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Abstract 
One of the narrative elements that have influenced the identity of the 

spiritual Mathnawi more than other elements is the function of time in 

narrations. With a reflection on the most famous anecdotes of this literary 

masterpiece, one can clearly understand the precise capacities of narrative, 

the ability to be assayed by the new standards of fiction, and the knowledge 

of narratology. Therefore, this study is concerned with a new approach to the 

study of anecdotes by analyzing time function in the narratives of Mathnawi. 

For this purpose, the narrative model of Gerard Genette, which is one of the 

most widely used theories in narratology and analysis of story elements, was 

the basis of the work. To analyze the narratives, first, the narrative pattern of 

Gerard Genette was examined and explained. Next, all anecdotes divide into 

time units introduced in the narrative theory of Genette. Then, each narrative 

structure is analyzed based on time fragments, reciprocating scenes, 

narrative time durations, descriptive pauses, ellipsis, summaries, time 

irregularities, and continuity of narrative time in story scenes. Rumi employs 

the suspense methods in stories and capitalizes on his unique time functions 

and techniques during narrating to convey the intended mystical concepts 

and themes into narratives. These pauses, which are closely related to the 

chain of the free association of meanings in the storytelling process, create 

different semantic layers in the stories and multiply the narrative time. In this 

way, each layer of meaning flows in the second and third levels of time. As a 

result, the stories formed as nested circles with a central circle connected to 

all the layers. Finally, the structure of the narratives was derived from these 

analyzes and displayed in a diagram. And two patterns were identified: 1. 

Traditional narratives, and 2. Conversational narratives. 
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 «زمان»الگوی  اساس رب ثنویمهای  ایترو  شناسیساختار 
 لدفتر اّو های  حکایتدر 

  *میترا گلچین
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران فارسی ادبّیاتزبان و گروه دانشیار  

 دیمطهره محّم 
 ، تهران، ایرانفارسی، دانشگاه تهران ادبّیاتکارشناسی ارشد زبان و  ۀآموخت دانش

 (148-127)از ص 
 12/7/1400؛ تاریخ پذیرش: 17/3/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
ی   یکی از استت  بتا ه روایتدر داشته، کارکرد زمان  تأثیر مثنوی معنویت عناصر روایی که بیش از دیگر عناصر بر هو

ل ت وضتو  می ، بهاین شاهکار ادبیهای  ترین حکایت ی اندک در پرآوازهتأم  هتای دییتر روایتی، توانتایی تتتوان ررفی 
اتخوردن با معیارهای نوین  محک این پتووهش در تت ش  ،بنابراین ؛شناسی را درک کردداستانی و دانش روایت ادبی 

هتای ، رویکردی نوین در مطالعۀ حکایتمعنوی مثنویهای روایت دراست تا با تحلیل جایگاه و کارکرد عنصر زمان 
فیرا  این اثر هشناسی  ساختار ،ها و در نهایتکند و به شناسایی الگوی روایی داستان معر  زمان ها بر اساس کارکرد  یص 

هبدین منظور، الگوی روایی ژرار ژنت که یکی از پرکاربردترین  دست یابد  شناسی و تحلیل عناصتر ها در روایتنظری 
هتر ، ستس  بررسی و تبیین شتد الگوی روایی ژنتها، ابتدا  برای تحلیل روایت داستان است، اساس کار یرار گرفت 

فیکه در الگوی روایی ژنت تقسیم شد ها به واحدهای زمانی   یک از حکایت ستاختار هتر  در ادامته،  شده است معر 
هتای  درنگهای داستتانی،  برگشتی، تتداو  زمتان روایتی در صتحنهو های زمانی، تصاویر رفت اس پارهروایت، بر اس

نتتای  بررستی  بررستی شتد  هریتکو بسامدهای  های زمانی نظمی ، بیتداو  زمانیها،  ها، خ صه ، حذفتوصیفی
هتای معنتادار را  های زمانی و ترفندهایی استت کته درنگ از بازی ،راوی عنوان بهمولوی  ۀبیشترین استفاد که نشان داد

سترایی  تداعی آزاد معتانی در رونتد داستان ۀها که خود، ارتباطی نزدیک با زنجیر کند  این درنگ ها می چاشنی روایت
بدین  ؛کنند شوند و زمان روایی را چندالیه می ها می های معنایی گوناگون در دل داستان وجودآمدن الیه دارند، باعث به

تو های تودر صورت دایره ها به در نتیجه، داستان ؛یابد معنایی در سطو  دو  و سو  زمانی جریان می ۀصورت که هر الی
گیرند  در نهایت، ستاختار  شکل می ی بیرونی خود دارد،ها الیه ۀبا هم ارتباط معنایی که یک خط  مرکزی  ۀبا یک دایر

ها  درآمتد و دو الگتوی ستاختاری از ایتن بررستی ها به دست آمد و در نموداری به نمایش  تحلیل این ها از دل روایت
  ییوگو تگفهای    روایت2 ؛تیهای سن     روایت1: استخراج شد
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  مهمقّد   1
ها بر استاس ایتن  و ساختارشناسی روایت مثنویهای  این پووهش به بررسی الگوی زمان در روایت

آثتار موالنتا در گذار و یکی از ارزشتمندترین تأثیرعنوان اثری به معنوی مثنویالگو اختصاص دارد  
موالنتا در  د شتوهای روایتی بررستی و تحلیتل  ت را دارد که از جنبتهزمینۀ ادب داستانی، این یابلی  

کند و در جریتان روایتت از ترفنتدهای  داستان استفاده می در داستان ۀبازگویی ویایع داستانی از شیو
بتا راوی،  عنوان بتهبرد  موالنا  مینظر عرفانی بهره برای انتقال مفاهیم موردفرد خود  زمانی منحصربه

داستان یرار  ۀشنو را در هیجان ادام های منقطع زمانی، روایت برگشتی و صحنه و آفریدن تصاویر رفت
 دهد   می

نتارر بتر  ای  یوانین شالوده ۀکند تا مجموعمند الگوهای روایی کمک میمشاهده و تحلیل نظا 
سیدن به یک معنا و دستور زبان روایی استتخراج شتود؛ برای ر ،مثنویترکیب عناصر متن در روایت 

خصیصتۀ ستبکی  عنوان بتهتوانتد گتری موالنتا متیمثنوی است و در روایت دستور زبانی که خاص  
  از این اثر را به دست دهدای  تازههای  دریافت و شودبررسی 
هتای  استتفادهیتابیم کته  متیردبنگریم،  مثنویآثاری چون  روایی به جهان تحلیلگر از نگاهاگر 

  تعلیتر در چنینتی استت اینهای ت در داستانایجاد جذابی   یکی از عوامل ،مختلف از عنصر زمان
فریند که موجتب کشتش آ ابهامی هنری در روند روایت می ،خبری از نتیجهاین روایات و هرگونه بی

روایتی ایتن  -زمانی های خاص  گیری از تکنیکموالنا با بهره و شود می خواننده برای تعقیب داستان
 ها جای داده است ای هنری در روایتگونه تعلیر را به

یم کته بته جتای وایعته، چکیتدۀ وایعته و در پتی آن شتاهد مثنویهای هایی از روایتدر بخش
آید  این نوع ترفنتدهای زمتانی از فنتون متدرنی استت کته راوی بترای های بعضی ویایع میحذف
تجذاب هر نقطه از داستان که چنتین باشتد، راوی استت کته  ،وایع جوید  دربهره می داستان از آن ی 

در مقایسه با دیگر آثتار  مثنوی در دهد  از دیدگاه خوانندۀ مدرن، این ویوگیروند زمانی را شکل می
پتردازی ت داستتاناز نقتاط یتو   ،دنتدانگویی را منطقی و معقتول متیک سیک که اطناب در داستان

  مولوی است
بلکته  ؛نیستت ۀهتایی خاصتاز روایتت تنها ارائۀ تفستیرهایی ختاص   ما هدف ،در این پووهش

بتر مبنتای رویکتردی از دانتش  مثنووی معنوویبا انگیزۀ شناخت سازوکارهای روایی در  گاننگارند
دستتیابی بته الگتوی  ،و بته دنبتال آن مثنوویهای شناسی، درصدد کشف مدل روایی داستان روایت

  ع وه بر شتناخت دستتورزبان روایتی هستندهایی با این سبک در متون کهن فارسی روایی داستان
و همچنتین پیونتد و روایتی های نتوین پووهشتی مولوی، سنجش این اثر داستانی بر اساس مقیاس

ات  دورنمای این پووهش است  ،کهن فارسی با رویکردهای مدرن ادبی 
ایتن اثتر  عناصر روایتی لیتحل و مثنوی شناسی روایت  ۀباردر یارزشمند های پووهش تا امروز،

