وابسته به آن است رو، کامل دنباله

 شود.  توجه به فضای نخست میسر نمی
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 فضا نمادینبعد   .5-2-9

در داستان و روايت مطرح « مکان»که از عنصر مختلفی ی بندها در تعاريف و تقسیم

نمادين اين مؤلفه اشاره شده است. شاکر نابلسی در بررسی زيبايی  ةبه جنب است،

 ،(35م:  3994کند ) را يکی از انواع آن معرفی می« مکان نمادين»شناختی اين عنصر، 

لی و به تعبیر سخنی از بافت نمادين داستان در میان نیست. فضای دال ا در باب فضاامّ

-هتوجکند که آيا  با در ذهن ايجاد می را  های عطار اين پرسش روايتة غزلرمزگون ،ديگر

 ،به بعد ديگری از فضاتوان  میشد،  مطرحفضا  برایکه در اين پژوهش هايی  ويژگیبه 

واژگان متن  ةکه آيا نماد صرفاً به دايرشد؟ و ديگر اينقائل نمادين آن  ةيعنی جنب

برگیرد؟ برای پاسخ اثر را نیز درطور کلی بافت حاکم بر بهتواند فضا  است يا میمحدود 

 نمايد. ضروری مینماد ی ها بندی و تقسیم ها توجه به تعاريف به اين پرسش

 ةعربی است. سمبل از ريش «رمز»يونانی و  «سمبل»جايگزين  «نماد»اصطالح 

انداختن است و اسم همپیوستن و بههمبه معنای به (symbalin) سیمبلین مصدر يونانی

رفته است. کارنای نشان، مظهر، نمود و عالمت بهاز آن مشتق شده و به مع« سیمبلن»

و يا به دست و زبان و دهان ای عربی است و به معنای به لب يا به چشم و ابر واژهرمز هم 

ی رمز و ها فقط تا حدی جنبه ،نظران معتقدند نماد کردن است. برخی صاحباشاره

برخی  .(43: 3163)پورنامداريان، ندارد رساند و توسع معنايی اين دو واژه را  سمبل را می

گاهی مفهومی گسترده  ؛رود میکارد که امروزه نماد در دو مفهوم بهنیز برآنن پژوهشگران

و گاهی مفهومی محدود و خاص دارد. نماد در مفهوم وسیع کلمه تعريف واقعیتی 

اس و تصوری غايب برای حواس به ياری تصوير يا شئ است. نماد در اين انتزاعی يا احس

نمايش دارد؛ اعم از حرف، عدد، شکل، عالمت  ويژگیمفهوم هر عالمتی است که 

های ديگری نیز از  بندیتقسیم .(7: 3176)ستاری، ی حرکت و حت سخن، واژهاختصاری، 

بندی کلی آن را به انواع قراردادی  در يک دسته ،مثال؛ برای نماد مطرح شده است

 . (111: 3191)شمیسا، اند  کرده  )عمومی( و شخصی )خصوصی( تقسیم

های نامبرده،  بندی است که گذشته از تعاريف و تقسیم پژوهشگرانیجمله فتوحی از 

به هتوجپژوهشگر بانظر داشته است. اين د به بافت نمادين برخی اشعار در بررسی نما
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 ،باشددر متن تکرار شده و يا تصوير کانونی يک اثر  يا که نماد در جمله شکل گرفتهاين

بافت کالمی محدود ظاهر  رد که درـ نماد خ3ُکند:  آن را به سه دسته تقسیم می

 شونده()تکرارنماد ـ کالن1؛ گیرد میی واحد در فضايی نمادين قرارشود و در آن تصوير می

دواند و نمايندة  ن ريشه میبا تکرار فراوان در سراسر مت ایواژهی که تصوير يا صورت به

ـ نماد 1 و ؛ مثل تصوير دريا در شعر مولویذهنی و روانی بزرگ است ةماييک بن

رخد و آن چ می یاندامیک که در آن کل شعر از آغاز تا پايان بر مدار شئ يا تصوير

های  يکی از تفاوت ویه باور . ب(397ـ119: 3135)گیرد  میتصوير در مرکز شعر قرار

مند پیدايش همین نمادهای ساخت ،ساختاری شعر معاصر با شعر کهن فارسی

و  دارندوحدت موضوعی  کهی سنتی ها غزلی )اندامیک( در شعر معاصر است و حت

 . ()همانتوان از اين مقوله برشمرد  نمی ،قوی استآنها  درونی ساختار

بندی آن است که گذشته از اشعاری با انسجام و  خور توجه در اين تقسیمدر ةنکت

شود که توجه  وحدت درونی، در برخی از اشعار سنتی گاه فضايی بر کل شعر حاکم می

آنها باشد. اين  ةبینی سرايند تواند بیانگر اهداف و جهان صرف به معنای ظاهری آن نمی

 جنبة شناختی سرايندگان آنهاست،ای معرفته بینی و بنیان از جهان فضا که برخاسته

 نمادين دارد. 

