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Abstract 

Narration is a two-tiered time sequence: the time that is quoted (signifier) and the narrative time. 

Narrative or grammar of narration is a systematic and methodological approach to the study of 

the structure of narration, which, by examining the form of a literary work, attempts to reach a 

semantic system beyond the text and make sense of narrative or textual comprehension. Based 

on this, narrative is a collection of general rules about narrative genres, systems governing 

storytelling and storytelling. Gerard Genette, along with theorists such as Vladimir Prop, 

Germas and Tezvetan Todorov were pioneers of this structuralist approach that examined the 

validity of literary texts. Genetic narrative system is influenced by structuralist theories, and his 

work is of particular importance to these literary theorists and semiotics. Genette considered 

five categories important for describing and analyzing the structures of literary texts: order, 

continuity, frequency, aspect, and tone. These five factors fit into the framework of the theory of 

"time in narration" of Gerard Janet, which is somewhat new in the discussions and analysis of 

literary criticism in our country, and the literary critics in Iran have paid less attention to it. One 

of the great works of Persian narrative poetry, "Tabaghatol Sofiieh"’ s Abdullah Ansari is a 

narrative text and has the ability to study based on the narrative theory within Gerard Genet's 

"Time of narration. In this paper, along with Genette's theory, he finds examples of the views of 

Ghenet in the book of Tabaghatol Sofiieh and deals with the description of five categories of 

time in narration. This work, since the writings of the writer and not his departments, It's not 

solid, but it can well be based on five categories of order, continuity, frequency, aspect and tone, 

and achieved gains on the ground. The most important achievement of this kind of research is 

the use of modern literary criticism and new knowledge such as "narrative" in the study of 

classical texts, such as Tabaghatol Sofiieh"’ s Abdullah Ansari. 
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 ژرار ژنت« زمان در روایت»الصوفیه بر اساس نظریة   شناسی طبقات بررسی روایت

 

 مقدم مهیار علوی -صدیقی لیقوان جواد

 

 دهیچک
یاا دسارور زناان    شناسای   روایات شود و زماان روایات     روایت، نوعی توالی زمانی دوالیه است: زمان چیزی که نقل می

کوشد ناه نظاام    است که نا نررسی فرم یك اثر ادنی می روایت ارساخر در نررسی مند و روشمند  نظام روایت، رویکردی
ای از احکااام   شناسای ممووعاه   پذیر کند  ننانراین، روایت فراتر از مرن دست یاند و گفرار روایی یا مرن را فهم ای معنایی

هوارا  ناا    ژنات  ژرارر پیرنا  اسات    گویی و ساخرا های حاکم نر روایت یا داسراان های روایی، نظام کلی درناارۀ سبك
 کاه از پیشگامان این رویکارد ساخرارگراسات    تودورف تزوتان وس مارِگِای  جی   پ،پراپردازانی مانند والدیویر  نظریه

هاای سااخرارگرایان اسات و رثاار      مرأثر از نظریه ژنت شناسی روایت نظام  کردند نررسی می را ادنی مرن روایی های شیو 
نرای توصیف و تحلیل ساخرارهای مرون ادنی شناسان اهویت خاصی دارد  ژنت  پردازان ادنی و نشانه نظریهوی نرای این 

ژرار « زمان در روایت»دانست: نظم، تداوم، نسامد، وجه و لحن  این پنج عامل در چارچوب نظریۀ  پنج مبحث را مهم می
رمان، تاحدی تاز  است و منرقدان ادنی در ایاران کورار   های نقد ادنی در کشو ها و تحلیل گیرد که در نحث ژنت جای می

خواجه عبداهلل انصاری است  این اثر، مرنی  طبقات الصوفیۀ فارسی، روایی نرجسرۀ ادب رثار از اند  یکی نه رن توجه کرد 
 نه یاافرن  تنظریۀ ژن نا نیان پژوهش این نررسی کرد  نظریۀ روایت در زمان ژنت نر اساس توان رن را روایی است و می

پرداخره است؛ این جسرار هوچنین پنج مبحث زماان در روایات    طبقات الصوفیههای او در  دیدگا  هایی از شواهد و مثال
هاای او، سااخرار    از سخنان خواجه عبداهلل است و نه از نوشاره  طبقات الصوفیهکند  نه سبب رنکه  را شرح و واکاوی می

توان نررسی کارد   خونی می نه پنج مبحث نظم، تداوم، نسامد، وجه و لحن،رن را نرپایۀ داسرانی نسیار اسرواری ندارد؛ اما  
پریشای، تیییار    ، ناوعی زماان  طبقات الصوفیهشد  از  های نررسی ر نوونهد و نه دسراوردهای درخور توجهی دست یافت 

ترین  مهم  امد در داسران وجود داردوجود تکرار و نس ویات ریز زئنینی فرد، پرداخرن نه ج ای زمان در جریان، پیش لحظه
شناسی،  های جدید، ازجوله روایت مندی از رویکردهای نوین نقد، تحلیل ادنی و دانش ها، نهر  گونه پژوهش دسراورد این

 خواجه عبداهلل انصاری است    طبقات الصوفیۀدر نررسی مرون کالسیکی هوانند 

 های کلیدی واژه
 طبقات الصوفیهخواجه عبداهلل انصاری؛ ؛ ر روایتزمان د ژنت؛ شناسی؛ ژرار روایت
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 ـ مقدمه1

 شناسی روایت و روایت 1ـ1

اناد   مناد و ناه تصاادفی در کناار یکادیگر گارار گرفراه        صاورت نظاام   رویدادهایی است که نه  شدۀ روایت، توالی شناخره

(Toolan, 2001: 8  )شاود )زماان    چیزی که نقال مای  روایت نوعی توالی زمانی دو الیه است: زمان »عبارت دیگر   نه

کناد و   روایت مرنی است که داسرانی را نیان مای »(  هوچنین 591: 5461)مکوئیالن، « مدلول( و زمان روایت )زمان دال(

سااماندهی و سااخرارمندکردن زناان در     ،ای نرای نررسی روایت شیو  .(Schles, 1966: 4)« گویی، راوی، دارد داسران

د نرای نررسی هوۀ انواع شعر مفید نباشد؛ اما در نررسی ادنیات داسرانی و نوایشنامه، شایوۀ  واحدهای نزرگ است و شای

هاا، داساران را روایات     معووالً راوی یا یکی از شخصایت  (  ارسطو نر رن است که11: 5461نسیار مفیدی است )ونسرر، 

 رید  وسیلۀ شخصیت نه نوایش درمی هکند  در حالت اول، مرن روایی است و در حالت دوم، مرن نوایشی است و ن می

است  این روایت  ارساخر در نررسیمند  یافره و روش سازمانمند،  نظام یا دسرور زنان روایت، رویکردیشناسی  روایت

کوشد نه نظام معنایِی فراتار از مارن دسات یاناد و گفراار روایای یاا مارن را          دانش ادنی، نا نررسی فرم یك اثر ادنی می

دهد  عوامل اساسی در مارن   ها را نشان می شناسی ساخرارهای مشانه و یکسان و گا  تکراری روایت   روایتپذیر کند فهم

دهاد؛ هوچناین عناصار     کوشاد تاا رنهاا را در نرانار مخاطاب گارار        شناسی می گا  از رشکاری نسیار ناپیداست و روایت

 رنها طریق از روایت پردازد که هایی می ه تحلیل مرنو ن کند نه مخاطب معرفی می مخرلف، رثار تکرارشوندۀ روایت را در

هاای   ای از احکاام کلای درناارۀ ژانارهای روایای، نظاام   شناسی ممووعه روایت(  »159: 5465شود )ر ک  ایبرمز، می نیان

ناۀ  واحدهای کوی»( و در پی رن است که 594: 5461)مکاریك، « گویی( و ساخرار پیرن  است حاکم نر روایت )داسراان

 (   21: 5461)سمودی، « اصطالح دسرور پیرن  یا دسرور داسران را مشخص کند روایت و نه

نامد و منظور از روایت خود مرن است؛ یعنای   توالی رویدادهاست که ژنت رن را محروای روایی می ،منظور از داسران 

کن است ترتیاب رویادادها را تیییار دهاد و     کند؛ البره روایت مو زنان شفاهی یا مکروب یا گفروان که داسران را نیان می

