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 چکیده
ایین  . مبهم و فرضیی بیودن زمیان اسیت     بیانگر که وجود دارد زمانیی یها هگزار ،عامیانه های داستاندر 
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 مقدمه. 1
 (اسیوم  پیی  از  خدای زمان) «زروان»به  شناسی واژهاز لحاظ « زمان» ،در فرهنگ ایرانی

جسییمی متشییکل از شییب و روز اسییت و عییووه بییر صییفت  صییاحب. زروان گییردد بییازمی
 مفهوم همانی این .(119ی118: 1188)یاحقی،  باشد ی، حاکم بر سرنوشت همگان نیز میکرانگ بی
ریشیه در آییین زروانیی     تواند می و ازلی دانستن آن کران بی نیز و ،، سرنوشت و دهرزمان

، «مدَحیدو  و قِی  »، «حرکیت » ، از جملهمباحثی هم ه و کوم اسومیدر فلسف داشته باشد.
 ،عووه بر ایین  .1است شدهدر ارتباط با زمان مطرح  «تأخرتقدم و »و « ربط حاد  به قدیم»

در زبان عادی و به تبع آن در آثار ادبی، اصطوحات مربوط به زمیان و مکیان چنیان بیه     
 .روند می کار بهکه به جای هم  اند پیوستهیکدیگر 
ازلیی   ،لب مبهم، نامعین و فرضی است؛ گویا ایین زمیان  ی عامیانه اغها هقصدر زمان 
 کیه  باید در نظیر داشیت   .است« نبود کس هیچغیر از خدا » گزارۀ ،و شاخص مهم آن است
در ایین  توالی حواد  و روییدادها نیسیت.    نبودِبه مفهوم عامیانه  های داستاندر  زمانی بی

و اگر راوی بخواهد دو جریان داستانی  دهد مییکی پس از دیگری رخ  حواد  ،ها داستان
سییر   خیط   ،ی قیالبی هیا  هچنین است، با گزار ها هکه در اغلب قص را با هم پی  ببرد، چنان

ی قیالبی  ها هگزار توجه شایستۀتکرار و بسامد  .(91: 1191ذوالفقاری، ) کند میداستانی را دنبال 
 توان میاز نظر سبکی  است که آن را ای گونهبه  ،کنند میالقا و کلماتی که زمان فرضی را 

در مفهوم خاصیی را   عامیانه با وجود فرضی بودن، های داستانزمان  ،بررسی کرد. در واقع
متفیاوتی   ی زمیانی هیا  هگزار ،مختلف های داستانضمن اینکه در  .کند میالقا  روند روایت
« ی نبودیکی بود یک» گزارۀ ،عامیانه های استاندف بسیاری از برخو مثوً ؛شود میمشاهده 
ی هیا  هگیزار  ،داسیتان  و راوی برحسب بافیت میوقعیتی   است کار نرفته به شب  هزارویکدر 

 .برد میکار بهدیگری را 
 میخائییل بیاختین  نخسیتین بیار   را  «در آثیار ادبیی   2مکان )کرونوتوپ(ی  زمان»مبحث 

بیا  کرونوتیوپ   ،بیاختین  نظرییۀ در . است دهکرمطرح  روسی، پرداز نظریه(، م.1911ی1891)
. به همان اندازه که ویژگی روایت در متون ادبی باعث شناخته شدن استبرابر  جهان متن
اسیت. بیه همیین     مؤثرمتون  ، کرونوتوپ هم در شناخت ویژگی رواییشود میجهان متن 
 &Borghart) رود کیار  بیه  توانید  میی است که این نظریه در شناخت ژانرهیای ادبیی    سبب

Bemong, 2010: 8)  دییدگاه بیاختین   موجود در متن شود. کرونوتوپ از  بینی جهانو بیانگر
در  ای هنرمندانیه  شییوۀ کیه بیه   شیود   گفته میروابط زمانی و مکانی  پیوستگی درونی»به 
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است. « چندآوایی»مکمل کرونوتوپ  ،در واقع. (Bakhtin, 1982: 86) «است شدهادبیات بیان 
میا، محصیوالت اجتمیاعی هسیتند و      اختین، زمان و مکان همانند صدای خیود ببه اعتقاد 
ر یک اثر . دکنند یمتولید « مکانی  زمان»دم مفاهیم کیفی متفاوتی از مر ی مختلفها هگرو

 یلۀوسی و قابلیت گفتگو در آن بیه   است شدهخاصی واقع  ی مکان ادبی، هر صدایی در زمان
 ییهیا  داسیتان باختین زمیان  . (Good, 2002: 21-22) شود یممختلف ایجاد  یها کرونوتوپ
از جمله  ای، ویژهی ها هاست که مشخص نامیده« زمان ماجراجویی»را  شب  هزارویکهمانند 
ی  زمیان  محتیوایی  هیای  شیاخص  ضر نییز حا مقالۀدر  .دارد «زمان تهی»و  «یفزمان تصاد»

 بیاختین  نظرییۀ پ در با در نظر داشتن مفهوم کرونوتیو  شب  هزارویکی ها هدر قص مکان
بیا عنیوان    تر گستردهبا توجه به اینکه این مقاله بخشی از پژوهشی  ولی ،است شدهبررسی 

در معنیای  « ی عامیانیه در گیذر بیه داسیتان و رمیان     ها هسیر تطور زمان و مکان در قص»
 عمیدۀ ، گییرد  میی متون ادب فارسی صورت  زمان و مکان مقایسۀامروزین آن است که با 