انجتا   مثنویهای  داستان شناسی روایت در موضوع  کههایی  پووهش از میان  است هشد انجا  ادبی
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، (1390) «مثنتویهای  شتکاف در داستتانتعویر و » اشاره کرد: نیعناواین  به توان یمگرفته است، 
ته یتیروا ساخت»بامشکی، سمیرا از  (1390) «داستانبه بازگشت های  شیوه شکست روایی و»  یص 

الطیتر بتا  مشتترک مثنتوی و منطترهای  داستان ۀمقایس»فرد،  زاده یمهد بهروز از (1392) «یمثنو در
حقایر خیالی »بامشکی،  سمیرا پورنامدارایان وتقی ، اثر (1388) «ساختارگرا شناسی روایت رویکرد 

روایت و دامنه زمانی »، تقوی محمد بامشکی وسمیرا اثر مشترک  (1387) «داستان دیویی در مثنوی
هروایت در  بررستی »، فترد زاده مهتدیبهتروز امتامی و نصرالله اثر مشترک  (1387) «مثنویهای  یص 

زاده  غ محسینغ محسین رجبی، زهرا اثر  (1387) «رابطه زمان و تعلیر در روایت پادشاه و کنیزک
بامشتکی و  سمیرا اثر (1391) های مثنوی شناسی داستان روایتکتاب همچنین   طاهری الله یدرت و

صتورت  کته بته (1389) بوطیقای روایت در مثنویتوکلی با عنوان  زاده حسنحمیدرضا دکتری  ۀرسال
   است  دهرسیچاپ به  های دریا از اشارتو با عنوان  کتاب
تاز ه استت، شتدشناستی انجتا   زمتان در روایتت ۀکته در زمینتهتایی  بیشتر پووهشا ام    ۀنظری 

در پووهش پیش  اند  زمانمندی روایت الگو گرفته ۀدر زمین (Gérard Genette)ساختارگرای ژرار ژنت 
هرو نیز از همین  استتفاده شتده  مثنویهای  برای تحلیل عنصر زمان در ساختار روایی حکایت نظری 

   است 
 

 ی پژوهشهامحدودّیتها و فرضپیش .1-1
روشتی ستاختارگرا  شناستی روایت رویکتردی ساختارگراستت   ،شناسیشیوۀ تحلیل متن در روایت

ساختارگرایی به ساختارها   »است )متن( علمی برای بررسی مناسبات درونی عناصر سازندۀ یک کل
)ایگلتتون، « نتدا کنتد کته بتر ستاختارها حاکممی ی را بررسیویوه آن دسته از یوانین کل   پردازد، بهمی

کوشتد بلکته متی ،دهتدکنتد و توضتیح متیها را تشریح میتنها پدیده علم جدید نه  »(129 ؛1368
 ،و کتوپی پترس باالیی)« کشف کند و شر  دهد ،دهندها را به یکدیگر پیوند میساختارهایی که پدیده

ها اشتاره توان به آندر تحلیل ساختاری می دربارۀ نکاتی که (Eagleton)   دیدگاه ایگلتون(267 ؛1366
لکرد، یابل  هتا در تاین دی  آید،  می که نوعی بررسی ساختاری به حساباست  در این پووهش  تأم 

 تحلیل هر روایت لحاظ شده است:
تاز دیدگاه ساختارگرا   1 ی  اتای از ندارد که داستان نمونه اهم  وایتع روش  ل نیست  درطراز او   ادبی 

 ؛کننده ساختارگرا تحلیلی است نه ارزیابی
کنتتد و بتته جتتای آن در پتتی جتتداکردن بعضتتی ستتاختارگرایی معنتتای آشتتکار داستتتان را رد متتی  2

متتن را بتا  ستاختارگرایی خورنتد که در سطح به چشم نمتیآید برمیهای درونی متن ساخت ژرف
کتام   متفتاوت جتایگزین  بلکته آن را بتا چیزهتایی از نتوعی ؛گیتردنظر نمی ارزش راهری آن در

 ؛کند می
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توان گفت که محتوای روایتت باشد، پ  به تعبیری می یمتن یابل جایگزین اگر محتوای خاص    3
عاهمان ساختار آن است  این گفته معادل با این  ست که بگوییم روایت به طریقی دربارۀ ختودش اد 

  (132 ؛1368)ایگلتون، کند صحبت می
تت ختتورد کتته در حقیقتتت، هتتایی نیتتز بتته چشتتم متتیکاستتتی ،ستتاختاریا در روش تحلیتتل ام 

ت  اشاره کرد:به این موارد توان از آن جمله می آید؛ به شمار میپووهش ساختارگرا های  محدودی 
ویوه رساتر از همته به ،در جایی که چنین کمالی وجود ندارد  ژنت مندنظا  یگرفتن کمال مفروض

و « بستته»منتد آثتار ادبتی آنهتا را اشتیائی مبتادا بترای مطالعتۀ نظتا این خطر را گوشزد کرده که 
ی« شده تما »  کنیم  تلق 

کته  ؛توان خطتای فرمالیستتی نامیتدمی ،خطر دیگری که پیش روی ساختارگرایی وجود دارد
ته  خطای فرمالیستی عتد اند خوبی بر آن وایف گرایانی مثل ژنت هم به ساخت بته معنتا یتا  توج 

آیتد کته از ااعتان بته وجتود جهتانی ها  اغلب بر نقدی وارد میو این ات   ؛محتوای آثار ادبی است
 زند  می باز فرهنگی در ورای اثر ادبی و وجود نظامی فرهنگی در ورای نظا  ادبی سر

 این است که این نقد به سطح   ،شودنکوهشی که بیش از همه نثار نقد ادبی ساختارگرایانه می
ا دلیلش این استت ام   ؛خواندمتن را برای ما نمی ،ماند  ساختارگراییرسد، درمی متن که می منفرد  

و به تعتداد خواننتدگان  است تی شخصیالی  فع   ،خواند  خواندنکه هیچ روشی متن را برای ما نمی
هتا بته یتک انتدازه ختوب نیستتند )استکولز، ا همۀ یرائتام   ؛دارد یک متن، یرائت آن متن وجود

  (27 ؛1379
تها و فرضپیش ،با این توضیح  شوند:گونه تعریف میاین ی این پووهشهامحدودی 

تبا  (معنوی مثنویهای )روایتاثر ادبی مورد بحث   1 در  ،ختود گرا و منطتر عرفتانی  مطلر غیر ماهی 
به بیانی دیگر، انتظار رفتار مکانیکی با این  ؛جای نخواهدگرفت ناپذیرشده و تغییر تعریف یک یالب  

 اثر یک ایدۀ سرخورده خواهد بود 
باید با نگاهی توأمتان بته دنیتای معنتوی درون اثتر و نظتا   مثنویهای تحلیل ساختاری روایت  2

هگیرد   روایی بیرون آن صورت ظرگترفتن گیری از آن بدون درندو حیطه و نتیجهبه هریک از این  توج 
 بود  فایده خواهددیگری بی

استت  از  مثنوویهای شش دفتر ارائۀ نهایی الگوی روایی مولوی نیازمند بررسی کامل حکایت  3
در  آمتده دستت بتهاستت، نتتای   ل انجا  شدههای دفتر او  جا که این پووهش تنها براساس روایتآن

را دارد، )شتش دفتتر( هتا تعمیم به کل روایتت یابلی   ،ه است و اگرچه این نتای لی  حکم استنتاجات او  
طتور کته اشتاره شتد، گیرد  همتان بر ها را درهمۀ حکایت شاید نتواند به شکل تما  و کمال ویوگی

 کند گری موالنا ضرورت ادامۀ پووهش و بررسی پن  دفتر دیگر را توجیه مییابی به مدل روایتدست
 

 مراحل پژوهش. 1-2
متروری شتامل  ،ایم  گا  دو پرداخته مفهو  زمان در داستاندر نخستین مرحلۀ پووهش، به بررسی 

استت   جدیتد یترار گرفتتههتای  مندی است که موضوع پووهش مربوط به زمان رواییهای  بر پدیده
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حلیتل ستاختار تتوضیح داده شده و در ادامته، ها   نظا  روایی ژرار ژنت و روش تحلیل روایتسس  
هتای  حکایتتعنصتر زمتان در  حلیلت است  درج شدهها   روایی بر اساس الگوی زمان در حکایت

فتهیتک از ایتن سته   هربوده استترتیب، تداو  و بسامد  ۀفل  ؤم سه ایل مثنویگوناگون  در هتر  مؤل 
 هتا،بعتد از تکمیتل و پتردازش داده اند طور جداگانه ابزار ما برای تحلیل ساختاری بوده حکایت به

 به نمایش درآمده است ای  آمده در یک نمودار دایره دست نهایی و ساختار بهگیری    نتیجه
 

 پژوهش چارچوب نظری. 2
 

 زمان در داستان. 2-1
ت ایتن عنصتر در بررسی وضعی   موضوع زمان در روایت داشته باشیم، دربارۀبرای اینکه دید جامعی 