گاری ناازگویی   ها را در روانط گوناگونی نا یکدیگر ارائه کند که از نظر داسران کامل نیست  منظاور از روایات  شخصیت

 (   62: 5461نامد )ونسرر،  رویدادهای داسران و روایت است که ژنت رن را تولید عول روایی می

 شناسی پیشینة روایت 2ـ1

ناین نازنواایی    نوطیقا،شناسی نرداشره است  او در فصل سوم  رسد ارسطو نخسرین گام را در عرصۀ روایت ر مینه نظ

وسیلۀ شخصیت تفاوت گذاشت؛ درحقیقت او نقال و تعریاف سرگذشات     وسیلۀ راوی و نازنوایی موضوع نه موضوع نه

( را از یکادیگر مخرلاف دانسات  دساراورد     )نازنوایی راوی( و نشان دادن داسران و نیان محاکات )نازنواایی شخصایت  

های نعد نیز اداماه یافات    ها در سد  گونه نحث نازنوایی اول، مرن روایی و دسراورد نازنوایی دوم، مرن نوایشی است  این

 میالدی انمامید    12و رغاز سدۀ  54و نه مطالعاتی در پایان سدۀ 

از روسیه و مکراب فرمالیسام روسای سرچشاوه گرفات  در      های جدید روایت در اوایل گرن نوزدهم،  نخسرین نظریه

هاای   های جامع )پیچید  و پویاا( و شخصایت   م( نا توایز نین شخصیت 5412گلورو معناشناسی روایت، ادوارد فورسرر )

هاای پریاان و ویکراور     شناسی گصه مند پیرن  و ریخت م( در مطالعۀ نظام 5416ساد  )انردایی و ایسرا(؛ والدیویر پراپ )

شناسای   ای در گساررش مطالعاات روایات    شناسی نررسی پیرن ، نقاش نرجساره   م( در حوزۀ شکل 5414شکلوفسکی )

نندی کارد و الگاویی ناه وجاود رورد کاه       ها را طبقه توان روایت داشرند  نعدها روالن نارت در پی رن نود که چگونه می



 62/   ژرار ژنت« زمان در روایت»نر اساس نظریۀ  شناسی طبقات الصوفیه نررسی روایت

 

شناسای   شاکل هاای ناارت، تحقیقای در کرااب      ریاه های اصلی روایت را نشان دهد  والدیویر پراپ نر اسااس نظ  ویژگی

نیشارر محروامحاور    ،های پراپ و نارت درنارۀ روایت (  نظریه46: 5462م( انمام داد )رسانرگر،  5416)های عامیانه  گصه

مایالدی ناه دورۀ   5462زماان و مکاان تورکاز داشات  ایان دور  تاا       ،وگاایع داساران   ،نود؛ یعنای نار تحلیال شخصایت    

میالدی، دورۀ ساخرارگرا نام دارد  در ایان دور ، اصاول نظاری    5462تا 5462شهور است  دورۀ دوم از ساخرارگرا م پیش

پاردازان نزرگای در ایان حاوز       شناسی ساخرارگرای سوسوری نود  نظریه گرایی و زنان شناسی تحت تأثیر صورت روایت

هاا ناه واحادهای داللرای پایاه یعنای        جای دارند؛ کلود لوی اسرروس در تحلیل ساخراری اساطور  یاا تقطیاع اساطور     

ها؛ تزوتان تودوروف در دسرور زنان روایت یا کارکرد عناصر روایی هوانناد مباحاث نحاوی؛ کلودنرماون در      نُن اسطور 

هاا؛ روالن   ساخت ها و ژرف های منطق روایی؛ ای  جی گِرِماس در الگوی کنشگر و توایز نین روساخت نرشوردن ویژگی

 وم رمزگان روایی و ژرار ژنت در نظریۀ زمان در روایت از این جوله هسرند  نارت در نررسی مفه

، ناین روایات و   گفرواان روایات  شناسی را گسررش داد  او در کرااب   پرداز فرانسوی، مفاهیم روایت ژرار ژنت، نظریه

و روناد نقال یاا     دنناو  دهندۀ رن تقسیم کارد و ناه مارن    روایرگری تفاوت گذاشت  ژنت، روایت را نیز نه اجزای تشکیل

 روایرگری توجه نسیاری داشت   

شاکنی،   شناسی نا مباحاث شاالود    سو، مطالعات روایت دورۀ سوم، دورۀ پساساخرارگرا و دورۀ معاصر است که از یك

های مخرلفی نار مطالعاات    شکنی نه شیو  ای پیوند دارد  شالود  رشره فوینیسم و روانکاوی و از سوی دیگر نا مباحث میان

شناسای   های ژاک دریدا؛ زناان  شناسی معاصر تأثیر درخور توجهی داشره است که از رن جوله است: تأثیر از نظریه ایترو

شناساان ناه    شناخری از، جوله نه مرن و درنریمه توجه زنان های زنان های نوام چامسکی و گسررش نررسی نر پایۀ دیدگا 

مثاناۀ کانش    رایندهای شناخری مرن روایی؛ ناور نه داساران روایای ناه   شناسان درنارۀ ف های روان های روایی؛ پژوهش مرن

 کالمی؛ مطالعات فوینیسری و گرایش نه مفهوم جنسیت راوی  

 روش و هدف های تحقیق 3ـ1

پنج مبحاث  نر اساس خواجه عبداهلل انصاری  طبقات الصوفیههای  هدف این مقاله، تحلیل و نررسی شواری از روایت

مثاناۀ   ، وجه و لحن در چارچوب نظریۀ روایت در زمان ژرار ژنت است  در رغاز، این پنج مبحث، ناه نظم، تداوم، نسامد

نررسی و ارزیانی گردید  روش اساردالل در   طبقات الصوفیههای فراوانی از  مبانی نظری تحقیق، تبیین شد و سپس نوونه

 این پژوهش نیز نر اساس روش اسرقرایی است  

 

 ـ مبانی نظری تحقیق2

 ژرار ژنت 1ـ2

از اکاول نرماال    5411در پاریس فرانسه مرولد شد  او در سال میالدی  5442در سال  (Gerarad Genetteژنت )ژرار 

ادنیاات فرانساوی در    ۀ، پیش از دریافت سوت مادرس در رشار  5464تا  5416الرحصیل گردید و از سال  سوپریور فارغ

ماادیر مطالعااات در  سااپساساارادیار و  5462رداخاات  در سااال راهنوااایی نااه تاادریس پ ۀدانشااگا  سااورنون، در دور

 ۀرواز  شاد  (E´ cole des Hautes E´ tudes en Sciences Sociales) تحصیالت عالی علوم اجروااعی  مدرسه

ییال، جاانز هااپکینز، ویسکانساین، دانشاگا        انندهای امریکایی زیادی هو ژنت پس از دو اثر اول او جهانی شد، دانشگا 

ا   5414هاای   درساال  اسراد مهوان هسرند  در جایگا دعوت او نه تدریس  در پییا در نرکلی و دانشگا  نیویورک، کالیفرن
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  کند در پاریس زندگی می معووالً ژنت، کردند  تدریس می Lycee، ژنت و ژاک دریدا، هر دو در مدرسۀ 5462

هناوز   کاه  کناد  مای  مطرح روایت درنارۀ هایی نکره روایت، نه مرزهای فرانسوی، ناتوجه ساخرارگرای منرقد ژنت، ژرار

 گار  کااوش  گیرتارین  وپای  جسورترین را ژنت ژرار»مکزی،  ریچارد که ای  گونه است؛ نه زمینه در این پژوهش ترین کامل

 ناه مراون   نگریسارن  چگونه نر ژنت شناسی (  روایت594: 5461)رلن، « خواند  است نوطیقا و نقادی روانط در ما زمانۀ

 نه تصویری دیگر، های داسران نه درون های رمد  داسران ورود چگونگی از دهد که می ما نه را امکان این و است زمرورک

دهد  نوایش می جامعی نسیار کند، تصویر می ارائه روایت که ِحاالتی نامحدود امکانات ترکیبی از او روریم؛ درواگع دست