 را به عنوان یک ویژگی زمان بیان شیوۀاست که  این بوده حاضر تحقیقدر  ندهنویس توش
زمان و مکیان   گونگی استعارهجایی و  منطق جابهابتدا  ،این مجالدر لذا  مطرح کند؛ سبکی
 هیای  داسیتان در « زمیان میاجراجویی  »و  «ی زمیانی ها هگزار سبک»س از آن ، و پدر زبان
 خواهد شد. بررسی شب  هزارویک

 پژوه  پیشینۀ .2
عامیانه به صورت پراکنده مطالبی در  های داستانکلی زمان و مکان در  های ویژگی بارۀدر

از حسیین صیافی   « پژوهی درزمانی روایت»با عنوان  نیز کتابی .یافت توان میکتب مختلف 
ی عامیانه و ها هدر قص گردانی روایتو  گویی قصه های روششده که در آن  تألیف پیرلوجه
و با توجه به حجم و مجال اندک،  است شدهکلی بیان  به صورت نوین فارسی های تانداس

 .است شدهقائل ندر متون مختلف ادبی  ی زمانیها هتفکیکی میان گزارنویسنده 
، از «نظیامی  پیکیر  هفیت سفر در ( ی مکانی ساختار کرنوتوپیک )زمانی بررسی» مقالۀدر 

 شناسی روایتاز منظر  پیکر هفتسفرهای موجود در ساختار زمان در  ،زاده حسینشهپرراد و 
از « شیب   هزاروییک ساختار زمان در کین  رواییت داسیتانی    » مقالۀدر  .است شدهبررسی 

 «دییرش »رخیدادها(،   )چگیونگی نظیم و تیوالی    «ترتییب » لۀمسیئ پور سه  افضلی و قاسمی
ه رخیدادی  )شمار دفعیاتی کی   «بسامد»)مناسبت میان طول زمان داستان و زمان سخن( و 

زمان  بررسی سبکیاما با جستجو در منابع،  .است شده( بررسی شود میتکرار، نقل و روایت 
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کاری بدیع  ،خود له یا کتابی یافت نشد و مطرح شدن آن در این تحقیق در نوعدر هیچ مقا
 است.
 زمان داستانی. 1

و  هیا  ضیعیت ووقیایع،  تمیام  بیر   اصلی هر داستانی است کیه  های ویژگیاز  ساختار زمانی
و...  سمک عیار، نامهاسکندرعامیانه، از جمله  های داستانداستان احاطه دارد.  های موقعیت
زمیانی و عمیل    ها، وقایع داستان بیه ترتییب تیوالی    طی یا طولی دارند که در آنساختار خ

بیه   هیا  داسیتان  برخیی از  پیرنگ ،. در مقابلشود میداستانی بر طبق زمان تقویمی روایت 
ساختار غیرخطی )دورانی، عمودی  و شود می جا جابهکه ترتیب وقوع حواد  است  یا گونه

 مولفۀکه  هایی داستان جریان. (212ی211: 1191میرصادقی، ر.ک؛ ) آورد مییا چندآوایی( به وجود 
: 1131یونسیی،  ر.ک؛ ) رود میپی   ای ناگسستهو روی خط است ، مداوم دارند« وحدت زمانی»

. است شده وحدت ساختاری و زمانی گویی شهرزاد عامل ایجاد قصه ،شب  هزارویکدر . (19
 ، در تمیام برنید  میی داسیتان را پیی     با گفیتن خیاطراتِ خیود    ها شخصیتبا وجود اینکه 

 تفکیک است:میان گذشته و آینده مشخص و قابل  مرز ها داستان
. گیذارد  میی عمیل و کین     دستدر دست مستقیماًانگیزه  ،شب  هزارویک دالنۀ ساده شناسی در روان»

. طبیعی اسیت کیه وقتیی شیخص     کند میچون شخصیت را عمل تعریف  ،شدکُ میخودکامه  سلطان
و از اینجاسیت کیه داسیتان در     شناساند می، خود را با گفتن سرگذشت  شود میجدیدی وارد داستان 
 .(231: 1181)ایروین،  «آید میدل داستان پدید 

 منطقی پیوستگی زمان و مکان از نظر. 1
و این  کنند میپیدا  جایی جابهاگرچه در جریان روایتِ یک متن ادبی، زمان و مکان امکان 

از لحیاظ   امیا  ،زمیان رواییی باشید    هیای  ویژگییکی از  تواند مییا پرش زمانی  جایی جابه
 است. «استعاری»به نوعی در زبان مفهوم آن منطقی، 

زمیان و   اصطوحات مربیوط بیه   ادبیات، در زبان عادی و به تبع آن در ،از نظر باختین
به همین دلییل اسیت کیه وی از     .روند می کار بهو به جای یکدیگر  شوند میجا  مکان جابه

 .(Tarvi, 2015: 210) است کردهبه عنوان استعاره یاد  «کرونوتوپ»
کمِ متصل غییرِ قیار )متغییر(     ،منطق صوری، زماندر فرایند این تفکر چنین است که 

وجیود داشیته    تواننید  نمیدر صورت وجود یک جزء، دیگر اجزا بر این تعریف،  ناباست که 
 شیود  میی « حجم»و « سطح»، «خط»کمِ متصلِ قار )ثابت( است که شامل  نیز مکان باشند.