 :داند میگونه  بر چهار ،در داستانرا پور زمان  مندنی نماید  می های داستانی ضروری روایت
 ؛)ثانیه، دییقه، ساعت، روز، ماه،    (زمان تقویمی   1
 ؛   ( )زمان صفر: آغاز به کار ساعت: انفجار بزرگزمان کیهانی   2
 ؛   ( های نامساوی اهن و حافظهتاک)تیکی زمان حس    3
ت روایت }هنر شتهرزادی: آغتازش بته ارادۀ زمان داستانی/  4 ت )امیر/نویستنده( و فعتل بته جباری 

  (114 :1383پور، )مندنی    { انتخاب شهرزاد
 

 زمان تقویمی. 2-1-1
ۀ در منظومت حرکت زمتین اساس بندی است که برتقسیمدر حقیقت همان  ،از زمان تقویمیمنظور 
هتای  بخشستاعت و  و واحدهای یتراردادی همچتون ستال، متاه، روز، است شده  تعریف شمسی
ها،  ستت کته کشتمکشدر وایع همان بستتری ادر داستان،  زمان تقویمی گیرد  میرتر را درب کوچک

  شود  فرودهای زندگی در آن تنیده میرویدادها و فرازو
چهارشنبه هم برای من باران »یا « ساعتی گذشت  »خوانیم: نویسیم یا میدر داستان همین که می

هتا و گونته زمتان )زمتان تقتویمی( در داستتان ایتم  ایتن زمان تقویمی پدیتد آورده ،   « باریدمی
   (همان)کند های ک سیک در تنظیم روایت نقش اساسی ایفا می رمان

 

 زمان کیهانی. 2-1-2
انفجتار »واستطه  بهگیری زمان  آغاز جهان و شکل ۀات دانشمندان دربارمفهو  زمان کیهانی بر فرضی  

هطور که از  این مفهو  هماناست   استوار« بزرگ های علمی برآمده، ممکن است بتا پیشترفت  نظری 
 علم دستخوش تغییرات بنیادین شود 

میلیارد ستال  میلیارد سالگی یا به روایتی دیگر، بیست که امروزه پانزده به هر حال این زمان کیهانی
تا به ام   ؛گذرانیم، در داستان حضور دارد می اش را نورگی استان، در اینکه برهۀ ابتدا تا انتهای د عل 

  (همانآید )بسیار خرد است، به ح  نمیبسیار ،مقابل این زمان
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 یزمان حّس . 2-1-3
تهتای  در روایت داستانی، گاهی زمان با مجموعه هیجانات و ح  هتم  های داستتانی در شخصتی 

تی حس   ۀتجربو بسته به  آمیزد می بترای یتک  متث    ؛شتود تر درک می کوتتاهتر یا  ها، طوالنی شخصی 
 های ختوش در حالتت تجربتهبترعک ، و  ردگتذمتی تردر سلول انفرادی، زمان بسیار کنتد زندانی
این تجربتۀ حستی نویستنده دییقتا  بتر » شود  میح  ن اص   گذرد و  میبسیار سریع  ، زمانزندگی

گونته گونه زمان، یا زمان بته ایتنی داللت دارد  برای خود ما هم احساس اینوجود و نوع زمان حس  
  (116 همان:) «آیدآمده و میشدن، بارها پیش

ت ،ی، زمانی است که واحد ثابتزمان حس   زمتانی کته نتور تۀ زمتان تقتویمی یتا متد  مثتل ثانی 
شدنی است و فاعتل تعیتین آمدنی، یا کوتاهکند، ندارد  واحد آن کشسیصدهزار کیلومتر را طی می

 ماست  چنین واحدی، ح   
 

 زمان روایت. 2-1-4
  اگر زمتان تقتویمی و زمتان کیهتانی مفتاهیمی پیشین است ۀچیزی جدای از سه گونزمان روایت  

تهای  ی، تجربهشوند و زمان حس   کر داستان وارد میباشند که از بیرون بر پی های داستتانی  شخصتی 
انتختاب زمتان روایتت » راوی استت   ۀاین زمان، در حقیقت زمتان ختود داستتان و در اراد باشد،

تدهد و در ضمن هرکدا  که باشد، امکاناتی به نویسنده می وجتود   ههایی را هم برای او بت محدودی 
  (همان)« آوردمی

ت»و « زمتان روایتت»یابل اکر این است که در تحلیل پتیش رو، دو مفهتو   ۀنکت « یزمتان حس 
زمتان »و « زمتان تقتویمی»خواهتد بتود و دو مفهتو   هتااساس درک کارکردهای زمان در حکایت

 موضوع بحث ما نخواهد بود  ،در بافت هر داستان پنهان استکه « کیهانی
 

 ژرار ژنت شناسی روایت نظام . 2-2
را عنصر زمتان  ۀدربار یانساختارگرادیدگاه پیش از همه بهتر است نظا  روایی ژرار ژنت، برای درک 

    یمبشناس
زمان از دیدگاه ساختارگرا، از مطالعۀ رابطتۀ زمتان داستتانی و زمتان روایتی ممکتن تحلیل عنصر 

بتازۀ بماند، یا رویتدادی کته  روایت ناگفته ۀهمیک رویداد مرکزی ممکن است در  مث    ؛شود می
 & Hermanصورت چکیده یا سطحی اکر شود ) دارد، در زمان روایی بهدر زمان داستانی  طوالنی

 Vervaeck, 2005: 60 ) 
تته عنوان بتتهژنتتت از ستتوی دیگتتر،  بستتط گفتمتتان ، ستتهم پررنگتتی در ستتاختارگرا یپتترداز نظری 

  گوید: آلن از یول مکزی دربارۀ او می داشته است  شناسی ی روایتساختارگرا
تجسورترین و پیگیرترین کاوشگر زمانتۀ ژرار ژنت را  ،ریچارد مکزی ادی و متا در روابتط میتان نق 

شکن ژنت در سرشت گفتمان است  چنین شهرتی عمدتا  وابسته به مطالعات بنیان خوانده بوطیقا



 های دفتر اّول در حکایت« زمان»بر اساس الگوی  مثنویهای  ساختارشناسی روایت /134

تروایی و به ی از کتار ژنتت در گستترش بوطیقتای ویوه داستان روایی است  این آثتار بختش مهم 
  (141 ؛1380شوند )آلن، ساختارگرا محسوب می

در تحلیل عنصر زمتان کتارایی دارد   دیگرانبیش از  شناسی ژنت،نظا  روایت ،اساسهمین  بر
 ترتیتب  1 شتناختی یرارگیترد:تواند متورد تحلیتل روایتتهر داستان از پن  جنبه می ژنتاز دیدگاه 

(order) تداو   2؛ (duration) بسامد   3؛(frequency) وجه یا نمود   4؛(mood) راوی   5؛(voice)  
فتههمتین سته  در ایتن تحلیتل ،روایی استت ل مرتبط با بحث زمانفۀ او  ل  ؤسه ماز آنجا که   مؤل 

 یرار خواهد گرفت ایه ۀ هر حکایت مورد مد  دربار
 

 ترتیب. 2-2-1
 narrative)و زمتانی روایتی  (story time)دوگانگی زمانی در دو طیف زمتان داستتانی در این فاکتور 

time)  هآن را که  گیتردکیتد یترار متیأمتورد ت، کردنتدمطتر   پردازان آلمانی نظیر گتونتر متولرنظری 
(Genette, 1980: 33)  «ر نادر به شمار انطباق زمان داستانی با زمان روایی در یک اثر داستانی یک ام

 ,Fludernik)« های زمتانی استتهنگامی شود، نابهدر آثار داستانی مشاهده می بیشتررود و آنچه می

2009: 32)  
هایی که از مجموعتۀ روایتت رفت یا به بیانی دیگر، پی رواییداستانی و زمان  عد  انطباق زمان

را در متتن  (anachrony) «های زمتانیهنگامینابه» شوند، در اصط   ژنتی داستان خارج میخط  
جلتوه  (analepsis)نگتر و گذشتته (prolepsis) نگتردهنتها به دو صورت آیهنگامید  این نابهنآفرینمی
هایی استت کته در زمتان روایتی از رویتدادهایی در آینتدۀ نگر همان بخشآیندههای گزاره کنند  می

شتوند  در نگرها رویدادهای گذشتۀ روایی یا داستانی را شتامل متیو گذشته ؛دهندداستانی خبرمی
 داستتانیتواننتد درونها بسته به موضتوع ختود، متیهنگامیتر، هریک از این نابهبندی دییرتقسیم

(internal) ،داستانیبرون (external) ت یا داستتانی یتا هتای درونهنگتامی باشتند  نابته (mixed) بمرک 
تتوانند از سه جنبۀ داستانی نیز هرکدا  می برون  ند شوسیر داستانی و رویداد بررسی  ، خط  شخصی 