 (   529: 5466)نرتنز، 

 «روایت در زمان»دربارة  های ژرار ژنت دیدگاه 2ـ2

کند  نقل، ترتیاب واگعای    داسران و روایت را از یکدیگر مروایز می ،سه عامل نقل گفروان روایت،ژرار ژنت در کراب 

تاوان رن را از مارن    افرناد و مای   طور عولی در رن اتفاق می رویدادها در مرن است؛ داسران، تسلسلی است که رویدادها نه

کند کاه   کردن است  ژنت پنج مبحث محوری تحلیل روایت را از یکدیگر مروایز می عول روایتدریافت و روایت هوان 

 شود  در ادامه نررسی می

( اسات یاا ناه نیاان     525: 5422)لچات،  « نظم رویدادها نسبت نه نظم روایت»نظم و ترتیب،  نظم و ترتیب: 1ـ2ـ2 

 در داساران موکان   حوادث ترتیبمرن است   در رنها نازگوییزمان  و داسران در رویدادها وگوع ترتیب میان نهرر، رانطۀ

 از را مارن  در ترتیب نیاان و چیانش عناصار    نانسامانی هر گونه ژنتیا نباشد   ناشد روایت یکسان زمانی توالی نا است

ست پایش از  نامد  نانهنگامی گسوری از مرن است که موکن ا پریشی یا نانهنگامی می ن زما داسران، در رخدادها وگوع نظام

نینی( یا نین دو نظم ناال رشفرگی نه وجاود ریاد    نقطۀ روایت روی داد  ناشد )نازگشت( یا پیشاپیش یادروری شود )پیش

(  از نظر ژنت، اگر رانطۀ ترتیب زمانی و ترتیب روایی نیان شود، گویی رانطۀ نین رن دو در یك نقطاۀ  11: 5464)توالن، 

طور موگری از ترتیب زمانی تقویوی رخدادها عقاب افراد؛ مانناد رنچاه در یاك       ند نهتوا معین نیان شد  است  روایت می

زمان ناشد یا  از رنها جلو افرد؛ مانناد زماانی کاه راوی     تواند نا رخداد هم شود  روایت می نك رویدادی مشاهد  می فالش

یب روایت، موکن است روانط مرعاددی  (  نین ترتیب زمانی رخدادها و ترت62: 5445زند )نرتنس،  درنارۀ ریند  گوان می

 شکل گیرد و ژنت از هوۀ این روانط تحلیل دگیقی ارائه داد  است   

و  حاوادث  واگعای  دادن روی زماانی  گساررۀ  که روایت ژنت است ۀنظری زمان در مبحث تداوم دومین تداوم: 2ـ2ـ2

داسران )نه دگیقه، ساعت، روز و   ( نا طول مرن سنمد  درحقیقت، رانطۀ میان تداوم  مقدار مرن منظور نرای نیان رن را می

ارائاه   فرامرنای  راهکاری مبحث تداوم، در شود  ژنت شد  نه این تداوم )نر مبنای خط و صفحه( نررسی می داد  اخرصاص

سانمید    روایات  هواان  در دیگار  رهنگای  نه ضارب  نسبت خاص مرن در هر نقطۀ رهن  راهکار، ضرب این در دهد  می

 شاراب  منزلۀ معیار در نظر گرفره شود، معیار شاراب مثبات و   پویایی ثانت نه تداوم، قیقت، وگری در کارنردشود  درح می

 نلند گطعۀ یك و نیان مثبت شراب داسران، مرن در زمان طوالنی از از کوتا  گطعۀ یك کند  توصیف نیز معنا پیدا می منفی

ناه   نه ترتیب سرعت ارائۀ مارن نسابت   ها ب شرا (  این24د )هوان: دار نام داسران، شراب منفی از کوتاهی زمان مرن در از

(  ناین زماان وگاوع    61ا   65: 5464درن  یا مکث، تلخیص و صحنه )توالن،  حذف، یاند: های مخرلفی می داسران، گونه

تاداوم ناه   ای نرگارار اسات کاه     کشد تا این رویداد روایت شود، رانطه یك رویداد در جهان داسران و زمانی که طول می

 پردازد  نررسی این رانطه می
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میازان   است  ناه نیاان دیگار    در نیان روایت نسامد و تکرار ژنت، زمان در نظریۀ روایت نحث سومین بسامد: 3ـ2ـ2

ژنت اسات  ژنات    زمان در نظریۀ روایت نحث دادن رن در داسران، سومین نسامد و تکرار روایت حوادث و دفعات روی

شاود   طور عولی روایت مای  دفعات تکرار یك رخداد در جهان داسران و دفعاتی که این رخداد نه نرای تشریح رانطۀ نین

گردد  وی نرای این تکنیاك،   شود، فقط یك نار روایت می از تکرار اسرفاد  کرد  معووالً حوادثی که چندین نار تکرار می

گونه رغاز شود: ماا در تانساران هار     تواند این ری می(  چنین روای66: 5445را نه کار نرد )نرتنس، « گویی دونار »اصطالح 

رفرند و درنارۀ چاه چیزهاایی    رفریم؛ رنگا  شاید در ادامه، توصیف کند که درواگع چه کسانی نه ساحل می روز نه شنا می

 کردند  گفرگو می

حاث را نسایار کامال    شود  ژرار ژنت این مب وجه هوان است که در سنّت نقد ادنی زاویۀ دید نامید  می وجه: 4ـ2ـ2

هایی نا زاویاۀ   کند  در روایت های روایی اسرفاد  می گیرد رمانی را رغاز کند، از هوۀ امکان کرد  نویسند  وگری تصویم می

هاایی ناا زاویاۀ دیاد      شود که خود درون داسران حضور دارد  در روایت دید اول شخص، داسران از زنان یك من نقل می

فار  رغااز    کند غایب است؛ اما ژنتِ ساخرارگرا از ایان پایش   وی در داسرانی که نقل میرسد را سوم شخص نه نظر می

رو را انرخاب کند  او نر این ناور است که روانط نین عناصر  های پیش کند که نویسند  پشت میز خود ننشیند و گزینه نوی

ن دیدگا  ساخرارگرا ضون حذف مؤلاف، او  گذارد  ای مرعدد نقل داسران، اشکال مخرلف روایت را در اخریار نویسند  می

گواان یاك راوی دارد کاه     شویم؛ اما روایت سوم شخص نی رساند که اعالم کند ما معووالً مروجه نوی را نه این نقطه می

نواید؛ زیرا ناه ساادگی نویساند  را در مقاام راوی داسارانش در نظار        هووار  در داسران حاضر است  این نظر ندیهی می

کناد   کند، نه در دنیایی که مؤلف در رن زنادگی مای   نه نیان دیگر حضور راوی در دنیایی است که روایت می گیریم؛ نوی

دادن یك راوی ناپیدا در درون روایت سوم شاخص توانسات روایات اول     طورکلی ژنت نا جای (  نه64: 5445)نرتنس، 

یك روایت اول شخص، راوی ناا یکای   شخص و سوم شخص را از منظر روانط نین راوی و شخصیت نررسی کند؛ در 

هواان   هاا ایان   هوانی دارد؛ اما در یك روایت سوم شخص، راوی نا هیچ کادام از شخصایت   این  داسران های از شخصیت

گوید )اول شخص( و در حالت دوم، راوی درنارۀ سوم شاخص   نیست  در حالت نخست، راوی درنارۀ خودش نه ما می

نامیاد )خاود در   « hetero diegetic»و گونۀ دوم را « homo diegetic»ایت را ید  ژنت گونۀ نخست رو گو سخن می

تواناد   شود حضور دارد؛ اما این حضور می هووار  در جهانی که روایت می homo diegeticنرانر دیگری(  یك راوی 

م رخ داد  اسات،  ای ناشد؛ مثالً من اگر در یك مهوانی از ماجراهای عمیبی حرف نزنم که شش ساال پایش نارای    حاشیه

نخواهم نود؛ زیرا گذر زمان مرا از رن دنیا نیرون راند  اسات    شود  گونه، جزئی از دنیایی که روایت می صورت مرناگض نه

اش را هوارا    گیرند  دراین حالت راوی گذشره های نیرونی را نه کار می هایی نا نظرگا  اول شخص نیشرر توصیف داسران