با دقت در این جموت متوجه خواهیم شد که در تعریف منطقی،  .(11ی11: 1131طوسی، ر.ک؛ )
« یتکم »: هر دو جنس واحد دارند و از ندهست  شبیهیگر زمان و مکان از یک لحاظ به یکد
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اسیت. بیدین   ه بیودن آن )متغیر و ثابت( ار غیر ق و فصل ممیز آن دو قار و اند شدهتشکیل 
از طرفی فصل  چراکه ؛شویم میدر تعریف زمان و مکان با نوعی پارادوکس مواجه  ،ترتیب

« سیلبی »ار(، ممیز زمیان )غییر قی    دیگر، فصل ز سویاست و ا« ایجابی»ار(، ممیز مکان )ق
بیرای آنکیه ذهین بتوانید     است که وجود نیدارد و   ای لفهمؤ ،زمان یعنی اینکه فصلِ است؛

بیه عبیارت دیگیر،     اسیت؛  را از تعریف مکیان گرفتیه   مؤلفهاین  ،مفهوم زمان را درک کند
نیوان  ناچار تمایزی برای زمان بیه ع  ، بهپردازد میتوصیف زمان هنگامی که ذهن آدمی به 

 که در« وجود»و این سلب را با  که ایجابی نیست )بلکه سلبی است( گیرد میفصل در نظر 
 . مبنای استعارییابد میزمان حیثیت مکانی  ،در نتیجه .کند میر پُ ،همان مکان است ،واقع

زمان وجه وجودی خود را از مکان زیرا  ؛گیرد مینشأت  جا همینبودن زمان و مکان نیز از 
ار غیرقی زمیانی پییدا کیرده،     هیای  ویژگیی مکان نییز   ،و بدین ترتیب است تهگرف به عاریت
 .شود می

بیه   ؛خیورد  میی شیء، در گفتار روزمره فراوان بیه چشیم    مثابۀاستعاری بودن زمان به 
 آیندۀ»و  «گذشته را بنداز دور»، «قدم به دوران میانسالی گذاشتم» ، در جموتِعنوان نمونه

شییء ییا    مثابیۀ استعاری و بیه   ، زمان،«وارد سال جدید شدیم»ا یو « درخشانی پی  روته
نییز  در زبان ادبیی   . بازتاب این منطق(121: 1188گلفام و دیگیران،  ر.ک؛ ) است شدهمکان تصور 

اسیت  « قرار»فاقد  همانند زمان که شود میتوصیف  ای گونهمکان به  یچنین است که گاه
دیگر و  نقطۀبه  ای نقطهامکان گذر از  ،المِ واقعدر ع. دارد« بودن ناپذیر برگشت»و خاصیت 

ان زمی  کیه چرا ؛زمان چنیین نیسیت   باببازگشت مجدد به همان مکان وجود دارد، اما در 
 حرکت در آن نیز مفهومی انتزاعی دارد. اساساًنیست و  پذیر بازگشت
امکیان   رسید  میی که بیه نظیر    شود میوصف  ای گونهبه  مکان ،در دنیای ادبیاتحال 

رواییات بیه    ،هیا  هدر افسیان  وییژه  هب ،ها داستاندر اول در آن وجود ندارد.  نقطۀزگشت به با
 هیا  هدنییایی کیه قهرمانیان قصی     .کنید  یمی بازنیافتنی را وصف  یا تجربهاست که  یا گونه

و تنهیا بیرای قهرمیان     یک مرتبیه  ،گذارند یم پاکه در آن  ییها مکانو  کنند یممشاهده 
زمیان محیو    همچیون  شیده  مکان توصییف  و گویی با گذشت از آن، افتد یمداستان اتفاق 

فضیایی کیه قهرمیان داسیتان در آن وارد      ،شیب   هزاروییک در داسیتانی از   مثوً ؛شود یم
 :است شدهچنین وصف  ،شود یم

شیهر برسیید.    دروازۀتیا بیه    رفت یهم ،از حاضران اجازت خواست و بیرون آمده ،استهبرخ گاهآن»
را در آنجا از آینده و رونده ندید و جز آواز سگان و فریاد گرگان  کس  یچهو  دروازه را بسته یافت

دید که چهار سیوی   یا مقبرهتا صبح در آنجا بخسبد.  خواست یهممنی را ... پس مأچیزی نشنید
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 «او دیوارهای بلند داشت و درختی به میان مقبره اندر بیود و دری داشیت گشیاده. بیدانجا رفیت     
 .(221: 1191 )تسوجی،

هرگیز   ،پادشاه در گورسیتان  معشوقۀ ، با وجود افشای رازِ پنهان کردنداستان ادامۀدر 
 و گویی این مکان بیا عبیور قهرمیان داسیتان در جرییان      گردد یبازنمکسی به این مقبره 

و اصطوحات مربیوط بیه    ها همشخص ،از طرف دیگر .شود یمحواد  و در گذر زمان محو 
ان آدمی جریان داشتن و گذرا بودن زم ،برای نمونه ؛شود یمه مکان نیز به زمان نسبت داد
کیه در   چنیان  ؛دهد یمبه زمان نسبت  گیرد و می ،آب است را از رود که بستر و مکان گذر

 است: آمدهاز حافظ  غزلی مشهور
 بنشییین بییر لییب جییوی و گییذر عمییر ببییین »
 

 «اشییارت زِ جهییان گییذران مییا را بییس نیکییا 
 (.111: 1191فظ شیرازی،)حا                    

او  ،هرکه از کفار خواستی روی بدیشان بییاورد » :است آمده سپری کردن زمان بارۀیا در
بیه   .(181: 1191تسیوجی،  ) «تا اینکه روز سپری شد و ظلمت شب جهان بگرفیت  کشتند یمرا 

فعلی است که در اصل متعلق به مکیان و   ،«گذراندن»در معنای  «دنسپری کر» ،طور کلی
اصطوحات مربوط به زمان و مکان،  جایی است و در فرایند جابهجاده عبور کردن از  زمۀال