(Genette, 1980: 33-85)هتای رمتان هتا درنادر هستند و بسامد آن نگر، امروزه نسبتا  های آینده  گزاره
  (Fludernik, 2009: 34)است  بیشترسدۀ نوزده نسبتا  

 

  تداوم. 2-2-2
بته ایتن معنتی کته چته حجمتی از  ؛به معنی تناسب زمان روایتی در متتن و حجتم داستتان استت

رویدادهای داستان در چه حجمی از زمان روایی بازگو شوند  این نسبت از طریر چهار ترفند روایی 
 ، صتحنه(summery) ، خ صه(ellipsis) ، حذف(descriptive pause) یابل تغییر است: درنگ توصیفی

(scene)    
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نته  ،دهندشوند و در زمان روایی روی میراوی بیان میهایی هستند که از زبان گزاره درنگ توصیفی:
ها اغلب دربردارندۀ پندی اخ یی یا توصیفی خارج از جریان داستتان در زمان داستانی  این درنگ

 ی صفر و زمان روایی در جریان است ها زمان داستانو از زبان راوی هستند  در این گزاره
 ؛داند که زمان روایی صفر است و زمان داستانی پویاستحذف را زمانی می ،بوطیقای ژنتحذف: 

ای از زمان که به حذف برهه ،ای متویف شده و راوی بعد از آن نقطهبه این معنی که داستان در نقطه
 ند از:ا انواع حذف عبارت  دست زده است ،دربردارندۀ رویدادهایی از داستان بوده

ه های آشکار به گذشت زمان داستتان بتحذف از اشاره: این نوع (explicit ellipsis)حذف آشکار   1
 «   دو سال بعد»آید  نمونۀ آشنای این نوع حذف این جمله است: وجود می

شود و خواننده فقتط از آن نوع از حذف که در متن آشکار نمی (:implicit ellipsis)حذف ضمنی   2
پیوندهای روایی، به وجود حذف های طریر ابهاماتی که در ترتیب زمانی ویایع وجود دارد و شکاف

 برد میپی
صی برای این نتوع حتذف در متتن : موضع مشخ  (hypothetical ellipsis) حذف فرضی/ انگاشتی  3

توان از وجود این نوع حذف مطلتع شتد می ،نگرواسطۀ یک گذشته گرفت و تنها به نظر توان درنمی
(.(Genette, 1980: 106-109 

شوند که زمان داستان بیشتر از زمان روایی باشتد هایی از متن دیده میها در جایگاهخ صه خالصه:
به این معنا که در جریان بازگویی روایت،  ؛زمان کوتاه روایی به بازگویی رخدادها بسردازد در و راوی

گیترد، در حجمتی راوی حجم زیادی از رویدادهای داستتانی کته بتازۀ زمتانی  طتوالنی را دربرمتی
 اکرکند کوچک از روایت 

تروایتی کته از کل   یک کتل   عنوان به  1صحنه از دو جنبه یابل تعریف است:  صحنه: ت رویتدادهای ی 
تتداو  که  صورتی شیوۀ بازنمایی ویایع به عنوان به  2 ؛ها تشکیل شده استیا بخشی از آن شده روایت

  (Herman et al., 2005: 513)مساوی مفروض باشتد  نحویبه  ،ها در روایتویایع و تداو  بازنمایی آن
یعنی رویدادهای درون روایت همان حجتم  ؛ها زمان داستانی با زمان روایی برابر استدر این گزاره

هتای نمایشتی را هتا صتحنهکنند  این گتزاره کنند که در زمان وایعی اشغال میاز زمان را اشغال می
 Genette, 1980: 86-112).)آفرینند  می

بته ایتن صتورت کته هرگتاه  شتود؛ میمعیار تداو  در تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده 
شتتاب روایتی مثبتت خواهتد بتود و  ،حجم زیادی از داستان در زمانی فشرده به مخاطب ارائه شود

هرگاه حجم زیادی از متن به رویدادی کوتاه اختصاص یابد، شتاب روایی منفی خواهد بود  شتتاب 
 Genette, 1980: 113-160).) طۀ تعادل حجم رویداد داستانی و حجم متن استنق ،ثابت
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 بسامد. 2-2-3
ۀتحلیل بسامدها در  ژنت بررسی ارتباط میان تعداد دفعات ارائۀ رویدادها در دنیتای داستتان و  نظری 

 ،این اساسبر ؛ (Herman et al., 2005: 189) تعداد دفعات روایت آن رویدادها در دنیای روایت است
 سه نوع بسامد در روایت داستانی وجود دارد: 

ر رخ داده باشتد و راوی بتا : هرگتاه رویتدادی در متتن یتک(singulative frequency)بسامد مفترد   1
بسامد مفرد است  همچنین اگر رویتدادی چنتدبار رخ داده باشتد و  ،بار آن را روایت کرده باشد یک

ت ؛داخته باشد، بسامد مفرد استتراوی به همان تعداد به روایت آن پر ه در رویکترد ژنتتی آنچته البت 
ه ر در تحلیل موردیشتب  ل بسامد مفرد است است، شکل او   توج 

بتار رخ داده باشتد و چنتدبار در متتن : هرگاه رویدادی یتک(repetitive frequency)ر بسامد مکر    2
 ر است روایی اکر شود، بسامد مکر  

فایکردن بار نقل : یک(iterative frequency)بسامد بازگو   3 ی که چندبار در داستتان رخ داده باشتد ات 
(Genette, 1980: 113-160)   :این نوع بسامد به دو صورت است 

محدود به همان  ،: اگر رویداد بازگفته در بازۀ زمانی(internal iterative frequency)بازگوی درونی 
 صحنۀ روایی باشد، بسامد بازگو درونی خواهد بود 

رویداد بازگفتته در بتازۀ زمتانی نامحتدود و هرگاه : (external iterative frequency)بازگوی بیرونی 
 (Genette, 1980: 118-120)فراتر از صحنۀ روایی باشد، بسامد بازگو بیرونی خواهد بود 

 

 انجام پژوهشروش . 3
 

 های زمانیپاره
 صتی تقستیم شتود  بتربرای تحلیل ساختاری هر داستان، الز  است متن به واحدهای زمانی مشخ  

هتای زمتانی هستتند  دهنتدۀ هتر داستتان پتارهشناسی ژنت، اجزای تشتکیلاساس رویکرد روایت
 سازند را میها رفت ها، پیپاره های زمانی و ک نپارهخود، ک ن گستردۀهای زمانی در بافت  پاره

تترین رختدادی استت کته حجمتی از زمتان را بته ختودش هر پارۀ زمانی، دربرگیرندۀ کوچک
به این معنی که هر رویدادی که در جریان داستان حجمی از زمان داستتانی یتا  ؛دهداختصاص می

روایتت را اند که اساس هر  های زمانیشود  این پارهروایی را دربرگیرد، یک پارۀ زمانی محسوب می
 دهند تشکیل می

هتا یتا پتارهتتر کت ن گستتردهطور مستقل یا در بافت  توانند بهمی ،های زمانیهریک از این پاره
بر ایتن استاس، هتر  ی روایت ایجاد کنند ها در روایت حضور یابند و تغییراتی در نظم خط  رفت پی

فیمعکه در الگوی روایی ژنت های زمانی واحدبه ها   یک از حکایت    ستس کردیم، تقستیم شتد ر 
تتداو  زمتان روایتی در برگشتتی،  و زمتانی، تصتاویر رفتتهتای  ساختار هر روایت، بر استاس پاره
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 کتههایی  نکته ،بررسی شد  در نهایتزمانی  هایبسامدتوصیفی و های  درنگداستانی، های  صحنه
  به دست آمدها   از تحلیل ،کرد میرهنمون ها   ما را به ساختارشناسی روایی حکایت

 

 مثنویهای  تحلیل الگوی زمان در روایت. 4
هتای زمتانی بتا بتازی استت « ترفنتدهای زمتانی»گری مولوی، بحث در روایت های یابلاز نمونه

هتای های زمتانی محتدود یتا نامحتدود بته کتنشدادن بازهدرنظرنگرفتن زمان داستانی، اختصاص
توانتد بتار متی لحاظ محتوایی هایی از داستان که ازبر بخشقیم داستانی و تأکیدهای غیرمست درون

هتای  نظمتی پذیر است  کتاربرد چنتین بتی گیری از همین ترفندها امکاند، با بهرهباش پندآمیز داشته
 ۀاستتفاد» ای استت پردازی حرفته های آشتنای داستتانجایی حوادث داستان از نمونهزمانی و جابه

فهسازد که راوی بر چه  به زمان، شناسایی این را ممکن می دهی ماهرانه از شگردهای شکل هتای  مؤل 
  (323؛ 1393)بامشکی،  «چگونه استمتن  ۀکید کرده و ساختار و شاکلأروایی ت