کند که در رنها دخالت دارد  هوچنین در این حالت رانطۀ نین راوی و جهانی کاه روایات    می ی نقلا نا رخدادهای جاری

کنند حضاور ندارناد؛ حرای     ، در جهانی که روایت میhetero diegeticهای سوم شخص،  شود درونی است  راوی می

هاا در جهاانی کاه     ین دسره از راویکند  ننانراین، ا اگر خالق رنها یعنی مؤلف هم جزئی از رن دنیایی ناشد که روایت می

 (   42: 5445کنند حضور نخواهند داشت )نرتنس،  روایت می

شاود و   پردازد  در اینما میان زمان روایت و زماانی کاه روایات مای     کردن می لحن نه خودِ عول روایت لحن: 5ـ2ـ2

نعاد و   ،توان حوادث را گبال  ارد  میهایی وجود د امکان وگوع ترکیب ،شود هایی که نازگو می کردن و روایت عول روایت

هایی کاه ناه   داخل روایت خود )مانند روایت ،زمان نا وگوع رنها نیان کرد  راوی موکن است خارج از روایت خود یا هم
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 (   596و591: 5462تنها داخل روایت نلکه شخصیت اول رن ناشد )ر ک  ایگلرون،  شود( یا نه زنان اول شخص نیان می

   فیهطبقات الصو 3ـ2

از مشهورترین رثار خواجه عبداهلل انصاری است  اصل رن ناه عرنای و نوشاره انوعبادالرحون سُال وی       طبقات الصوفیه

ق( است  خواجه عبداهلل انصاری، این کراب را نا لهمۀ هروی نه فارسی ترجوه و ناا تفسایرهایی    951ا   411نیشانوری )

نعضی از مشایخ عرفاان   ؛ هوچنین در کراب سلوین افزوده رنرا د خو وجدها و حاالت روحانینرخی از هورا  کرد  او 

هاای   نکراه ناا گاردروری رن، ناه افازودن      یکی از مریادان  سپس ذکر نشد  نودند که وی رنان را نیز در اثر خود گنماند 

انصااری   هاای خواجاه عباداهلل    ، جزو سخنام و گفرهطبقات الصوفیهشنید  درحقیقت،  دیگری پرداخت که از پیر خود می

هر ناب ناه ناام    است  فمشایخ تصوّتن از  524احوال و اگوال ، طبقات الصوفیههای وی نیست   است و در شوار نوشره

گونه، ناا   های کوتا  مناجات های رنان و گا  حکایت ای از گفره هایی نه زندگی معنوی و گزید  یك پارساست که نا اشارت

هاای دگیاق عرفاانی در میاان کرااب      های مسرقلی در نیان نکراه  هوچنین فصلزنانی رهنگین و مسمع، هورا  شد  است  

 وجود دارد 
 

 ژرار ژنت « زمان در روایت»های اساسی  با تکیه بر بحث طبقات الصوفیهـ بررسی 3

اسات  خواجاه عباداهلل     طبقات الصاوفیه ترین مباحث زمانی در روایت  ترتیب یکی از اساسی نظم و نظم و ترتیب: 1ـ3

کناد و پاس از نیاان انادکی از وگاایع       انردا از زمان گذشره یعنی تاریخ والدت هر عارف شروع مای  ،ی در هر نانیانصار

شود  نه نیان دیگر، ترتیب و نظم زمانی در این کرااب چناین    زندگی عارف، تاریخ درگذشت هر عارف و صوفی نیان می

 وفات  <---پیری <---شرح وگایع زندگی <---است: والدت

 شود  های کراب مشاهد  می وودار در هوۀ فصلاین ن

هاا و روایااتی    هاای کرااب گااهی داساران     های دیگر مرنوط نه ترتیب و نظم است  در نین فصل پریشی از نوونه زمان

نها را گا  نا زنان خود و گاا  ناا زناان    عبداهلل انصاری، ردرنارۀ حوادث زندگی عارفان و صوفیان نیان شد  است  خواجه 

ها، مسئلۀ زمان و ترتیب و نظام زماانی اسات؛     ها و روایت های این داسران ترین نوونه کند  نرجسره فیان نیان میخود صو

شود و نه گفرۀ ژرار ژنت ناوعی   که در میان داسران، نا شیو  و شگرد خاصی از حال نه گذشره نرگشت داد  می ایگونه نه

 رید: پریشی در روایت نه وجود می زمان

 ( 5نوونۀ )ایشاان   ،رنما گومی یافرم از اندال  جوانی ناود  ،رفرم نه کو  لبنان افریدم االسالم گفت که وگری می : شیخ

ای گیا  ندرودی و ایشان را نپخری  من سه روز رنما نودم  روز چهارم نامداد مارا گفرناد   کرد  شبانگا  دسره را خدمت می

زندگانی نروانی کرد  مرا دعا کردند و من نرفرم  وگری پس از رن ناه  که زندگانی ما ندیدی که حال است؛ نرو که تو نا ما 

نگریسرم کاه او ریاد یاا ناه  وی      کرد در نیداد  عمب ماندم  در وی می یزیدگری می رن نرنا را دیدم که من ،نیداد افرادم

که تو رن مردی که مان  نگری  گفرم: نه خدای  نگریست  نه سویی ناز شد و مرا گفت: چه می جای رورد که در من می نه

کردم؛ گسام   تو را دیدم نه کو  لبنان  گفت: من رنم  گفرم: چون افرادی و این چه کار تست  گفت: روزی ماهی نریان می

 (   951: 5466نهینه از سوی خود نهادم تا ندین جای اوفریدم )انصاری،  ،کردم

دور، در چند نرهۀ زمانی گذشاره، حاال، ریناد  روایات     گردد و در میان رن گذشرۀ  ای دور نرمی داسران انردا نه گذشره

گردد  این در حالی است  رود و سپس از رن گذشره نه زمان راوی نازمی شود؛ چراکه راوی از زنان جوان نه گذشره می می
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 که تیییر زمان نا شگرد خاصی در حال اتفاق است 

 ( محود منصور طوسی گفت که در طواف نودم مردی طواف 1نوونۀ :)گفات: خداونادا   زارید و می کرد و می می، 

نگریسرم در زاری او  رخر گفرم: رن گوشدۀ تو چیست  گفت: عیشی داشرم نااز و ناس    رن گوشدۀ من نا من د   من می

رب از کما ررم  هالک شوم  درسااعت   ،گانه گفرم که تانسران است و نادیه خوش  وگری در نادیه تشنه ماند  نودم نیگانه

که گفرم اکنون هالک شوم از غرگاب  چون نا خود رمدم رن نیکویی منافد شد  ناود    چنان ،ناران دراسراد عظیممیغ رمد و 

االسالم گفت که مرا چرا نشناخری که در گدرت من تانسران و زمسران یکی نود در گدرت پیر و جوان نبود کاه ناود    شیخ

 ( 516کار فراخ نود وی را فرمان نود )هوان:  ،تو رن نود

های ژنت است  در این نوونه، داسران انردا از حال  ترین مباحث نظریه پیشرر نیان شد که روایت زمانی، یکی از اساسی

پردازد و نا این شگرد در یك نازگشت، ناه گذشاره و خااطرات خاود      شود  راوی در داسرانی نه گذشرۀ خود می رغاز می

که گویا این رویادادها در حاال انماام     گردد، چنان زمان حال نازمی ای نه صورت ماهرانه درن  نه رورد؛ سپس نی روی می

 رورد  است و اندک خسرگی درخوانند  پدید نوی

های یك صوفی و عارف است  زمان در این روایاات پیوساره    دهد که از ارکان نظریه از ریند  رخ می ای نینی گا ، پیش 

طور دگیق نر این مسئله رگاا  اسات     راوی و خوانند  نیز نه ،د نین گذشره و حال و ریند  در گردش است و ذهن نقدکنن

 نوونۀ زیر از این جوله است:

 ( نونکر دگی نه فراگی شد  وی را گفت: نانکر4نوونۀ :)، گویند که ممردتر جهان تویی    حسن تو را در  اکنون می

ساخن   ،و در میان دو گهوار  نشساره ناود   نینم  پس از رن چند سال زن خواست  وی را دو فرزند رمد میان و گهوار  می