 شود. روالن بارت شناسی نیز مطرح می وکارهای نمادين متن در نشانهتوجه به ساز

(Roland Barthes) رمزگان به  ةگرفتن ساختار پیچیدازجمله کسانی است که با درنظر

ها را در جريان معنايی متن دخیل  کند. وی رمزگان شناختی آن اشاره می بعد معرفت

کند  داند و آن را به انواع هرمنوتیکی، معنايی، نمادين، کنشی و فرهنگی تقسیم می می

در را ها  آن است که رمزگان ویبندی  طبقه ة. ويژگی برجست(353ـ 347: 3191)سجودی، 

شناسی مطرح شده که به بندهای ديگری هم در زبان د. طبقهکن ی میبافت کالم بررس

رمزگان را به انواع  (Chandler) بعد نمادين بافت و متن اشاره داشته است. چندلر

 .(351)همان: کند  اجتماعی، متنی و تفسیری تقسیم می

ة ماي بنويژه در اشعاری با هبافت و فضای نمادين کالم در اشعار سنتی فارسی و ب

اين  ةجملعطار از الطیرمنطقة نمادين شود. منظوم ده میديوضوح عرفانی ـ قلندری به
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گرفتن بافت ة آن بدون درنظرموارد است که تشريح مفاهیم عرفانی و اهداف نويسند

ای  شود. در برخی موارد نیز عرفا با طرح واقعه ر نمینمادين حاکم بر کل منظومه میس

جريان يا  غزلیّاتگونه . در اينکنندبیان می راهای خود  ديدگاه نمادين در بافت غزل

ی افکند و معنای ظاهری و حت ای هنجارگريز و نامتعارف بر سراسر غزل سايه می واقعه

های غزل باشد.  ساخت تواند بیانگر ژرف ، بدون توجه به بافت کالم، نمیهاواژهنمادين 

اين زمینه درخور توجه است. مضمون غالب  ی قلندری عطار درها غزلتأمل در مضمون 

 های زير را دارد: يکی از صورت غزلیّاتدر اين دسته از 

زهد و  ،ترتیباينبهنهد و   میروی خمار، خرابات يا میخانه  ةپیر از مسجد به خان .3

خواران و  کند و همنشین می گذارد؛ خرقه از تن به در می عبادت ديرينه را کنار می

 د.شو  رندان می

و دل از صوفیان و  رودبیرون میترسابچه يا زيبارويی از دير، میخانه يا خرابات  .1

صوفیان زمان با عبور از مسجد به میخانه به  ،ربايد و در پی اين حادثه زاهدان می

 آورند. خواری و مستی روی می می

برای کسانی که با افکار و مشی عرفانی عطار و تالش  غزلیّاتاگرچه مفهوم اين 

است، توجه به اين  روشن ،مستمر او برای مبارزه با زهد ريايی زمان آشنايی دارند

 چون میخانه، ترسابچه و است که آيا با فهم معنای نمادين واژگانیضروری  پرسش

رسد رمزپردازی  نظرمیشود؟ به ر میدرستی آشکامسجد، معنای منسجم داللی شعر به

 گیرد.  واژگان مربوط باشد، در فضای داللی شکل می ةکه به دايرعطار بیش از آن

هايی که کنشگر در ضمن تحول درونی با آن  کنش ةعبور از مسجد، میخانه و کلی

کند. در اين  دهی فضای نمادين در بافت کالم حکايت می از شکل ،شود مواجه می

که در روايت افکند. به تعبیر وسلی کورت زمانی  زبان فضا بر کل غزل سايه می غزلیّات

: 3193) دهدرخ نمیشود و وقايع زيادی  بعدی می آن تک ةماي زبان فضا غالب است، درون

های همسان را  گیری روايت شکل ةی روايی عطار زمینها غزلفضای يکسان بر  ة. غلب(41

با بررسی  غزلیّاتشدن فضای نمادين حاکم بر اين دسته از برای روشند. آور فراهم می

 پردازيم: زل به واکاوی اقسام نماد در آن میموردی يک غ
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 بار دگر پیر ما مفلس و قالش شد