 

 نظمی زمانی بی
د و مخاطتب در تتوالی رختدادها بتا کنتی اکتفا نمتیها به نظم خط  در نقل داستان مثنویگر روایت

ای از حتوادث سلستله ،روایتت»ستت  رو جتایی آنهتا روبهی جابهدر بازگویی ویایع و حت   نظمی بی
جا کند و به دلخواه ای را جابهتواند حادثهبلکه راوی می ؛زمان نیست که پشت سرهم یطار شوند هم

؛ (13 ؛1371)اختوت، « ای بزند و یا در مسیر زمانی ویتایع دستت ببتردهای تازهخود دست به ترکیب
راوی بعتد از صتحنۀ آغتازین  ،«کشتتپادشاه جهود کته نصترانیان را متی»در حکایت  ،رای مثالب

های زمانی  است  این نوع اشارت گفته سخن ،خواهد داد روایت، از جریانی که در آیندۀ داستان رخ
 نگر است:در زمان  حال  روایی، آیندهبه آینده 

 

 ختتتتدا راه در کتتتترد احتتتتول شتتتتاه
 

 جتتتتتتدا را ختتتتتتدایی دمستتتتتتاز دو آن 
 (1/146 :1386، مولوی)                          

های کوتاه زمتانی نیوش را در پاره روایتبا گریزی به آینده،  راوی« پادشاه و کنیزک»در حکایت 
 کند:از رخدادی در آینده مطلع می

 

 بطتتر از نگفتنتتد «خواهتتد ختتدا گتتر»
 

 بشتتتر عجتتتز بنمودشتتتان ختتتدا پتتت  
 (74 همان:)                                             

اساس ترتیتب ها بر ، داستاندر مثنوی» زند هم می در این گزاره، راوی است که روند زمانی را به
ویتدادها را راوی بلکته ترتیتب زمتانی ر ؛شتوند ها روایت نمتیای آن زمانی رویدادها و توالی زنجیره

 «گتردد های مثنتوی می پریشتی در داستتان و همتین عامتل، ستبب زمتانکند  انتخاب و گزینش می
  (332؛ 1393بامشکی، )

 اشاره کرد:ها   توان به این بیت می ،نگر آیندهو  نگر گذشتهنظمی زمانی  بیهای  از دیگر نمونه
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داستتان که در گذشته رخ داده بود، در زمتان حتال روایتی در ای  : بیان حادثهنگر گذشتههنگامی  نابه
 پادشاه جهود و نصرانیان:

 

 هتتا کتتو کشتتته بتتودهتتای فتنتتهتختتم
 

 بتتتود گشتتتته ایشتتتان ستتترهای آفتتتت 
 (250 همان:)                                             

 :نگر آینده، بیت «شیر و نخچیران»حکایت 
 

 بتتتتین خرگتتتوش بازی روبتتتته تتتتو رو
 

 بتتتتین خرگتتتتوش شتتتتیراندازی و مکتتتتر 
 (351 همان:)                                             

 :«عآمدن مهمان نزد حضرت یوسف»در داستان  نگر آیندهبیت 
 

 دستتتت آمتتتدنبتتتر در یتتتاران تهتتتی
 

 گنتتد  ستتوی طتتاحون شتتدنهمچتتو بتتی 
 (920 همان:)                                             

 :«وحیمرتدشدن کاتب »در داستان  نگر گذشته
 وحتتی پیغمبتتر چتتو خوانتتدی در ستتبر

 
 او همتتتتتتان را وانبشتتتتتتتی بتتتتتتر ورق 

 (934 همان:)                                             
 پرتتتتتو آن وحتتتتی بتتتتر وی تتتتتافتی

 
 او درون ختتتتتویش حکمتتتتتت یتتتتتافتی 

 (همان)                                                       
 عتتتین آن حکمتتتت بفرمتتتودی رستتتول

 
 زیتتتن یتتتدر گمتتتراه شتتتد آن بوالفضتتتول 

 (همان)                                                       
 هتتم ز نستتاخی برآمتتد، هتتم ز دیتتن

 
 شتتد عتتدو  مصتتطفی و دیتتن، بتته کتتین 

 (935 همان:)                                             
هاین شیوۀ برخورد با  ی گاه بر پایتۀ یتک تتداعی صتوری صتورت و گریزهای درازدامن که حت   یص 

هآنکه به گیرد و گاه بی می یک از  شویم، در هیچاز گریزی به گریزهای دیگر منتقل می ،برگردیم یص 
ههایی که شاید راهنمای کتاب تاند، نظیر داستانپردازی موالنا بودهیص  هتای ار یتا تمثیتلهتای عط 

  (55؛ 1382لی، توک    زاده ندارد )حسنحدیقه، سابقه 
 

 توصیفی درنگو  تداعی معانی. 5
رنتگ کته در  مایه و پی)جدای از بحث دروناند ای که در خ ل حکایات آمدههای درونههریک از داستان

به داستان پیشین و پسین مترتبط  ،واسطۀ یک نقطۀ مشترک ، بهطور جداگانه یابل بحث است( هر داستان به
ای کته در خت ل داستتان بته از هر واژه ،شود  راوی با ایجاد تداعی آزاد معانی در اهن مخاطبمی

گیترد تتا داستتان متی ای عرفانی را در اهن تداعی کنتد، بهترهای اخ یی یا لطیفهاهن برسد و نکته
 کند  بعدی را بیان

استاس منطتر و فکتر و  ،وایتع ، بر اصل تداعی استتوار استت و دریمثنوگویی در  اساس داستان
و آن را از افزوده شده  مثنویبودن گفتمان  روایتگری بر شفاهی ۀبر تداعی است  این شیو وگو گفت

های روایتت  بسیار چشمگیری بر تمامی ابعاد و جنبته تأثیرها متفاوت کرده و  بنیاد، با دیگر روایت
  (101 :1393داشته است )بامشکی، 



 139/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، سال 

 در آثتار پتیش از موالنتا نیتز وجتود داشتته استت وشنود عناصر طبیعتی( )گفتوگو و منارره گفت
سنایی و خایانی که بر موالنا  الطیرمنطقدر برای مثال  ؛ت یبل از موالنا نیز نمونه دارددر سن  منارره »

تهبه اندازۀ موالنتا بته ستاختار  ها این منارره هرچند که ،اندگذاشته تأثیر « شتوند نزدیتک نمتی یص 
  (228-227 :1382توکلی،  زاده حسن)

پادشتاه جهتود و »حکایتت در ای  درونتههای  داستتان ۀواستط از تداعی معانی که بههایی  نمونه
فاق «نصرانیان   افتد: می ات 

تیتوصیفی  درنگیک که در وایع ای بیت داستان درونه ُنه - در میتان  کوتتاهشتود  گریتزی  متی تلق 
ت داستان، ب جهتود و جمیتع برای تمثیل احولی و بیان دیتدگاه یشتری و دوگانته بتین پادشتاه متعص 

است و موالنا به ایتضتای ایتن تمثیتل  اسرارنامهو  نامهمرزبان  این داستان برگرفته از مسلکان ییشر
یابد  چتون داستتان در گوید: ویتی اغراض نفسانی بر آدمی غالب آید، دید و داوری او تغییر میمی

لی رخ داده استت، درنتگ توصتیفی توصیفی ختارج از روایتت اصت درنگدل داستان یبلی است و 
  شودمحسوب می

تک»ای بیت داستان درونه یازده -  ←) «ستخر خوانتدمرا بته ت صدو ماندن دهان آن مرد که نا  محم 
عرفانی که طبتر اصتل جتواب عمتل،  در بیان این باور ،توصیفی درنگ (288-1/286 :1386، مولوی

 بیند ک  نتیجۀ عمل خود را میهر
در  ،توصیفی درنگ« یو  عاد را ه ک کرد عۀ باد که در عهد هودیص  »ای  بیت داستان درونهپانزده  -

پ  آنان هتم دارای  ؛جمادات هم شعور دارند و شعور فرع بر حیات است» بیان این باور عرفانی که
  (302-297 :همان)« اند و هم دارای یوۀ ادراکحیات

لزو  دستیابی به »توصیفی آمده است  در بیان  درنگبیت  34، «پذیرفتن مکر وزیر»بعد از گزارۀ  -
و نیتز  ؛سان که هست و فریب رتواهر را نختوردن آن ،شناخت عارفانه برای دریافت حقیقت هستی

این   (167-166 :همان)« تواند مشاهده کندرا هر کسی نمی هالل  نکته که حقیقت نوعیۀ اولیاء بیان این
دانسته  های توصیفیدرنگنیستند، از  ابیات چون در ادامۀ داستان آمده است و از روایت اصلی جدا