 ( 115کرد )هوان:  فراگی یاد می

ناه پااکی دل،    توجاه  های روایت ژنت است  عارف نا ترین مصداق نینی از این ریند  در این نوونه، یکی از نرجسره پیش

است؛ چراکاه گارار اسات ایان      دهد که هنوز اتفاق نیفراد  ای خبر می کند و در زمان گذشره از ریند  نینی می را پیش ریند 

 رخداد در ریند  اتفاق افرد 

 ( چند روز نررمد که شیخ نوعورو حواد گرشی ندید  نودیم  نه در سرای وی شدیم  او نباود؛ ننشساریم   9نوونۀ :)

  مقنع از سر اهل نااز کارد   ،وی نیرون رمد  نود روز نررمد  نود که چیزی خوردنی نداشره نود ،تا دررمد  در حمر  شدم

پیچید  رخر ساوگند   داد؛ وی می سی دینار دررورد  او را می ،نود و نه چیز نداد   دررورد و نه پیش گوم نهاد  مردی دررمد

کند  جعفر خلدی گویاد کاه ناا     پذیرفت  اهل او از خانه گفت: امروز مقنعه من فروخره است؛ نگر که چه می خورد و ننه

نخواند  گفت: علم رن نا من نگو! گفت نه نازار شدم و رن مقنع دالل را دادم؛ فاازو  جنید شدم  او را ناز گفرم  جنید او را 

از رن  ،گشت و نفروخت  روازی شنیدم که گفرند: نهر ما را کردی، جواب رن نه تو ریاد؛ رن سای دیناار جاواب رن ناود     

 ( 562پذیرفرم )هوان:  ننه

کاه علات نپاذیرفرن دینارهاا،      طاوری  مان در جریان است؛ نهای ز پریشی و تیییردادن لحظه در این داسران، نوعی زمان

 ای نود که در گذشره رخ داد  است  نینی ریند  پیش

 پریشی و نازگشت نه ریند  است: هایی از روایاتی که نه زمان نوونه

 ( وگری جنید می1نوونۀ : )رگ دوازد  ساله  سری سقطی گفت: ار این غالم نزید نه ما  ،نارسید  نود خرد ،گذشت

 ( 542او تصوف از نیداد نرخیزد  پس از این هفراد سال نبود )هوان: 
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 ( جنید گوید که هفت ساله نودم6نوونۀ :)، مرا نازخواند سالم کردم ،پیش حلقۀ سری سقطی فرا دوسرم در نازی، 

تن  ناسراد  نودم  مرا گفت: ای پسر شکر چیست  توکل چه نود  گفرم: عطای وی در معصیت ناه   ،گفت وی سخن می

 ( 125زنان نود )هوان:  ،کار نبری  سری گفت: روزی نود که نصیب تو از ا   

، عارف نازرگ، ساقطی ناام    1نینی از ریند  است؛ در نوونۀ  ها پیش مایه و مضوون اصلی داسران ، درون6و  1در نوونۀ 

 پیوندد  کند که نعد از هفراد سال نه وگوع می ای می نینی پیش

ای اشار  دارد که چندین سال نعاد   کند؛ در کودکی جنید، نه واگعه می ای نینی پیش : عارف نزرگ سقطی ناز6در نوونۀ 

 افرد  اتفاق می

 ( شیخ نوعثوان میرنی گفت: رن روز که من از دنیا نروم2نوونۀ :)، شند  حسین گفت: چاون وی  فرشرگان خاک پا

 ( 191دید از گرد و خاک )هوان:  کس کس را ننه ،من حاضر نودم در نشانور ،نرفت

 دهد  کند؛ نا این توضیح که شیخ میرنی خبر از اوضاع نعد از مرگ می نینی می در این نوونه نیز خود فرد پیش

 ( نوالحسین عبادانی گفت: من و درویشی نه رمله رمدیم  ش6نوونۀ :)   ش روز نر رمد  چیزی نخاورد  ناودیم  روز

هفرم یکی دررمد  دو نار زر رورد؛ یکی مرا و یکی یار مرا  من رن خود فرادادم  گفرم چیزی رر تاا نخاوریم  او رن خاود    

در نگا  داشت  چیزی ررد نخوردیم  روی دادیم؛ نه دریا رسیدیم نه کران دریا رن دیگر پار  زر دادیم فرا مالح را تا ما را 

مرکب نشاند و رفریم  دو روز نودیم در رن مرکب  درویشی نود در کنمی سر فرونرد ؛ وگت نواز نودی؛ نواز نکاردی و  

سر از مرگع فرونردی  من فرازشدم وی را گفرم: ما یاران توایم  ار چیزی نه کار ناید نگو  گفت: ناید نگویم  گفرم: نگاو   

دنیا  شوا خواهید از مالح تا شوا را نا شط نرد  از این جامۀ مان چیازی وی را    گفت: فردا نواز پیشین نکنم  من نروم از

مارا   ،درخرسران نبینید  در زیر درخری که مه است، هواه سااز و نارگ نهااد  یانیاد      ،ناید داد ندهید  چون نا کرانه شوید

رنایی نبینید ظریاف و لطیاف ایان    ن ،نسازید و رنما دفن کنید و این مرگع من ضایع مکنیت؛ نرگیرید؛ چون نه حله رسید

 ،مرگع از شوا نازخواهد؛ نه او دهید  گفرم چنین کنم  دیگر روز نواز پیشین نکرد و سر در مرگع فرونرد  چاون فرازشادم  

ما را نه شط نر تا وی را دفن کنم  گفت: چنین کنم  نا شط شدیم  درخرساران   ،نرفره نود  مالح را گفرم: این یار ما نرفت

نرنایی  ،رنما فراز شدیم  گوری دیدم کند  و ساز و حنوط وی نا پیرایه رنما نهاد  ،درخری دیدیم که در میان رندیدیم و 

فرا ما گفت که رن ودیعت نیارید  گفرم: چنین کنیم  گفریم ازنهر خدای را نا تو  ،پذیرۀ ما رمد  نر رن نشان که او گفره نود

ردی نود  تو چه مردی  و این چاه گصاه اسات  گفات او درویشای ناود        سخن نگوییم  گفت نگویید  گفریم: او چه م

میراثی داشت  وارث طلب کرد  مرا نه او نوودند  اکنون شوا میراث نه من نسپارید و روید  رن را نه وی سپردیم  گفات:  

گفت: این نه حکم شوا اینما ناشید تا نازرسم؛ از چشم ما غایب شد و رن مرگع درپوشید و جامۀ خود پاک نیرون کرد و 

چیزی فروح نبود  از رن جولۀ رن جامه  چیازی   ،شواست و رفت نا رن مرگع  ما در مسمد حله شدیم دو روز رنما نودیم

نرگرفرم و دادم نه یار خود که چیزی رر تا نخوریم  وی رفت نه نازار  ساعری نودم که وی رماد و خلقای عظایم در وی    

اماروز ساه    ،کشیدند  گفرم: چه نود رخر چیزی نگویید  گفرند: پسر رئایس حلاه   و می رویخره دررمدند و مرا نیز نگرفرند

یاویم در نازار؛ ما را نردند پیش رئیس و ننشسریم  گفات: پسار مان کاو      جامۀ وی نا شوا می ،روز است که نادید نیست

ی نگریسات و روی در  جامۀ وی نا شواست  نگویید راست که گصه چیست  وی را گصه ناازگفریم از اول تاا رخار  و   

 ( 462ا  416رسوان کرد و گفت: الحودهلل از صلب من چنویی نود تو را شایست )هوان: 

است؛ زیارا هواۀ شاگردهای روایات زماان در ایان        طبقات صوفیهپریشی در  این داسران نوونۀ کاملی از روایت زمان



 44/   ژرار ژنت« زمان در روایت»نر اساس نظریۀ  شناسی طبقات الصوفیه نررسی روایت

 

 داسران گنماند  و خالصه شد  است 

های نسیار دارد؛ زیرا نویسند  ننانر شرایط کراب  نوونه طبقات الصوفیهژار ژنت در  این دیدگا  تداوم و استمرار: 2ـ3

حذف کرد  است تا مطالب زیاد را  صورتی در معرفی عارفان و صوفیان تاحدّ امکان هوۀ ماجراها، داسران و روایات را نه