 دعوی بسوخت ةفقر يافت خرق ةمیکد

 ز آتش دل پاک سوخت مدعیان را به دم

 بری چست بود در ندب المکان پاک

 دل را ز عشق بار گران بر نهاد ةالش

 راست که بنمود روی آن مه خورشید چهر

 ساز گشت بتوهم ز تدبیر او آزر 

 چون دل عطار را بحر گهربخش ديد

 

 زن اوباش شددر بن دير مغان ره 

 در ره ايمان به کفر در دو جهان فاش شد

 دی اندوه خورد عاشق و قالش شددر

 گر و طاش شد زن و استاد گشت حیلهکم

 فانی و الشئ گشت يار هويداش شد

 عقل چو طاوس گشت وهم چو خفاش شد

 نقاش شدعقل ز تشوير او مانی 

 در سخن آمد به حرف ابر گهرپاش شد

 (113 -111: 3134)عطار،  

 تقسیم کرد: ة زيرتوان به سه دست نمادهای اين غزل را می ةکلی

چون پیر، دير مغان، که به ياری الفاظی  ـ اعم از خرد و کالن ـی نمادهای قلندر .3

عطار  غزلیّاتد. از آنجا که اين نمادها در سراسر نشو و خرقه مطرح می اوباش، میکده

نمادها برشمرد. مفهوم اين دسته از نمادها ة کالنتوان آنها را از مقول د، مینشو تکرار می

کند.  گشايی میرمز هااز آن ،ماند و گاه شاعر در ضمن غزل خود همیشه در ابهام باقی نمی

 . در اين ترکیبگرفتنظردر نمادين توان ترکیبی را می« فقر ةمیکد»در اين غزل هم 

 ؛است فقر تفسیر و برداشتی از نماد میکده

شود و البته تشريح  نمادهايی که در ضمن کنش کنشگران در سیر غزل مطرح می .1

روی آوردن »غزل اين است. در  نخست ةرازتر از دسترمز و مفهوم اين دسته از نمادها پر

رهايی به معنای تواند  می نمادکنشی است که مفهوم نمادين دارد. اين « پیر به دير مغان

بازی باشد. همچنین آوردن به عالم عشق و مستی و پاکو گريز از زهد ريايی و روی

 ی از نام و آبرو و ننگ رسوايی بهکه نمادی است برای رهاي« دعوی ةسوختن خرق»است 

 ؛دنخري جان

مجموع  ،گری که بافت کالم و فضای حاکم بر روايت و به تعبیر ديگر نماد داللت .1

آشکاری با فضای  نحو بهگیرد. اين نماد  برمیهای آنها را در ها و کنش ر شخصیتحضو

جديدی از فضا، يعنی فضای ة آمیخته است و به همین جهت به طرح گونروايت درهم

ر ضمن حرکت پیر به ديرمغان و ن اين غزل که دانجامد. فضای کلی نمادي نمادين می
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يابد، عبارت از ضرورت رهاشدن از زهد ريايی و  میگرداندن او از ايمان به کفر معنا روی

 .است نتیجه پیوستن به عالم عشق و مستیشدن به رندی و بدنامی و درمشهور

سايه افکنده ی روايی عطار ها غزلرسد فضايی نمادين بر غالب  مینظربا اين وصف به

 گیرد. است و اين فضا در تعامل با فضای اجتماعی و فردی و به موازات آنها شکل می

 

 نتیجه .6

های سنتی اين قالب ادبی است که  ای از گونه نمونه نیشابوری عطار غزلیّاتدر  گریروايت

 رود. در اين اشعار بر میکاربهطرح مفاهیم عرفانی  برایخاصی  ظرايفبا شگردها و 

، ک و احساس آناندراو نقش مؤثر ادر مکان ها  حضور و کنش شخصیت ةمبنای شیو

که  عطار مراحلی دارد غزلیّاتگیری فضای روايی در  گیرد. شکل می  فضای روايت شکل

های  وقايع يکسان در مکان ، تکرار و انباشت)ادراک خواننده از مکان مرجع( تعیین عبارت از

. بارزترين است و ارتباط بین فضاهای مختلف فضا به فضای ديگر()عبور از يک  ، تغییرواحد