 .شود یمبه زمان نسبت داده 
 زمان شناسی سبک .1
 ؛ میثوً: انید  کیرده سبک ارائه  دربارۀمتعددی  های ریفادبی تع پردازان یهنظرو  شناسان زبان
در جیای مناسیب    کلمیات مناسیب  سبک را کیاربرد   ،انگلیسی یسندۀنو ،یفتئجاناتان سو»
موقعییت و مخاطبیان    ک نوشته باید با مطالب مورد نظر،کید داشت که سبو تأ دانست یم

روشی است که نویسنده افکار خود را »سبک  ،در واقع .(189: 1188)میرصادقی،  «متناسب باشد
یژه ویژه، کلمات و که شامل انتخاب شکل زبانی کند یمبه شکل یک محصول زبانی بیان 

 یشناسی  زبیان اصطوح سبک در . (232 :1191 )مقدادی، «در یک اثر ادبی است ها آنو ترتیب 
کیاربرد زبیان در ییک بافیت      یوۀش»عبارت است از:  مورد نظر بوده، نیز که در این تحقیق

در همیین معنیی،    .(31: 1191 )فتیوحی،  «ن، برای هدفی مشخصشخص معی  یلۀوسمعین، به 
 است و در واقع،« تکرار»عنصر  ،دهد یمینی که ماهیت سبک را شکل یکی از مفاهیم بنیاد

در سخن به طور معناداری تکرار شوند.  ها هکه برخی مشخص یابد یمسبک، زمانی شکل »
 .(31: 1191)فتوحی،  « تکرار یا بسامد معنادار کلید فهم و تفسیر سخن است ،بنابراین

کیه   هیا  مکیان تکیرار  جز که به  یابیم یدرم شب  هزارویک یها داستانبا بررسی زبان 
 ییها هگزار، استو... فرس و یونان، هند، چین و سمرقند، مصر، بصره  بغداد، شامل معموالً
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در هیر  و هیم   کتیاب در تمام هم به صورت پراکنده  که وجود دارد ها داستاندر  نیز یزمان
بر شرایط و  بنان بعدی داستا ی زمانیها هگزار که با شود یمتکرار  یخاصبه منظور  داستان
هدفمند بودنِ کاربرد این  ،یابد یممتفاوت است. آنچه در این میان اهمیت  آن قصه فضای
 .شود یم بررسی و تحلیل ها آنپربسامدترین  که ستها هگزار
 پس، پس از آن. 1ی1

النی و که چنیدان طیو  نشان دهد  را رخ دادن اتفاقیزمانی که راوی قصد دارد مدت زمان 
 کلمیۀ تکرار  ،به عنوان نمونه ؛کند یم، از این کلمات استفاده ن حال کوتاه هم نیستدر عی
 است:در داستان شب ششم چنین  «پس»

پیی    پیس از آن ... ، عفریتیی شید  جا جمع آمده در یک پس از آنصیاد از عفریت پیمان گرفت...  پس»
عفریت به او  پسرنگ در دام یافت. . چهار ماهی به چهار دام بیرون آورد پس از زمیانی عفریت بیامد... 

بیه   پیس  رفت...ن شکافته شد و عفریت به زمین فروزمی پس... گفت که ماهیان را به نزد سلطان ببر
 .(11ی13: 1191تسوجی، ) «خانه بیامد...

 هر دو بیرادر عیزم   پس از آن»یا در جموت زیر:  .شود یمتا آخر داستان تکرار این واژه 
به قصد سفر به کنار دریا  پس از آنمن نیز با ایشان موافقت کرده... ن پس از آسفر کردند... 
 ترجمیۀ در تسیوجی   .(22: 1191تسوجی، ) «پری مرا در ربوده و در هوا شد... پس از آنشدیم... 
 .1است کرده« ثُم »و « فیَ»، «فلم ا»را جانشین  «پس از آن»و  «پس» کلمۀ، شب  هزارویک
 میت است. اول اینکه تکیرار هدفمنید  دو نکته حائز اه ها هزاردر این گزاره و دیگر گ اما

 شیب   هزاروییک کتیاب   متوالی با توجه به بسامد آن، ویژگی سبکی یک گزاره در جموت
مکان  رنگ کمو حضور  شود یممکان در زمان محو  ،ها داستاندر اینگونه است. دوم آنکه 
صیاد و محل برخیورد او   خانۀمحل  اینجادر  مثوً ؛افتد یماتفاق  ی زمانیها هدر قالب گزار
 ،روشن نیسیت وقوع رویداد هم از نظر زمانی  لحظۀ ،از طرفیو مشخص نیست با عفریت 

و هم بار گیذر زمیان و    دهد یم، هم مکان رخ دادن اتفاقات را تغییر «پس از آن» کلمۀاما 
روند روایت بیرای  ی زمانی در ها ه. لذا اهمیت گزارکشد یمبین اتفاقات را به دوش  فاصلۀ

 ملموس کردن زمان در ذهن مخاطب نق  اساسی دارد.
 درحال. 2ی1

« در حال»از قید  کوتاه زمانیِ فاصلۀنشان دادن  برای شب  هزارویک یها داستان ترجمۀ در
 :در متنِ عربی است« فی الحال»استفاده شده که معادل 



 8/ شب  هزارویکهای زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمۀ  شناسی گزاره زبان زمان: سبک

ک آمید...  لِپی  مَ ،برخاستهدر حال  .اشتک نتوان پنهان دلِاز مَ ،این کاری است شگفت :وزیر گفت»
 در حیال  .انمباید ایین راز را بید   :ک گفتلِ... مَدر حال چهار ماهی بیاورد .صیاد به سوی برکه شتافت

 (.19: 1191)تسوجی،  «صیاد را بخواست...