رو، در ترتیب زماانی و معرفای    این   ازیافت نا کوررین واژ  نیان کند؛ در غیر این صورت، حمم کراب نسیار گسررش می

 هایی مهم از زندگانی رنان نسند  کرد  است  اشخاص، فقط نه نکره

 ( نونکر دگی نه فراگی شد4نوونۀ :)، گویند که ممردتر جهان تویی    حسن تو را در  اکنون می ،وی را گفت: نانکر

ساخن   ،و در میان دو گهوار  نشسره ناود  ،و فرزند رمدنینم  پس از رن چند سال زن خواست  وی را د میان و گهوار  می

 ( 115کرد )هوان:  فراگی یاد می

در این داسران، ماجرای یك عارف از انردای زندگی تا ازدواج و صاحب فرزندشدن، فقط در چند جولاۀ کوتاا  نیاان    

صورت خالصه و مفیاد نیاان    که منظور نویسند  نود  است نهای  شد  است و تاحدّ موکن مضوون اصلی داسران و نریمه

 شد  است 

هاایی نیاز در ایان     ها نیز نا عنصر گسررش داسران رونرو هسریم که نوود نسیاری ندارد؛ اما نووناه در نرخی از داسران

 پردازد: روایات موجود است که نه گسررش رن می

 ( نوالحسن درّاج گوید که مرا از هوراهان در سفر تاسا نگرفت که میان52نوونۀ :) عازم   ،ناود  ایشان نقار نسیار می

ممذوم و لاو.  ساالم کاردم مارا      ،پیری دیدم رنما در محراب ،کردم که تنها روم    نرفرم  چون نه مسمد گادسیه رسیدم

ام این لو. نا نالیی عظیم نر وی گوید: هاا   من از خشم پر شدم که از دوسران گریخره ،گفت: هوراهی خواهی  گفرم: نه

یصانع ا    للضاعیف حرای     ،و نرفرم  وی مرا گفت: یا ناالحسن ،: نه  ناز گفت  گفرم: نه نه خدای تعالیمرا خواهی  گفرم

در انکار نرو نرفرم  چون نه دیگر منزل نرسیدم  وی را دیدم نه فراغت نشساره  هایچ    ،یرعمب القوی  من گفرم: هوچنین

افرادم نه نوسه فرا وی  مارا   ،راغت نشسره  نه جای روردمچیز نگفرم نرفرم  چون نه دیگر منزل نرسیدم  وی را دیدم نه ف

گفت: چاه شاد     ،گفت: او ضعیف را دست گیرد و رن کند وی را که گوی را نکند و وی را شگفت رید  در وی زاریدم

خواهم  گفت: تو گفری نخواهم و سوگند خوردی نرو  من گفرم: پس چنان کن که در هر منازل تاو را    گفرم: هوراهی می

دیدم  تا رسیدم نه مکه  در مکه رن گصاه صاوفیان را    نینم  گفت: نکردم  من نرفرم  در هر منزل که رسیدم که او را می می

سی سال است که ما در ررزوی رنیم  که وی  ،نگفرم  شیخ نونکر کرانی و نوالحسن مزین گفرند او شیخ نوجعفر ممزومی

نازرمدم  ایشاان را نگفارم کاه او را دیادم       ،  چون در طواف شدم او را دیدمکاش که او را ناز توانی دید  نرفرم ،را نبینیم

گصد کردم که دست  ،او را دیدم ،نگه دار و نان  کن  گفرم چنین کنم  چون نه من رمدم ،گفرند: اگر این نار وی را نبینی

مارا   ،ناز وی را نه مسمد ضیف دیادم  ایشان را نگفرم که چه نود  ،او نرفت  من نازگشرم ،از شکو  او نروانسرم ،او نگیرم

تاو   ،نه نوسه فرا زو افرادم  گفرم مرا دعایی کن  گفت: من دعاا نکانم   ،ندید  گفت: هنوز نان  خواهی کرد  گفرم: زنهار

روز کن و دیگر خواسرم که درویشی ناه   نه دعا کن تا من رمین کنم  پس سه چیز خواسرم  یکی خواسرم که گوت من روز

کاه مان    مرا در صاف دوساران خاود انگیاز و ناار د  چناان       ،دیگر خواسرم که فردا خلق حشر کنی سه من دوست کن و

 ( 919ا  914گفت: رمین )هوان:  حاضریم و او می

 ( نوعبدا   عبادانی گوید: روزگاری از شبلی سخنانی نه من هوی رسید و مرا ررزو نود کاه او را نبیانم    55نوونۀ :)

توانسرم شد  پدر نرفت از دنیا  گفرم اکنون  پیر  ندو درماند  نودم ننوی ،ینم  پدری ضعیف داشرمگفرم اکنون نروم او را نب
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رمدناد از نزدیاك وی     نه نزدیك او رسیدم  گومی درویشان دیدم که نیرون می ،نروم او را نبینم  نبرخاسرم نه نیداد رمدم

فرا زو را  است  گفت هسات  زنهاار کاه اگار نار وی       ،ینممرا نشناخرند  گفرند نه چه رمدی  گفرم: رمدم که شبلی را نب

روز  ،هیچ دعوی نه سر وی نبری  گفرم: چنین کنم  چون نه نزدیك او رمدم روز ردیناه ناه او رسایدم ا و رن روز     ،شوی

او  گفرم: سالم علیکم  گفت: علیکم السالم  ایش انت انادک ا     و رن عادت نود کاه  ،صدمت و شور او نود ا فراز شدم  

مقام خود معلوم کن کاه کماایی  مان     ،است  او گفت: ای اهلك« نا»ام که در زیر  را چنین گفری  من گفرم: من رن نقطه

 ( 422)هوان:  ای دورتر ناز شدم که او را سیر نبینم و نروم    گفرم اگر نگویم هم نپذیرد؛ از وی گریخرم پار 

ناه هواۀ    52رن داسران نه نسط و گسررش پرداخره است  در نووناۀ  هایی است که نویسند  در  ، نوونه55و  52نوونه 

یافراه را کامال    جزئیات ریز پرداخره شد  است؛ نرای مثال: چون رفرم، رسیدم، دیدم و    ؛ نویسند  هواۀ کارهاای انماام   

پاردازد و   نیز میکند؛ حری در میان رن نه تصویرپردازی ماجراها  دهد و نه نهررین شکل اتفاگات را توصیف می توضیح می

 کند  های هنری را نیز وارد می پردازی صحنه

ای کاه   نوود یافره است  گاا  حادثاه   طبقات الصوفیه  تکرار و نسامد: تکرار ننانر مقرضای روایات در چند داسران 4-4

 شود: ذکر می طبقات الصوفیهیك نار اتفاق افراد  است، چند نار در 

 ( نوالحسین عبادانی گف51نوونۀ :) روز  ،ت: من و درویشی نه رمله رمدیم؛ شش روز نررمد؛ چیزی نخورد  ناودیم

دو نار زر رورد یکی مرا و یکی یار مرا  من رن خود فرا دادم  گفرم چیزی رر تاا نخاوریم  او رن خاود     ،هفرم یکی دررمد

تاا ماا را    ،زر دادیم فرا مالح رانه دریا رسیدیم نه کران دریا رن دیگر پار   ،نگا  داشت  چیزی ررد نخوردیم  روی دادیم

نوااز   ،وگات نوااز ناودی    ،دو روز نودیم در رن مرکب  درویشی نود در کنمی سار فارو نارد     ،در مرکب نشاند و رفریم

نکردی و سر از مرگع فرونردی  من فراز شدم وی را گفرم: ما یاران توایم  ار چیزی نه کار ناید نگو  گفت: ناید نگاویم   

فردا نواز پیشین نکنم  من نروم از دنیا  شوا خواهید از مالح تا شوا را نا شط نارد  از ایان جاماۀ مان      گفرم: نگو  گفت:

درخرسران نبینید  در زیر درخری که مه است هوه سااز و نارگ نهااد      ،چیزی وی را ناید داد ندهید  چون نا کرانه شوید

نرناایی نبینیاد ظریاف و     ،چون نه حله رساید  ،نرگیرید ،نیتیانید؛ مرا نسازید و رنما دفن کنید و این مرگع من ضایع مک