نتیجه تحول درونی و درهای عطار تمرکز بر دگرگونی فضا روايت ويژگی فضا در غزل

 انجامد. فضا می ةهای شعری عطار به توسع تغییر در روايت فرآيندست. ها شخصیت

شود.  مختلفی از فضا ترسیم می بر مبنای ادارک کنشگران در روايت، ابعاد ،اينبرعالوه

های  دهی بنیان شکل نیزروايت و  به پیشبرداين ابعاد حال تعامل درعینتقابل و 

د گیر شکل میکدام از اين فضاها در بافتی نمادين هررساند.  شناختی آن ياری می معرفت

زبان فضا در بافتی نمادين  ةغلب افکند. می کل روايت سايهبر  داللی فضای ،ترتیباينو به

در نظر به نقش مؤثر فضا . انجامد در غزل میهای همسان  روايتگیری  به شکل

 ،عطار غزلیّات در و تمرکز بر تغییر و تحول درونی آنان های روايت دهی زيرساخت شکل

 فضامحور برشمرد.سنتی های  روايت ةاز مقولتوان اين اشعار را  می

 

 نوشتپی

: 3171کدکنی، شفیعی: ر.کاند ) نامیده« ـ داستانغزل »پژوهشگران نیز اين نوع غزل را برخی  .3

 بیست و هفت(.



 111/ های روایی عطار بوطیقای فضا در غزل

 
 

که ادبیات : نخست اينند داشته استشناسی بررسی فضا به دو دلیل عمده آغازی کُ در نظريات روايت .1

شد و  یکرتراشی( تلقی می)در تقابل با هنرهای فضايی همچون نقاشی و پ« زمانی»هنری  ةروايی به منزل

ای عمومی  ها کاربردی جز پشتیبانی محیط پس زمینه رسد فضا در برخی روايت مینظرديگر اينکه به

گفته ها از هیچ محیط مشخصی سخن  (. در بسیاری از داستان355، 3193نداشت )بوخهولز و يان: 

 میرند. کنند و می ندگی میها در جايی ز که شخصیترود  پیش میفرض  و متن با اين پیش شودنمی

 نگارنده نظر به البته ؛(93: 3191) شمرد برمی مورد 61 را عطار روايی های غزل تعداد گراوند علی .1

 آنها تمامی در روايی ساختار شود، می دنبال غزلیّات اين از بسیاری در ابیات معنايی انسجام که هرچند

 .نیست مشهود

و  3941 ةدهی آن به فضای داللی از ده دهی مکان و جهت شکلها در  توجه به نقش مؤثر شخصیت .4

و گاستون  (Maurice Merleau-Ponty) مطرح شد. فیلسوفان فرانسوی، موريس مرلو پونتی 3951

کردند؛ مفهومی که فضا را  عرضه« فضای زيسته»بارة نظرياتی در(Gaston Bachelard) باشالر 

گاستون  (.357: 3193کرد )بوخهولز و يان،  بررسی میارچوب ادبیات و ادراک حسی انسان درون چ

گیری فضا  جمله کسانی است که با بررسی حضور عامل انسانی و تأکید بر نقش مؤثر او در شکلباشالر از

. از منظر او فضا چیزی بیش از صحنه در اثر هنری است؛ محوری است که کندرا مطالعه میاين مؤلفه 

شناسانه در  های روان فضا و تحلیل مؤلفه ةبا بررسی پديدارشناسان چرخد. باشالر اثر حول آن می

 (. 333ـ 394: 3191گشايد. )باشالر،  ای در مطالعات فضا و مکان می تازه ةدريچ ،گیری آن شکل

 های زمینه فرهنگی، های حوزه سویبه معناشناسی مطالعات گیری جهت هم مدرن پست دوران در

 فضای و بافت در آن کارکرد به توجه و اجتماعی فرهنگی، های تحلیل. کرد فراهم را مؤلفه اين بررسی

 بر دوره اين در بسیاری نپژوهشگرا. شد مکان و فضا بارةدر جديدی مباحث گیری شکل ساز زمینه متن

 را مکان و فضا (Leonard Lutwack)  لوتواک لئونارد. کنند می تأکید روايت در مکان و فضا اهمیت

 در را مکان و زمان (Carl Darryl Malmagram) ملمگرن دری کارل و داند  می ها شخصیت تابع

 (16: همان) دهد قرارمی روايت توجه ةحیط
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