 شوند می
کیتد بتر ایتن أبترای تدرنگ توصیفی « لیلی را یصۀ دیدن خلیفه»ای بیت داستان درونهسی تعداد  -

ستان کته هستت  به شناخت عارفانه دست یازد تا بتوانتد حقیقتت هستتی را آن مفهو  که آدمی باید
زنتد بته موالنا سس  از این معانی گریز می  (175-167 :همان)مشاهده کند و فریب رواهر را نخورد 

هلزو    ترین مبانی فکری او در سلوک است های پیر و مرشد که از مهمبه راهنمایی توج 
 

 قطع صحنه. 6
بته  ؛استت« یطع صحنه»گیرد، ها از آن بهره میهایی که موالنا در بیان داستاناز اسلوبیکی دیگر 

ای که در آن بخشی از داستتان صحنه ؛پردازداین معنا که راوی در یک گا  به آفرینش یک صحنه می
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 ۀادامت ۀبردارنتدای دیگتر کته درزمتانی ویتایع، صتحنهجای گرفته است و بتدون تغییتر در ترتیتب 
به شکلی رریتف در  ،آیدهای نمایشی به حساب میشود  این فن که از تکنیک می ست راهرماجرا

  در زمان ختود از ر  خلیفه که در ک  »توان به داستان می ،برای نمونه ؛یابدنمود می مثنویهای داستان
اشاره کرد  این داستان با توصیف کتر  و بخشتش بتی « حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت

 پردازد:شود و راوی در هشت بیت به پرداخت و بسط این موضوع میپادشاه آغاز می حد  
 

 یتتتک خلیفتتته بتتتود در ایتتتا  پتتتیش
 

 کتتترده حتتتاتم  را غتتت   جتتتود ختتتویش 
 

 رایتتتتتتت اکتتتتتترا  و داد افراشتتتتتتته
 

 برداشتتتتته جهتتتتان از حاجتتتتت و فقتتتتر 
 

 صتتاف آمتتده شبحتتر و کتتان از بخششتت
 

 داد او از یتتتتتاف تتتتتتا یتتتتتاف آمتتتتتده 
 

 جهتتتان ختتتاک، ابتتتر و آب بتتتوددر 
 

تتتتت   اب بتتتتتودمظهتتتتتر بخشتتتتتایش وه 
 

 از عطتتتائش بحتتتر و کتتتان در زلزلتتته
 

 ستتتوی جتتتتودش، یافلتتته بتتتتر یافلتتتته 
 

 اشیبلتتتتتتتۀ حاجتتتتتتتت در و دروازه
 

 اشرفتتتتته در عتتتتالم بتتتته جتتتتود آوازه 
 

 هم عجم، هتم رو ، هتم تترک و عترب
 

 مانتتتده از جتتتود و ستتتخائش در عجتتتب 
 

 آب حیتتتتوان بتتتتود و دریتتتتای کتتتتر 
 

 گشتتته هتتم عتترب زو، هتتم عجتتم زنتتده 
 (684-1/682 :مولوی)                             

 ستس زن و مردی عرب   آفریند از توصیف درویشی  ای جدا میبعد از این ابیات، راوی صحنه
 یابد:رهگذر این صحنه ماجرا ادامه می از

 

 یتتک شتتب اعرابتتی زنتتی متتر شتتوی را
 

 وگوی را گفتتتت و از حتتتد بتتترد گفتتتت 
 

 کشتتیمهمتته فقتتر و جفتتا متتا متتیکتتین 
 

 جملتته عتتالم در خوشتتی، متتا ناخوشتتیم 
 (684 همان:)                                             

یتک از نویسی است  به این معنی که هتیچیکی از ابزارهای داستان ،کردن های جدا خلرصحنه
هتای جتدا و در روایت داستانی صتحنهجا نشود بهها جاها تغییر داده نشود، جملهها یا عبارتکلمه

  (69 :1387، نوبل)خلر شود 
توانتد کشتمکش خلتر کنتد یتا بته گتویی استت و متی یطع صحنه در وایع از ابزارهای داستان

ایتن شتیوه هتیچ بخشتی از داستتان تکترار نتدارد و  کشمکشی که در داستان وجود دارد بیفزاید  در
فتایی کته متی شود قل نمیتر از داستان به مخاطب منتتوضیحی اضافه جاشتدن جابته ،افتتدتنها ات 

اتست  یطع صحنه در ها یا یطع آنهاصحنه به معنای حرکت از یک صحنه بته  اصوال  »نمایشی  ادبی 
طور سریع و دراماتیک است  ختود حرکتت چیتزی  صحنۀ دیگر یا از یک زاویه به زاویۀ دید دیگر به

دار هتر  دهد خواننده تکیه دهد و در بازی کشاجازه نمیدهد؛ زیرا است که کشمکش را افزایش می
  (69 همان:)« صحنه غرق شود 
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 سازی فشرده. 7
بتا ایتن  ؛شتودوفتور یافتت متی گویی مولوی بهسازی ترفند دیگری است که در داستانمقولۀ فشرده

و یا  شوندبه شکلی آشکار یا ضمنی حذف می ،های داستانیخارج از صحنه تعریف که رویدادهای
طتور مستتقیم و در یالتب هتا بتهکه ایتن بختششود  با وجود آنای از آنها بسنده میبه اکر خ صه

تشوند، ام  های داستانی عرضه نمیصحنه تهی ا در شتاکلۀ کل  ، نقتش ختود را در پیونتد بتا طتر  یص 
هاجزای  ۀکنند و در ارتباطی تنگاتنگ با بقی  داستانی ایفا می شتده،  فشترده هایهستند  این بخش یص 

فتاقشده در داستتان م یبل و هم بعد از رویدادهای اکرهای پنهانی هستند که هها و کنشرویداد  ات 
 افتند می

فاقسازی رویدادهایی که درون یک صحنه فشرده شبیه تمهید تندکردن دور در فتیلم  ،افتندمی ات 
استتفاده هتا در زمتانی نوع خ صتههای ک سیک، این مثل دیگر داستان نیزموالنا  مثنویاست  در 

تی از زبان یکتی از چندان مهم   که مطلب نهشده است  شتود یتا متی هتای داستتانی گفتتهشخصتی 
ت بارخدادی  ی   کمتر در جریان است  اهم 
ای از ماجرا را در زمانی کوتاه بیان زده و چکیده سازی دستها به فشردههایی که راوی در آنبیت

 از این یرار است: «بقال و طوطی»در داستان است، کرده 
 

 روزکتتی چنتتدی ستتخن کوتتتاه کتترد
 

تتتتت   ال از نتتتتتدامت آه کتتتتتردمتتتتترد بق 
 (1/125: 1386مولوی، )                           

 داد هتتتر درویتتتش راهتتتا متتتیهدیتتته
 

 اتتتتتا بیابتتتتد نطتتتتر متتتتر  ختتتتویش ر 
 (همان)                                                       

فایهر کدا  از این  چته در روایتت اکتر تتر از آنت زمانی بیشدر مد  صدیه دادن( و  )پشیمانیات ات 
فاقشده   ده است کرا راوی به بیان چکیده بسنده ام   ؛افتاده ات 

ای در زمان رود  صحنۀ آغازین روایت نقطه می ی جلوبا نظم خط  ال و طوطی ماجرای بق  روایت 
 شتانزدهبیتت استت و تنهتا  63های توصیفی درنگبیت و  78ها بیت تعداد کل  صفر روایت است  

)نسبت بین زمان متن و حجم متتن( بیت آن به بیان داستان اختصاص یافته است  بر اساس تعریف تداو  
یعنتی راوی بته حتذف  ؛شتودبه مخاطب ارائته متی بیتت(شانزده )حجم داستان در زمانی فشرده  کل  

دست زده و داستان را با شتابی )چکیده( سازی سازی زمانی و خ صهدر یالب فشردهای از زمان  برهه
این است که  ،توان از شتاب مثبت گرفتای که میمثبت به پیش برده و به پایان رسانده است  نتیجه

 موالنا این حکایت را  با تکیه بر هدف اصلی که همان
 

 کتتار پاکتتان را ییتتاس از ختتود مگیتتر
 

 در نبشتتتتن شتتتیر شتتتیر گرچتتته باشتتتد 
 (126همان: )                                             

 همین محور اخ یی پیش برده است  پیرامونبیت مابقی را  62ریزی کرده و است، پایه
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 های مثنوی روایت الگوی. 8
هتای  حکایتتساختار توان گفت  می ،مثنویداستانی های  روایت دربارۀشده  بر اساس بررسی انجا 
 د:کن ی پیروی میمثنوی از دو الگوی کل  

 

 ص داستان(آغاز و پایان مشّخ  و راویحضور تی )های سنّ روایت .8-1
شتود  های داستان احساس متی ها از زبان راوی است  حضور راوی در همۀ یسمتآغاز این داستان