نه او دهید  گفرم چنین کنم  دیگر روز نواز پیشین نکرد و سر در مرگع فرونرد  چاون   ،لطیف این مرگع از شوا نازخواهد

 ،نم  نا شط شادیم ما را نه شط نر تا وی را دفن کنم  گفت: چنین ک ،نرفره نود  مالح را گفرم: این یار ما نرفت ،فراز شدم

گوری دیدم کند  و ساز و حنوط وی نا پیرایاه رنماا    ،رنما فراز شدیم ،درخرسران دیدیم و درخری دیدیم که در میان رن

فرا ما گفت که: رن ودیعت نیارید  گفرم: چنین کنیم  گفریم ازنهار   ،نرنایی پذیرۀ ما رمد  نر رن نشان که او گفره نود ،نهاد 

نگوییم  گفت نگویید  گفریم: او چه مردی نود  تو چه ماردی  و ایان چاه گصاه اسات  گفات او       خدای را نا تو سخن 

مرا نه او نوودند  اکنون شوا میراث نه من نسپارید و رویاد  رن را ناه وی    ،وارث طلب کرد ،درویشی نود  میراثی داشت

رپوشید و جامۀ خاود پااک نیارون کارد و     سپردیم  گفت: شوا اینما ناشید تا ناز رسم از چشم ما غایب شد و رن مرگع د

چیازی فراوح نباود  از رن     ،گفت: این نه حکم شواست و رفت نا رن مرگع  ما در مسمد حله شدیم دو روز رنما ناودیم 

وی رفت نه نازار  ساعری نودم که وی رماد و   ،جولۀ رن جامه  چیزی نرگرفرم و دادم نه یار خود که چیزی رر تا نخوریم

کشیدند  گفرم: چه نود رخار چیازی نگوییاد  گفرناد: پسار       ی رویخره دررمدند و مرا نیز نگرفرند و میخلقی عظیم در و

ما را نردند پیش رئیس و ننشسریم   ،یاویم در نازار جامۀ وی نا شوا می ،امروز سه روز است که نا دید نیست ،رئیس حله

وی را گصاه نااز گفرایم از اول تاا رخار  وی      گفت: پسر من کو جامۀ وی نا شواست  نگویید راست که گصه چیسات   
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 ( 462ا  416از صلب من چنویی نود تو را شایست )هوان:  ،نگریست و روی در رسوان کرد و گفت: الحود ا   

گاردد  از ایان    شویم که در سرتاسر داسران رشاکارا نوایاان مای    در یك داسران کوتا ، نا تکرار و نسامدهایی رونرو می

ه ماجرای نحوۀ رشنایی نا درویش، جامۀ درویش، درخت و    اشار  کرد که چند نار تکرار و نیان شاد   توان ن نسامدها می

 است 

گا  راوی خودِ شخص، گا  سوم شخص و گا  ناشناس اسات و  طبقات الصوفیه در  حالت یا وجه )زاویة دید(: 4ـ3

هاا گاا  اول شاخص     ر نرخای از روایات  ؛ دشناسی ژرار ژنات اسات   روایت موضوععالی نرای  ای نه هوین سبب نوونه

homo diegetic شود:   مشاهد  می 

 ( علی رازی گوید که در سفر نودم نا نوطالب گرگانمی  جائی فرود رمدیم شیری ناود رنماا  نوطالاب    54نوونۀ :)

  پس از این ترسی از جز ا    شدم از نیم شیر  وی نیدار شد مرا دید نیدار  گفت تو می من فرا خواب نوی ،فرا خواب شد

 ( 61نا من صحبت نکنی )هوان: 

رود و ماجراهایی تعریف  گاهی این اول شخص راوی در حال و رخدادهای جاری حضور دارد و گاهی نه گذشره می

 کند که هرچند خود، راوی است ولی از رن زمان، نه سبب گذر زمان، دور راند  شد  است: می

 ( شیخ عوو گفت که شیخ احود جو59نوونۀ :)گر تنها نان خوردی  وی را گفرند چارا ناان تنهاا خاوری  وی     ال

 ،نا جای نهادم  وی نان  نار مان زد   ،پسند نیامد ،ای گوشت نرداشرم پار  ،کاسه نودم گفت: ازنهر رنکه روزی نا پیری هم

خورم تا نه ادب  پسندی  در دهن نه  از رن وگت فرا تنها طعام می پسندی چرا دیگری را می گفت: چیزی که خود را نوی

 ،نود و از فرغاناه ناود   خورد  وی مماور حرم می هم تنها می ،شوم  شیخ عوو گفت که پس از رن وی را نه خراسان دیدم

 ( 626گر )هوان:  یعنی شیخ احود جوال

 شود و راوی و گهرمان هر دو یك شخص نیسرند  هایی است که از زنان اول شخص نیان می ، روایت59و54نوونه 

 است  ،hetero diegeticراوی سوم شخص، گا   

 ( شیخ51نوونۀ :) من امروز تو را یاری  ،گفت الهی ،االسالم که وگری در عرفات از این جوانوردان یکی اسراد  نود

گفت: الهی نه  ،کنم و نسرایم که هرگز کس چنان نسرود  درساعت زنان وی خشك گشت و گن   رخر نه دل وی دررمد

کاه تاوانم    چناان  ،سزا یاد کنم یا نسرایم  ناه ایان زناان رلاودۀ خاود ناه سازایی خاود         توانم که تو را نهام که من کی  تونه

 ( 64درساعت زنان ناز یافت )هوان:  ،وارتر یاد کنم مفلس

 وجود دارد: طبقات الصوفیه چهار مسئله در « وجه»در نحث 

 وجه غیرراوی و غیرشخصیت:   الف(

 ( و گفرند که ازنهر 56نوونۀ :)النساج نام کردند کاه چاون از حاج نازگشات ماردی وی را نگرفات در        رن را خیر

کوفه  گفت که تو نندۀ منی و نام تو خیر است و او سیا  نود  گفت: ننگریسرم خود را سیا  دیدم  دسات مان نگرفات و    

بیك  تاا پانج ساال  روزی رن    من گفرید ل ،گفری یا خیر ها چون می نافرم  سال خز می ،نرد نه کارگا  نشاند  در گارگا  خز

نساج خوانند و وی گفرید که نام من جز زین مکنیت  نه تو غالم منی و نه خیر نامی  نه رن خیر ،مرد گفت: من غلط کردم

 ( 491خیر )هوان:  ،که مسلوانی مرا نام کردند

 وجه راوی و غیرشخصیت:   ب(

 ( پیشین خانقا  صوفیان که این طایفه کردند رن ا52نوونۀ :)    ست که نه رملۀ شام کردند  سبب رن ناود کاه امیاری
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دست در رغوش یکادیگر کردناد     ،در را  دو تن را دید از این طایفه که فرا هم رسیدند ترسا یك روز نه شکار رفره نود 

رنچه داشرند از خوردنی فرا پیش نهادناد و نخوردناد و نرفرناد  رن امیار ترساا یکای از ایشاان         ،پس هوانما فرونشسرند

فراخواند که رنچه دید  نود وی را خوش رمد  نود و رن الفت ایشان  پرسید از وی که او که نود  گفت ندانم  گفات تاو   

را چه نود  گفت هیچ چیز  گفت از کما نود  گفت ندانم  امیر گفت: پس این الفت چه نود که شوا را وا یکدیگر ناود   

جایی است که فراهم ریید  گفت: نه  گفت من شوا را جای کانم  رن درویش گفت: رن ما را طریقت است  گفت شوا را 

 ( 6تا نا یکدیگر رنما فراهم ریید و رن خانقا  رمله نکرد )هوان: 

 وجه غیرراوی و شخصیت:   ج(

 ( شیخ56نوونۀ :) در کار کودکی مبارال شاد  وی را ناه وی     ،االسالم گفت که او را وگری عظیم نود و گبول در نشانور

وی را  ،ناه خاالف رن ناود    ،های وی هوه درشورید  رخر معلوم کردناد و مهمور کردند و کارها حالت و وگت مرهم کردند

ایان چیسات    ،گفت ایها الشایخ  ،گبولی فرا دید رمد نر نزرگان روزی در مسمد جامع نشسره نود  شیخ ننداد صرفی فراز شد