، اندازنید  یمی که دو برادر، پییر را در آب   یا لحظهدر  ،«پیر دوم و دو سگ » یا در حکایتِ
 :شتابد یمعنوان یاریگر به کمک   پری به
و میرا   عفریتیی شید   حال درمرا با او به دریا انداختند، آن دختر  ،هنگامی که من با دختر خفته بودم»

سگی شدم، مرا از خانه براند... پس من آب را برگرفتیه بیر او    در حالبرد... من  ای یرهجزبرداشته به 
 .(21ی21: 1191تسوجی، ) 1«استر گردید در حال .پاشیدم

به قصه و  دادن  یجانهبرای شتاب دادن به داستان و به نوعی  در این جموت نیزا ام
 های یتشخصاشتیاق و توش  دادن  نشانبرای  نیزو  ها یتشخصبردن سرعت کن   باال

ی هیا  هکه در کاربرد گیزار  است شدهماجراها از این گزاره استفاده  قصه برای فهمیدن علت
 از آن چنین چیزی وجود ندارد.دیگر مانند پس 

 چون. 1ی1

فیراوان دییده    شیب   هزاروییک در  ،رود یمی  کار بهکه در حالت شرطی « چون» کلمۀتکرار 
 :شود یمتکرار چنین در حکایت طبیب یهودی  ،به عنوان نمونه ؛شود یم

 ،بیرون روییم  از گرمابه چونکار من در عجب مشو، ای حکیم زمان، از  :با من گفت ،او حیرت من دید چون»
خوردنی بخوردیم. گفتم حدیث بازگو. گفت:  رمابه به در شدیم و به خانه اندراز گ چونحدیث خود با تو بگویم. 

بیرادران   چیون ه پسر از او بماند که یکی پدر من بیود.  دَ ،من درگذشت جد  چونبدان که من از شهر موصلم. 
زانی فرمود و برادران دیگر بهره از فرزند نداشتند و به من بزرگ شدند و زن گرفتند، خدای تعالی مرا به پدرم ار

 .(132: 1191تسوجی، ) 1«روزی با پدر خود در جامع موصل نماز کردیم... ،من بزرگ شدم چونفرحناک بودند. 

 است: آمدهیا در حکایت طبیب یهودی 
بیه مییان    چیون مردم گرد آمدنید...   چونقصد تماشا کردند...  گروه ، مردمان گروهمنادی ندا در داد چون»

به خوص خوی  شیاد   ،جعفر این را شنید چونخویشتن را به روی پای جعفر وزیر انداخته...  ،جمع رسید
: 1191تسیوجی،  ) 3«در شگفت ماند ،این سخنان شنید وزیر چونبه نزد جعفر رسید گفت...  چونگشت... 
91). 

 :است یا در داستان دیگری آمده
من  ،این ابیات برخواند چون... خواند یهمو این ابیات  خراشد یمو سینه و روی خود  خروشد یمدیدم که »

، دانست که غومک را نیز ام کردهمرا دید که به قصد کشتن او تیغ بلند  چونبا تیغ برکشیده پی  رفتم... 
جوان  چونبرخواند...  گریان شد و این دو بیت ،جوان این سخنان را بگفت چون... ام انداختهمن بدان روز 

 .(11: 1191تسوجی، ) 1«ملک گفت... ،به انجام رسانید ابیات
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با این تفیاوت کیه ایین دو     ،است کرده« ثم»و  «فلم ا»را جانشین « چون» گزارۀتسوجی 
« چون» کلمۀخود  تسوجیو  است رفته کار بهبسیار کمتر از متن فارسی عربی  ر متنگزاره د
 است. ر آوردهبه تکرا ها داستاندر را 

 صیل رواییت و راز نهفتیه در قصیه اسیت.     معطیوف بیه ا  توجه نویسنده  ،ها داستاندر این 
 دشو ینمتوجه « چون» گزارۀسرعت وقوع رویدادها در به ، ها هبرخوف دیگر گزار ،بنابراین
 ،امیا در برخیی میوارد    .کند یمروایت طی  ، زمان، حالت عادی خود را در ضمننتیجه و در

 .یابد یماین گزاره، مکان داستان نیز تغییر همراه با 
 که. 1ی1

 و یا رسیدن نابهنگام ضدقهرمان «زمان تصادفی»در  یاریگرناگهانی رسیدن  یۀما بنتکرار 
جالیب توجیه    باشید. « که ناگاه» گزارۀ مخفف تواند یمکه  شود یمبیان  «که»با حرف ربط 
عربی مشیاهده   است و در متن، سبک شخصی نویسنده بدین منظور« که» است که آوردن

 کهدر پای درخت نشسته بر حال خود همی گریست » :است کایتی آمدهدر ح مثوً ؛شود ینم
پییری دیگیر بیا دو     که گریست یهمپیری پدیدار شد... بازرگان به خویشتن مشغول بود و 

وجی، تسی ) 8«سواری در رسیید... پیر استر کهرسید... هنوز پیر دیگر ننشسته بود سگ سیاه در

نجات مرد از کشته شدن   سه پیر با تعریف کردن داستانی، باعث هرسرانجام،  .(11: 1191
 است: آمده یا در حکایتی دیگر .شوند یمبه دست عفریت 

برادرم جامه بدرید و بر سر و روی خوی  زد... پس برادرم با آن حالت عجییب ایسیتاده همیی    »
ی شکسته ها هپدید آمد و چون آن زن شیش ،ار بودکه بر استری سو الجمال یعبدزنی  کیه گریست 
 .(198 :1191تسوجی، ) 9«ادرم سوخت و به وی رحمت آورددل  به حال بر ،بدید

در وقیوع حیواد  نیاگوار     ورود ضیدقهرمان،  و غیر از حضور ییاریگر که ذکر شد،  چنان
و چشم بیر در   بر پای خاست و راست بایستاد گاهآن: »شود یمداستان نیز با این گزاره بیان 