هتای اخ یتی و و نکتهشود ف میهای داستان هرجا که ضرورتی باشد، زمان داستانی متوی  در میانه
ی آغتازگر توانند حت  ها میشود  این آموزه های عرفانی، از زبان راوی و در زمان روایی بازگو میآموزه

های مختلتف انتقتال معتانی در داستان دیگری در دل داستان اصلی باشند  در چنین ساختی، شکل
هتا اغلتب دارای است که داستان تعل  شود  شاید به همین پذیر می دو  یا سو  زمانی امکان سطو 

ی که در خود دارد، دربردارندۀ چندین و چنتد معنایی هستند و هر داستان فراتر از نتیجۀ کل   ۀچند الی
 ُبعد معنایی است 

هبا تل جای متیهایی که در دستۀ او  داستان، به الگوی روایی موالنا توج  ت بیشتتری گیرنتد، یابلی 
عاای دارند  دلیل این درونههای برای آفریدن داستان هتای آزاد تتداعی»طور که اشاره شتد، همان اد 

کته در هتر بختش از داستتان کته راوی بته یطتع جریتان روایتت و بیتان  ابه این معن ؛است« معانی
باشتد،  ای که بار اخ یی داشتهپردازد، هر کلمه یا عبارت، یا هر نکتههایی خارج از داستان می نکته

هتا هتا و تمثیتلاین داستان شود تبدیل را دارد که به یک تمثیل یا داستان کوتاه و مستقل  تاین یابلی  
ها و ساختمان داستان آید، ی که در ادامه میشکل چند دایرۀ تودرتو با مرکزی واحد را دارند  در شکل

  اجزای آن یابل مشاهده است

 ها و اجزای آن ساختمان داستان
 روایت بیرونی ۀالی

هدر الیۀ بیرونی  هتا با بافت داستانی، کنش شنود و مستقیما  ، خواننده همراه با راوی داستان را مییص 
تفرودهای روایت در ارتباط است  و فرازو  شود  داستانی اثر در همین الیه معنا می ماهی 

 دوم زمانی سطح
طتور  دو  زمانی جریان دارد  در این بخش، معانی اخ یی و پندهای عرفانی به سطحالیۀ بعدی در 

همستقیم از زبان راوی و در خ ل  دو   ستطحشوند  گریزهای موالنا بته  منتقل می شنوبه روایت یص 
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  یها تا حتد  تر داستانهای توصیفی در بیشاین اشاره زیادها بسیار است  حجم زمانی در کل روایت
 به نوعی سبک شخصی تبدیل شده است   ست کها

 سوم زمانی سطح
 سو  زمتانی جتای سطحای جریان دارند  این الیه در های درونهست که داستانا تر جاییالیۀ میانی

واسطه باشد  تواند بیمی( که همان داستان اصلی استت) سو  زمانی با الیۀ بیرونی سطحگیرد  ارتباط می
 دو  زمانی و یا با روش تداعی آزاد معانی باشد  سطحهای توصیفی جاری در واسطۀ درنگ یا به

صتال بته الیتۀ بعتد از صال به الیۀ بیرونی و یک نقطۀ ات  یک نقطۀ ات   ها معموال  هریک از این الیه
 صورت که راوی با اشارۀ مستقیم به یک مفهو  بترای بستط)به اینتوانند آشکار باشند خود دارد  این نقاط می

)به کنند  طور ناآشکار و با روش تداعی معانی جلوه ، یا بهدهد(گون را در داستان جای میهای گوناآن تمثیل
گیترد و راوی بته بستط آن نیتز این شکل که بدون اشارۀ راوی، از توضیح  یک مفهو ، مفهتومی دیگتر در اهتن شتکل

  بسردازد(
صتال معنتایی دارد و کتانون هتا ات  با تما  وریه ترین دایره، نهایتا  یک الیۀ مرکزی است کهدرونی

آن  بتردهد  نقطۀ مرکزی همان است که بیشترین درنگ راوی در هتر حکایتت روایت را تشکیل می
هتای اوج هتر حکایتت همتان مفتاهیم   نقطتهمستقیم باشتد( تواند مستقیم یا غیرکید میأ)تمفهو  است 

کید راوی در داستان را به ختود أهستند که بیشترین تهایی ها همانمحوری روایت هستند  این نقطه
 رود می ها پیشدهند  و داستان با محوریت آنمی اختصاص

معنتایی  ۀولی برای هر داستان حدایل سه الی ؛ها بسته به هر داستان متفاوت استتعداد این الیه
 توان درنظر گرفت می دو  یا سو  زمانی، مرکزی( سطح )بیرونی، میانی/ در

 

 وگوییهای گفتروایت. 8-2
تبین دو  پرسش و پاسخهای نوع دو  با منطر روایت  گونتهدر ایتن»رونتد  میداستان پیش شخصی 
هها، مضمون گفتار به تعداد اشخاص داستان شتود و مختلف مطر  و بحتث متی ۀاز چند زاوی ،یص 

ه ای شتود و جنبتهدر این حال به نوعی محاورۀ اف طونی یا چیزی شبیه به لحتن دیالکتیتک متی یص 
 ؛(219 ؛1376کوب، ین)زر  « شود های مختلف بررسی میهای دییر از دیدگاهله با شکلئمخالف مس

متاجرای نحتوی و »، «داستان اعرابی درویش و زن»، «داستان شیر و نخچیران»های مانند حکایت
 و غیره  «داستان کافری که در عهد بایزید گفتندش مسلمان شو»، «کشتیبان

ترسد گیرند، به نظر میهایی که در این ساخت جای می هرچند داستان های ی شبیه به رمانماهی 
، شتودهتای چنتدآوایی متیبتا رمتان مثنویهای متن چه باعث تفاوتا آن، ام  چندآوایی داشته باشند
کنتتار دیگتتر صتتداها  بتته ایتن معنتتی کتته صتدای راوی در ؛ستتتهابتتر داستتانستیطرۀ فکتتری راوی 

شود، این صدای راوی استت کته بتر فتراز جا که حکم اصلی داستان صادر میبلکه آن ،گیرد یرارنمی
)در آثتار کته چندصتدایی درحتالی ؛شوددیگر صداها و برمبنای ایدئولوژی شخص موالنا شنیده می
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عهتدۀ مخاطتب  رگیری در این نتوع متتون بتف است و نتیجهل  ؤبه معنای چالش با صدای م باختین(
 است 

یک اثتر  مثنویگویی است، هرگاه همچون آثار حماسی و تراژدی که جوهرشان مونولوگ یا تک
یحماسی با زمینۀ عرفانی   ؛کنتدتر جلوه متیت اثر پررنگی  ها و در کل  گویی در داستانشود، تک تلق 

تهاست که ا این تنها یک جنبه از داستانام    کنتد  درمتی را برجستته مثنوویعرفانی ₋حماسی ماهی 
تهدستته  شود، آنچه باعث تقویت معنای امروزی داستان در این اثر میوایع آن هتایی استت کته  یص 

 وگویی دارند ساخت گفت
 

 هاهنگامینظم زمانی و نابه. 9
هتا، ی استت و تنهتا در بعضتی حکایتتموارد به شکلی مرتب و خط  تر ها در بیشنظم زمانی روایت

تمتا  ایتن  شتود نگتر خ صته متینگر و در مواردی، گذشتههای زمانی به یک یا دو آیندهنظمی بی
 سیر اصلی داستان هستند  داستانی و مربوط به خط   ها درون  هنگامی نابه

 

 های رواییصحنه. 10
 دو شکل نمود دارند: ها بهداستان همۀها در صحنه

 ؛های نمایشیصحنه  1
  )مونولوگ، دیالوگ(وگوها گفت  2

گیترد و مقتدار حجتم ل، زمان روایی دییقا  در بازۀ زمان حقیقی جتای متیهای نوع او  در صحنه
کند، با مقداری کته در زمتان روایتی بته ختود اختصتاص زمانی که یک کنش در داستان اشغال می

هتای متدرن در پتردازیهتایی از صتحنهبرابر است  این نوع ترفنتدهای دراماتیتک نمونته ،دهد می
اتبیشتر در  ،گویی است و کاربرد آنداستان بترای  ؛هتای تئتاتر استتنمایشی و آفرینش صحنه ادبی 

 ها اشاره کرد:توان به این بیتمی ،نمونه
 

 چون شنید آن مر ، کان طوطی چه کرد
 

 و گشتتتت ستتتردپتتت  بلرزیتتتد اوفتتتتاد  
 

 خواجتته چتتون دیتتدش فتتتاده همچنتتین
 

 برجهیتتتتد و زد کلتتتته را بتتتتر زمتتتتین 
 

 چون بدین رنتگ و بتدین حتالش بدیتد
 

 خواجتتته درجستتتت و گریبتتتان را دریتتتد 
 (537-1/536 :1386مولوی، )                