صادق موسای و هوات     ،ار عازم اناراهیم   ،چنین  گفت: ای پیار که نه تو نود  از کما افراد رن چنان کارهای تو و اکنون تو 

 ( 111هوه ناد نبرد و مرد در میان رن نود )هوان:  ،اجوعین کسی را نود که ناد فرنه جهد و نگا  داشت او نبود ،احود

 وجه راوی و شخصیت: د(

 ( شیخ54نوونۀ :)     گشاری گفات: روزی    مای االسالم گفت گدس ا    روحه که ذوالنون سیاح نود ؛ نار اطاراف نیال

رفرم جوانی دیدم شور نود در وی  گفرم از کمایی ای غریب  مرا گفت: غریب نود کسای کاه ناه او مؤانسات دارد       می

ای  گفارم دارو ناا درد موافاق افرااد      مرا گفت چه شد  ،نان  از من نررمد نیفرادم و از هوش نشدم  چون ناز هوش رمدم

 ( 11)هوان: 

کناد کاه گاا      ای مطرح میگونه ها را نههای گوناگون، روایات وداسران نا لحن ،طبقات الصوفیهند  در نویس لحن و آوا: 5ـ3

کند  در میان این روایاات گااهی راوی، خاود در     های حال را نیز نیان می زمان رخداد  رود و البره هم نه گذشره و گا  نه ریند  می

 گیرد  روایات، زمان و مکان نیز در توجه راوی و نویسند  گرار می کند و در این مرن است و گاهی از خارج روایت می

 ( نوالحسین عبادانی گفت: من و درویشی نه رمله رمدیم12نوونۀ :)، روز  ،چیزی نخورد  ناودیم  ،شش روز نررمد

یم  او رن خاود  زر رورد یکی مرا و یکی یار مرا  من رن خود فرا دادم  گفرم چیزی رر تا نخور ،دو نار ،هفرم یکی در رمد

نه دریا رسیدیم نه کران دریا رن دیگر پار  زر دادیم فرا مالح را تا ما را در  ،نگا  داشت  چیزی ررد نخوردیم  روی دادیم

نواز نکردی و  ،وگت نواز نودی ،مرکب نشاند و رفریم  دو روز نودیم در رن مرکب  درویشی نود در کنمی سر فرو نرد 

فراز شدم وی را گفرم: ما یاران توایم  ار چیزی نه کار ناید نگو  گفات: نایاد نگاویم  گفارم:      سر از مرگع فرو نردی  من

نگو  گفت: فردا نواز پیشین نکنم  من نروم از دنیا  شوا خواهید از مالح تا شوا را نا شط نرد  از ایان جاماۀ مان چیازی     

زیر درخری که مه است هوه ساز و نرگ نهاد  یانید؛ مرا درخرسران نبینید  در  ،وی را ناید داد ندهید  چون نا کرانه شوید

نرنایی نبینید ظریاف و لطیاف ایان     ،نسازید و رنما دفن کنید و این مرگع من ضایع مکنیت؛ نرگیرید؛ چون نه حله رسید

 ،فراز شدممرگع از شوا ناز خواهد؛ نه او دهید  گفرم چنین کنم  دیگر روز نواز پیشین نکرد و سر در مرگع فرونرد  چون 

درخرساران   ،ما را نه شط نر تا وی را دفن کنم  گفت: چنین کنم  نا شط شدیم ،نرفره نود  مالح را گفرم: این یار ما نرفت

نرنایی  ،گوری دیدم کند  و ساز و حنوط وی نا پیرایه رنما نهاد  ،رنما فراز شدیم ،دیدیم و درخری دیدیم که در میان رن

که او گفره نود؛ فرا ما گفت که رن ودیعت نیارید  گفرم: چنین کنیم  گفریم ازنهر خدای را نا تو  پذیرۀ ما رمد  نر رن نشان
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سخن نگوییم  گفت نگویید  گفریم: او چه مردی نود  تو چه مردی  و این چاه گصاه اسات  گفات او درویشای ناود        

پارید و روید  رن را نه وی سپردیم  گفات:  میراثی داشت؛ وارث طلب کرد؛ مرا نه او نوودند  اکنون شوا میراث نه من نس

شوا اینما ناشید تا ناز رسم از چشم ما غایب شد و رن مرگع درپوشید و جامۀ خود پاک نیرون کرد و گفت: این نه حکم 

شواست و رفت نا رن مرگع  ما در مسمد حله شدیم دو روز رنما نودیم؛ چیزی فروح نبود  از رن جولۀ رن جامه  چیازی  

و دادم نه یار خود که چیزی رر تا نخوریم؛ وی رفت نه نازار  ساعری نودم که وی رماد و خلقای عظایم در وی     نرگرفرم

اماروز ساه    ،کشیدند  گفرم: چه نود رخر چیزی نگویید  گفرند: پسر رئایس حلاه   رویخره دررمدند و مرا نیز نگرفرند و می

زار؛ ما را نردند پیش رئیس و ننشسریم  گفات: پسار مان کاو     یاویم در نا روز است که نا دید نیست؛ جامۀ وی نا شوا می

جامۀ وی نا شواست  نگویید راست که گصه چیست  وی را گصه ناازگفریم از اول تاا رخار  وی نگریسات و روی در     

 ( 462ا  416از صلب من چنویی نود تو را شایست )هوان:  ،رسوان کرد و گفت: الحود ا   

نینای ریناد     ان در حالت گذشره، ریند  و حال در گذر است  گاهی لحن داسران پایش در این روایت، لحن زمانی داسر

ای  ای موشکافانه است که هار خوانناد    گونه ها نه کند؛ نکرۀ مهم رن است که لحن است و گاهی لحن از گذشره روایت می

 کند  گیرایی و جذانی را در رن مشاهد  می

 

 گیری ـ نتیجه4

نخشیدن دیدگا  تحلیلی خوانند  و منرقد ناه نحاث روایات     شناس، وسعت پردازان روایت ریهیکی از رویکردهای مهم نظ

یکای از کارکردهاای روایات عباارت اسات از اناداع       »است که در این میان، مفهوم زمان جایگاا  مهوای دارد  نناانراین    

شناسای،   از کارکردهاای روایات  ( و یکی 591: 5461)مکوئیالن، « وارۀ زمانی دیگر ای زمانی نرحسب یك طرح وار  طرح

تحلیال  توصیف و تحلیل فاصلۀ زمانی نین کنش روایت و رخدادهاست یا نه نیان نهرر، نررسی اصول و گواعدی کاه در  

هاا، زماان روایات در     کارنرد دارد  زمان یکی از عناصر مؤثر در ساخرار روایت اسات  در نیشارر روایات    مرون ساخراری 

 گیرد  مقانل زمان واگعی گرار می

پاردازان ادنای و    های ساخرارگرایان مراأثر اسات و رثاار وی نارای ایان نظریاه       از نظریه ژنت شناسی ژرار روایت نظام

داناد: نظام؛    نرای توصیف و تحلیل ساخرارهای مرون ادنی پنج عامل را مهم مای  ای دارد  ژنت شناسان اهویت ویژ  نشانه

گیارد کاه در    ژرار ژنات جاای مای   « زماان در روایات  »ر چارچوب نظریۀ تداوم؛ نسامد؛ وجه و گویند   این پنج عامل د

 اند  های نقد ادنی در کشورمان، تاحدودی تاز  است و منرقدان ادنی در ایران کورر نه رن توجه کرد  ها و تحلیل نحث

حاث نظام،   تاوان رن را از نظار پانج مب    خونی مای  های روایی است و نه هوین سبب نه ، در شوار مرنطبقات الصوفیه 

تداوم، نسامد، وجه و گویند  نررسی و تحلیل کرد؛ این پنج مبحث را ژرار ژنات نارای توصایف و تحلیال سااخرارهای      

 مرون ادنی مطرح کرد  است   

تاوان مشااهد    راحری موضوعات نقد ادنی جدید را در این رثار می نا دگت در مرون مهم ادب فارسی،کالسیك و نو، نه

 صورت تخصصی نقد و واکاوی گردد  شود که مرون نه ی مشهود میکرد و این موضوع زمان
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