 .(211: 1191تسوجی، ) «وشنایی بدید... بترسید و بازگشتاز دور ر کهمقبره دوخته بود 
 / الغرض. القصه1ی1

قیالبی کیه بیه معنیای تغیییر       های گردانی یتروا، در بحث زمانیدر پژوهی یتروادر کتاب 
و  «القصه باری/»ی ها هیی خاص است، گزارها هگزار یلۀوسراوی به  از سویروایت  موضوع
البته شاهدی  .(11: 1191ر.ک؛ صافی پیرلوجه، ) است آمدهقالبی  های گردانی یتروا، جزو «الغرض»

هیچ کجا  ،شب  هزارویکتوجه است که در  شایستۀ است، ولی ذکر نشده ها هاین گزاربرای 
 عهده ندارد. را بر ها یتحکا گردانی یترواکاربرد  «الغرض»و  «القصه»
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نامییده  « قیید اختصیار  »که در دستور زبیان فارسیی،    «الغرض»و  «قصهال»کلماتی چون 
اسیت کیه زمیانی بیه طیول       کیار رفتیه   حالتی بیه  پس از تداوم ،شب  هزارویکدر  ،اند شده

کیردار نقیاالن، خواهیان جلیب      از آن را دارد و از سویی به است و راوی قصد گذر انجامیده
 ،و دختر بر پیای ایسیتاده   گفت یمن غومک ازین سخنا الغرض»توجه مخاطب نیز هست: 

: 1191تسیوجی،  ) 11«دخترک چنان بگریست که غومک بر او رحم آورد... القصه... گریست یم

 11«غیبت او بی  از یک ماه کشیدهمواره من در وسواس بودم تا اینکه زمان  القصه» ( و11
 .(113: 1191تسوجی، )

 گیزارۀ  کیه پیس از   یا جملیه ره جمیوت، همیوا   گونیه   یین ادر  شایستۀ توجه است که
 بییان آن  است که قبیل از آن نویسینده در حیال   تکرار مفهومی  ،آید یم «القصه الغرض/»
 :است بوده

ک مشغول مدار لِگفتند: تو خاطر به اندوه مَ ،ک بدرباسم آمدهلِبزرگان دولت به نزد مَ ،پس از آن»
اسیت.   ، او نمیرده ر جیای گیذارد  کس چون تو پسری ب که او چون تو پسری یادگار گذاشته و هر

 .(1121ی1121: 1191تسوجی، ) «ک بدرباسم را تسلی دادهلِالقصه ایشان مَ

برای بیان « الغرض»و  «القصه» کلمۀاما  ،عربی نیز مفهوم این تداوم وجود دارد در متن
 کتاب است. ترجمۀامری، از ابداعات نویسنده در  تداوم
 زمان ماجراجویی. 3

 لحظیۀ است و بیین   شناختی یستزی یونانی را که فاقد تداوم ها هشورنامباختین زمان سلح
غیرزمانی وجود دارد،  یا وقفهارضای این حس،  لحظۀبرانگیخته شدن احساس عاشقانه و 

است. زمان ماجراجویی بسیار مهیج است و در گذر عمر قهرمانان  نامیده« زمان ماجراجویی»
زمیان   .(111: 1191 بیاختین، ر.ک؛ ) اسیت  شیده متمیایز ن دیگر  یها زمانو از  آید ینمبه حساب 

 یهیا  داسیتان  دردارد کیه  « زمان تصادفی»و « زمان تهی»یی چون ها هماجراجویی مشخص
 .شود یمنیز به همین صورت مشاهده  شب  هزارویک

 (زمانی بین حواد  وقفۀمان تهی )ز. 1ی3

زمیانی ی    فاصیلۀ عامیانیه،   یهیا  داسیتان همانند بسیاری از  شب  هزارویک یها داستاندر 
او  و بیند یمدختر گریانی را  .شود یمدر بیابان گرفتار  یا زاده کلِمَ مثوً مکانی وجود ندارد؛

که و بعد از فائق آمدن بر مشکوتی  رسد یم ای یرهجزتا به  کند یمرا بر زین اسب  سوار 
گیردد   یبیازم پیدر  به پیی    ،از جمله رها شدن از دست عفریتگذر زمان است،  اش الزمه
بازگشت او  لحظۀعزیمت شاهزاده تا  لحظۀگویی زمان از  ،در اینجا .(11: 1191بیاختین،  ر.ک؛ )

. قهرمان داستان همان فرد قهرمان آغاز داستان اسیت و بیا گیذر زمیان     است شدهمتوقف 
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 :به همین دلیل است که باختین معتقد است است. رخ نداده شخصیت و ظاهر اوتغییری در 
مشیخص و   زمیانی در کلیتیی  مکیانی ی    یهیا  شیاخص ادبیی،   ی هنری مندِ زمانمکان  در»

و بیه   شیود  یم. زمان گویی سفت و سخت شوند یمشده ذوب  ملموس و به دقت اندیشیده
 مداخلیۀ تصیادف، تقیدیر،   » و (2111: 1191 ،ییب غ دسیت ) «گیردد  یمی محسوس  صورتی هنری

 «محرک آغازین در مکان زمانمند است ،قعسم در وانیروهای غیرعقونی و الوهی از همه قِ
 .(2119: 1191یب، غ دست)

مسیری طوالنی را  کرده،عووه بر زمان بر مکان نیز غلبه  با حرکت خودقهرمان قصه 
مهیم  و  مانید  یمی همواره سیاکن و ثابیت   کان مضمن اینکه  .کند یمدر چند لحظه سپری 