دربردارندۀ یک صحنه است که مقدار زمان روایی با زمان داستانی برابتر  بیتاین سه هر یک از 
 ع دو  بیت زیر:او یا نمونۀ دیگر در مصر است 

 

 آمتتد او بتتا صتتد ادب آنجتتا نشستتت
 

 بتتر عمتتر عطستته فتتتاد و پیتتر جستتت 
 (1/661 همان:)                                          
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 هتا در متتون کهتن کمتتر ستابقه دارد وجود این صحنهوگوها هستند  های نوع دو  گفتصحنه
ل، همگی نمایندۀ ستاخت نمایشتی های نمایشی نوع او  ها و آفریدن صحنهاستفادۀ فراوان از دیالوگ

 هاست بعضی داستان
 

 هات حذفوضعیّ . 11
تها به حکایت )در کل  های توصیفی درنگهای آغازین و صال صحنههای ات  نقطه نتوعی ( زیادفراوانی  عل 

دو نتوع حتذف ضتمنی و آشتکار  ،های توصیفیدرنگدر بیشتر موارد بعد از  آفریند سبک ویوه می
 صحنۀ آغازین وجود دارد  ،شود و بعد از آندیده می

ت هرچند ؛گوییلهای اندک اشاره دارد به گرایش به مفص  حذف هتا اغلتب بته گتوییلاین مفص 
تتهتای آشتکار دهتد  حتذفهتا را بستط متیدامنۀ درنگ، انجامد و بیشترپیکرۀ داستان نمی  ماهی 

 ،آن بیشتترین کتاربرد از ،گانتۀ حتذفکند  از انتواع ستههای ک سیک را در مثنوی زنده میداستان
بینتد  نتوع ستو  حتذف، حتذف که راوی خواننده را در بطن داستتان متیچرا ؛حذف ضمنی است

 شود ها دیده نمییک از داستاندر هیچ ،فرضی
به این صورت که عموما  بعد از یتک  ؛های راوی به داستان به روش شخصی موالناستبازگشت

بیت از زبان راوی برای بازگشتت بته داستتان دو بازۀ زمانی طوالنی، یک و گاهی  درنگ توصیفی در
 شود:آورده می

 ایتتتن نتتتدارد آختتتر، از آغتتتاز گتتتوی
 

 بتتتتازگوی حکایتتتتت ایتتتتن تمتتتتا  رو 
 (1/100: 1386)مولوی،                            

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد لیتتک متتا
 

تتتتتته را   بتتتتتتازگوییم آن تمتتتتتتامی یص 
 (236)همان:                                             

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، هتتوش دار
 

 گتتتتوش ستتتتوی یصتتتتۀ خرگتتتتوش دار 
 (351)همان:                                              

 گوش ختر بفتروش و دیگتر گتوش ختر
 

 کتتتین ستتتخن را درنیابتتتد گتتتوش ختتتر 
 )همان(                                                       

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، گشتتت دیتتر
 

 گتتوش کتتن تتتو یصتتۀ خرگتتوش و شتتیر 
 (416)همان:                                              

تتته آمتتتدیم  بتتتار دیگتتتر متتتا بتتته یص 
 

تته بتترون ختتود کتتی شتتدیم    متتا از آن یص 
 (483)همان:                                             

 ایتتتن نتتتدارد حتتتد، ستتتوی آغتتتاز رو
 

تتت   ۀ متتترد مطتتترب بتتتاز روستتتوی یص 
 (637)همان:                                              

 بتتتازگرد و حتتتال مطتتترب گتتتوش دار
 

 زان کتته عتتاجز گشتتت مطتترب ز انتظتتار 
 (659همان:)                                             

 

 تتتتوانی شتتتدن زیتتتن آستتتتانور نمتتتی
 

 بتتتاری از متتتن گتتتوش دار ایتتتن داستتتتان 
 (678)همان:                                             
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 شر  این فرض است گفتتن، لیتک متن
 

 گتتترد  بتتته یصتتتۀ متتترد و زنبتتتازمی 
 (775)همان:                                             

 ایتتن ستتتخن پایتتان نتتتدارد ای غتتت  
 

 روز بیگتتته شتتتد، حکایتتتت کتتتن تمتتتا  
 (825)همان:                                             

 ایتتتن ستتتخن پایتتتان نتتتدارد، بتتتازگرد
 

 تتتا چتته شتتد احتتوال گتترگ انتتدر نبتترد 
 (901)همان:                                              

 ایتتتن حتتتدیث آختتتر نتتتدارد، بتتتاز ران
 

 جانتتتب هتتتاروت و متتتاروت ای جتتتوان 
 (961)همان:                                              

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، خیتتز زیتتد
 

 بتتتتر بتتتتراق ناطقتتتته بربنتتتتد ییتتتتد 
 (1030)همان:                                           

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، زیتتد کتتو 
 

 تتتا دهتتم پنتتدش کتته: رستتوایی مجتتو 
 (1045)همان:                                           

 اش بتتتاز رو ستتتوی علتتتی و ختتتونی
 

 اشوآن کتتتتر  بتتتتا ختتتتونی و افزونتتتتی 
 (1108همان: )                                          

 ایتتن ستتخن را نیستتت پایتتانی پدیتتد
 

 چشتمت دوستت دیتد دست بامن ده، چو 
 (1121همان: )                                           

بته بیتانی دیگتر،  ؛های توصیفی به تنۀ اصلی داستان را دارنددرنگها نقش پیونددهندۀ این بیت
هتا  دو  و سو  زمتانی بته الیتۀ بیرونتی روایتتهای  سطحصال های ات  ها جزو آن دسته نقطهاین بیت
 هستند 

 

  نتیجه. 12
که بر اساس نظا  روایتی ژرار ژنتت انجتا   مثنویل های دفتر او   در بررسی کارکرد زمان در حکایت

  1کنتد:  هتا از دو الگتوی اصتلی پیتروی متی ی روایتتگرفت، به این نتیجه رسیدیم که ساختار کل  
ل، حضتور راوی در آغتاز و های نتوع او   یی  در روایتوگو گفتهای    روایت2و  ؛تیهای سن   روایت

)مولتوی( جتا کته راوی ها جریتان دارد  هراز رویتداد پایان داستان آشکار استت و زمتان در بستتری
دهتد و آن  ضرورتی برای انتقال مفاهیم بنیادین حاکم بر اثر احساس کند، به زمان داستان شکل متی

نظمتی  توصیفی، بی درنگ) دار یا کش سازی( حذف، خ صه، فشرده )شاملخود کوتاه  با ترفندهای خاص  را 
تهتای نتوع او   داستانکند   می نگتر( نگر، گذشته زمانی، آینده تهت بیشتتری بترای خلتر ل، یابلی  هتای  یص 

ها را به سمت چند دایرۀ تودرتو بتا مرکتزی واحتد  ساختاری که الگوی نهایی روایت ؛ای دارند درونه
 کند   هدایت می

ی  های نوع دو  که ک روایتدر  تی میان وگو گفت ۀت آنها بر شالودل  های داستتان استتوار  شخصی 
تت کیدهای ضمنی یا گذر از ویایع کتمأابزاری برای ت همچوناست، زمان روایت  ی  در اختیتار  ،اهم 

هتای شتود و نکتته ف میها که ضرورتی باشد، زمان داستانی متوی  وگو گفتراوی است  در هرجای 
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ها نیتز  در این نوع روایت شود های عرفانی، از زبان راوی و در زمان روایی بازگو میاخ یی و آموزه
توانتد آغتازگر داستتان دیگتری در دل داستتان اصتلی  شود، می ای که از زبان راوی بیان می هر آموزه

 شود  تودرتو با مرکزی واحد هدایت می ۀها نیز به سمت چند دایر باشد  در نهایت، نوع دو  روایت
د، ایتن استت کته مولتوی در تتوان بته آن اشتاره کتر ایتن بررستی متی ۀدیگر کته در نتیجت ۀنکت
ترفنتدهای  ۀمثابت هتای زمتانی بته ای، از بتازی ی حرفتهیگتو های خود همچون داستان سرایی داستان

برگشتتی، حتذف، خ صته،  و های زمانی و تصاویر رفت نظمی کند و با خلر بی داستانی استفاده می
شتکل  ای الگتویی دایتره های خود را در در نهایت روایت ،سازی، تداعی معانی و یطع صحنه فشرده

هکند   بازگو می گاهی از الگوی به این توج  ت ترفندها در کنار آ ختوانش  ،هتا، در نهایتت ی روایتتکل 
گشتاید کته بته تفستیرهای متفتاوتی از  را پیش روی متا متی مثنویجدیدی از رویدادهای داستانی 

 سازد  ر میاین اثر ادبی را برای ما میس   تر عمیرشود و فهم  میمنجر محتوای هر داستان 
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