بازتاب  ،شود یمکه از آن نام برده  مکانی ؛ زیرانیست که سخن از چه شهری در میان باشد
مدت قهرمان و بازگشت او به شهر  سرانجام، پس از غیبت طوالنیمفهوم خاصی نیست و 

 پیایی بیر   زمان ماجراجویی از خیود رد  » ،واقعدر . است کردهخود، چیزی در آن شهر تغییر ن
 .(131: 1191 )باختین، «گذارد ینمجای 

 زمان تصادفی. 2ی3
 یا لحظیه خاص کیه   یا لحظههمواره در ، شب  هزارویکاز جمله  ،عامیانه یها داستاندر 

به کمک قهرمیان  است، یاریگری از جنس انسان، حیوان، جن یا پری بین مرگ و زندگی 
که عقونی  کنند یمبشری مداخله  عواملی در زندگی»، در زمان تصادفی .شتابد یمداستان 
 کنید  یمشاهینی شاه را آگاه  ،یسم  نوشیدن آبِ لحظۀدر  مثوً؛ (119: 1191باختین، ) «نیستند

 شود یماتفاقی گشوده  حساس به طور یا لحظهو یا گره داستان در  (11: 1191تسیوجی،  ر.ک؛ )
چنیین  در حکاییت غیوم دروغگیو     مثوً ؛قهرمان داستان است وابسته به شانس کاموًکه 
 :است آمده

: خلیفه بسی خشمگین نشسته و سوگند ییاد کیرده   آمد و گفت حاجب خلیفه از در ،در آن هنگام»
بنالیید و فرزنیدان و    ،امروز او را بکشم. جعفیر چیون ایین بشینید     ،که اگر جعفر غوم پدید نیاورد
تا اینکه دختر خردسالی که  کرد یمیک وداع بازپسین  ندان را یکزکنیزکان  بگریستند. جعفر فر

و  بوسیید  یهمی  ،ر وداع در آغیوش گرفتیه  از بهی  ،داشیت  یمی فرزنیدان  بیشیتر دوسیت     همۀاز 
ه از کجیا آوردی   ایین بِی   ،ای دخترک :گریست. در آن حال به جیب اندرش بهی دید. گفت همی

 ،ه به مین داد. جعفیر چیون ایین بشینید     این بِ ،دختر گفت: غوم ما ریحان دو دینار از من گرفته
 .(111 :1191تسوجی، ) «خرسند گردید و غوم را بخواست...

 :شیود  یمی ناگهان راز قتلی پیچییده گشیوده    ،محکوم به اعدام نگام مرگ نصرانییا ه
ناگیاه مباشیر سیلطان     که بردارش کند. خواست یهم ،آنگاه رسن در گردن نصرانی کرده»
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به عبارت ؛ (118: 1191تسیوجی،  ) «ام کشتهپدید آمد و گفت نصرانی را مک  که احدب را من 
 ها داستانمنطقی که از لحاظ زمانی در این »ن است و زمان در خدمت قهرمان داستا ،دیگر

 حتماًنشده  بینی ی پسری اتفاقات  نطق انفصاالت تصادفی در زمان است. یکم ،وجود دارد
: 1191 )بیاختین،  «شیود  یمی مفیروض   ها آنجموتی، زمان  یلۀوسو به  دهد یمدر داستان رخ 

که  شویم یممواجه  «تااینکه» و «ناگاه»یی نظیر ها ههمواره به گزار، شب  هزارویکدر  .(113
و ماجرا  زند یمتصادفی رقم  کاموًسرنوشت قهرمان داستان را در یک لحظه و به صورت 

 النفوس یاتحیر و در حکایت اردش ،به عنوان نمونه ؛پذیرد یمدر این لحظه به سود او پایان 
اف دار برسیانیدند... سیی    زاده همی کشییدند تیا بیه پیای     ک را با ملکلِدختر مَ» :است آمده

که  است بودهگردی برخاست و جهان فروگرفت و سبب این  ناگاهشمشیر بلند کرده بود که 
خود به جستجوی پدر  ،لشکری انبوه مهیا کرده ،خبر ماند زاده از کار پسر بی چون پدر ملک
 .(1111: 1191)تسوجی،  «روان گشت

 نتیجه. 1
یی کیه نویسینده   هیا  هگزاراما  ،مبهم و فرضی است بش  هزارویکوجود اینکه زمان در  با
زمان در  که شامل ملموس کردن کند یمدر روند روایت نق  مهمی ایفا ، است برده کار به

. شیود  یممیزان فواصل زمانی  دادن نشانوقوع حواد  و  دادن مکان ذهن مخاطب، تغییر
 سیبکی  مشخصیۀ  ،ف نویسندهبا توجه به بسامد و هد تکراری متوالی دارند و ها هاین گزار

معادل دقییق کلمیه در   « حال در»مانند  ها هبرخی از این گزار .دنکن یمخاص خود را ایجاد 
عربیی   در میتن « الغیرض »و « القصه»، «که» است و برخی مانند شب  هزارویک متن عربی
 اوست. ندارد و ابداع مترجم و سبک شخصی وجود
 یا لحظیه داسیتان   اد  مهم که برای قهرمانو وقوع حوعامیانه، زمان  یها داستاندر 
 زمان در خدمت قهرمان داستان اسیت و  ،واقعدر تصادفی است.  کاموً ،است ساز سرنوشت
. زند یمحواد  داستان را به سود قهرمان داستان رقم « تا اینکه»و « ناگاه»یی چون ها هگزار

در مکیان نییز    ییجا ابهجو  شود یمعزیمت قهرمان تا پیروز شدن  متوقف  لحظۀزمان از 
و هنگیام بازگشیت    دهید  یمی مکانی در یک لحظیه رخ   ییجا جابهگویی  محسوس نیست؛

 .دهد ینمرخ  ها یتشخصقهرمان نیز تغییر محسوسی در مکان و 

 هاتشونپی
 ،. در مقابیل انید  دانستهو حدو  عالم را حدو  ذاتی  اند کردهفوسفه حدو  را به ذاتی و زمانی تقسیم  .1
 .(1یی 1 :1181ر.ک؛ کاشیانی،  ) انید  پنداشتهاز متکلمان حدو  را زمانی و منتزع از بقا و استمرار خداوند  یا عده
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 ییۀ نظر، متوسل به است تهوجود داش ه چگونه زمان پی  از پیدای  جهاندر پاسخ به این پرس  ک ها آن
ارتبیاط   لۀئمسی « حدو  دهری» یۀرنظاما میرداماد با طرح  .(19: 1119دهباشی، ر.ک؛ )اند  شده« زمان موهوم»

 .(111ی119: 1113میرداماد، ر.ک؛ ) است کردهقدیم با حاد  را حل و زمان موهوم را باطل 
2. Chronotope 

ر.ک؛ ) است تهعربی طبع بوالق مصر صورت گرف از متن شب  هزارویک ترجمۀبه اینکه با توجه  .1

ذکیر خواهید شید تیا      جیا ینابوالق مصر در  نسخۀ شب  هزارویکجموت  ،(181 /1: 1112، پور ینآر
 :امکان مقایسه برای خواننده فراهم شود

 یرأی خرج و تکامل فصیار عفریتیا... فام یا    خان حت العهود... فتصاعد الد فلم ا استوسق منه باإلیمان و»
ه و جیذبها  نه طیرح شیبک  م فی البحر... أیقن بالهوک ثم  إنه قوی قلبه و قال... ثم  إالصیاد أنه رمی القمق

: ادخل بها إلی السلطان... فانشقت وابتعلته... ثیم  فقال له عفریت بلونٍ ةسمک ربع سمکات کل أ هایففوجد 
 .(21ی21: ق.1281، الف لیلة و لیلة) «خذ السمک و دخل به منزلهأ
الیی   ةت اخرجنی من هیذه الصیور  ت علیها الماء و قل فطردتنی من البیت... فرش فصرت فی الحال کلباً» .1
 .(11: ق.1281، الف لیلة و لیلة) «بغله فصارت فی الحال بغله ةصور
والد ن أنیی می  ن ة میاجری لیی إعلیم أ   فقلت له حدثنی بحدیثک فقال لی یا حکیم الزمان اسمع حکایی » .1

کبرهم فکبیروا  ذی و کان أن جملتهم وال أوالد ذکور مِ ةی أبوه و خلف عشرالموصل و کان لی والد قد توف 
عمیامی و  بأوالد فکبرت أنا و صیرت بیین أ  فلم یرزقوا  ةخوته التسعأما إجوا و رزق والدی بی وتزو  کل هم و

 .(111: ق.1281، الف لیلة و لیلة)« ا کبرت...فلم  یداًشد هم فرحون بی فرحاً
ی خرجت الناس من جمیع الحارات لیتفرجوا علمر منادیا ینادی فی الشوارع بغداد... فلیخرج لیتفرج فوأ» .3
لیی أن وقیف بیین    الخشب... یمشی بین الناس مسرعا إ مر بنصبلب جعفر و لم یعلموا سبب ذلک ثم أص

ی أن لی ة إا سمع جعفر کوم الشاب فرج بخوص نفسه... و یمشیی بیینهم بسیرع   یدی الوزیر و قال... فلم 
، الیف لیلیة و لیلیة   ) .«میر تعجیب منیه..   ا نظر إلی ذلک األقال... فلم  الشاب فسل م علیهما ثم وصل إلی جعفر و

 .(32: ق.1281
یدی فی الهواء فقامت و قد علمیت   فلما فرغت من شعرها قلت لها و سیفی مسلول فی یدی... فرفعت» .1

ذلک التفیت إلیی الشیاب و قیال      نشد هذا الشعر... فعندإنی أنا الذی جرحت العبد... ثم إن الشاب بکی و أ

 .(29: ق.1281، الف لیلة و لیلة) «له...
ة... و حصیل لیه   مسلسل ةقبل علیه و معه غزالی ما یحصل له و إذا شیخ کبیر قد أجالس یبکی عل هو» .8

قبل علیهما و معه کلبتیان... فلیم یسیتقر بیه     الخوف والفزع والغم الشدید والفکر المزید و إذا شیخ ثان قد أ
 .(8 ق.:1281، لیلةالف لیلة و ) «زرزوریه... ةی أقبل علیهم شیخ ثالث و معه بغلالجلوس حت 

 ةالجمع ةلی الصوة إلیه... وإذا بامراه مقبلبه و جعل یبکی و یلطم علی وجهه والناس ینظرون إمزق ثیا» .9
 ةخیذتها الشیفق  ا نظرت إلی الزجاج و حال أخی و بکائه أالمسک فلم  ةالجمال تفوح منها رائح ةو هی بدیع
 .(118 :ق.1281، الف لیلة و لیلة) «له هاقلبعلیه و رق 

ی رضیی  ل بین یدیه و... و مازالت تبکی و تضیرع لیه حت ی   لیه و تتذل وصارت بنت عمی واقفه تبکی إ» .11
 .(28: ق.1281، الف لیلة و لیلة) «یهاعل
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 .(91: ق.1281، الف لیلة و لیلة) «سبوعاة أزل علی هذه الحالأنا سکران من محبتها... و لم أ» .11
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