
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  مدرنبررسی و تطبیق زمان در مثنوي و رمان پست
  با تکیه بر داستان شهري و روستایی

  
  فردکتر محمد بهنام

  عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند -دانشیار
  رضا موصلی

  دانشگاه بیرجند -دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  چکیده

این شیوه با ظهور داستان مدرن از بین رفت . اندشدهدرپی و پشت سر هم نقل میدر گذشته روایت و حوادث داستان، پی
داستان «مدرن با تکیه بر در این پژوهش، زمان در مثنوي و رمان پست. ها در ذهن فرد جاري شدو زمان با سیالن خاطره

بدین منظور این حکایت را در سه سطح، زمان روایت، زمان تقویمی و . بررسی شده است» رافریفتن روستایی شهري 
- از آنجا که مثنوي به طور ناخودآگاه سروده شده، زمان نیز در این اثر گاه متورم می. ایمزمان حسی مورد مداقه قرار داده

دهد و حکایتی را عنوان معلم اخالق پند و اندرز می ریزد؛ به خصوص آنجا که خود موالنا بههم میشود و وقایع داستان به
- دهد که زمان به کار رفته در مثنوي از جهات بسیاري شبیه به زمان در رمان پستاین پژوهش نشان می. کندنقل می

 پریشی شدهشود، موالنا در مثنوي دچار نوعی زمانمدرن مطرح میگونه که در رمان پستتوان گفت آنمدرن است و می
  .است

 مدرن، داستان شهري و روستایی، ادبیات تطبیقیمولوي، مثنوي، زمان، رمان پست: واژگان کلیدي

 

  مقدمه
این انتقال معموالً با استفاده . شود اي از رویدادهاست که در کل یک متن به خواننده منتقل می روایت داستانی زنجیره 

: 1384آزاد، (» رمان شکل خاصی از روایت است«: گوید میشل بوتور در تعریف رمان می .شود از یک روایت تولید می
اما آنچه داستان و  هاي داستان است؛ رو انتقال متن داستانی در روایت به عهدة راوي و یا یکی از شخصیت ازاین). 16

شود  به ابهام و عدم قطعیت در معنا می این تعدد روایت منجر. سازد، تعدد روایت است ادبیات پسامدرنیستی را متمایز می
شود و در چنین مواردي است که هرگز  شود، دچار نوعی سردرگمی می رو می اي که با چنین متنی روبه و خواننده

را  تواند روایتی ها نمی ارتباط سادة حوادث و توالی خطی آن«: گوید تودوروف می. توانیم معنایی براي متن قائل شویم نمی
کند و  خواهد جابجا می گونه که می برد، حوادث را آن آورد، بلکه نویسنده به کمک گشتارهایی که به کار میبه وجود 

مدرن قابل انطباق  البته این دیدگاه تودوروف در رمان پست). 11: 1371اخوت، (» گذارد عناصر مشترك را کنار هم می
اعتنایی به زمان مبتنی بر ساعت، بر  نویسان به نشانۀ بی مانر. اي ذهنی یافت مدرن صبغه زمان در رمان پست« نیست زیرا

به یاد آمدن [تأکید گذاشتند و شگردهاي غیرخطی ) یابد گونه که در ذهن انعکاس می آن( نظمی زمانی شخصی بی
مدرن تشدید یافت و زمان به عنوان  این موضوع در رمان پست). 1-230: 1386جسی، (» را نشان دادند] خاطرات

در . اي در واقعیت ندارد این رمان نویسان بر این عامل تأکید گذاشتند که زمان شالوده. اتی در ذهن فرد جریان یافتخاطر
از . توان به زمان اشاره کرد ها می مدرن عوامل بسیاري دخیل هستند که از جملۀ آن تحول عامل و فنون نگارش رمان پست

کند، استفاده از تجربیات  از قالب ادبیات داستانی پیشین متمایز می امدرن ر رمان پست) طرح(هایی که پیرنگ  ویژگی
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رنگ ادبیات روایی پیش از زمان، مبتنی بر  به عبارت دیگر، پی«. کند اي است که در ذهن نویسنده جریان پیدا می گذشته

اسطۀ عامل زمان، ارتباط ها بود، حال آنکه در پیرنگ رمان به و و یا تغییر قیافۀ شخصیت زمانی غیر محتمل حوادث هم
بارزترین نمونۀ این ). 32، 1386وات، (» کند شود و همین امر ساختار رمان را بس منسجم می علی بین وقایع برقرار می

طور یکپارچه و یکجا به ذهن نویسنده  کند تمام خاطرات گذشته بر اثر جریان زمان، به رمان سیالن ذهن است که ادعا می
اي  ساعت ذهن یک فرد، رمانی دو هزار صفحه 18پروراند که شرح خاطرات  نده آن را چنان میشود و نویس وارد می

ها عالوه بر، برهم زدم نظم رویدادهاي گذشته، زمان حاضر را نیز به  تر اینکه، این داستان نکتۀ مهم .شود می) اولیس(
دار  آور زمان عادي، انسجام ترتیب ذشت ماللبا تحریف مفهوم زمان معنادار و گ«دهند و اساساً  طرزي آشفته نشان می
  ).7-86: 1383لوئیس، (» کند روایت را مخدوش می

بدین ترتیب که زمان در ادبیات . نقش زمان در ادبیات کهن با مفهومی که امروز مخاطب از زمان دارد تفاوت داشت 
آید یعنی نویسنده یا راوي داستان کهن،  اي از حوادث و علل پشت سر هم می داستانی یا روایی گذشته به شکل مجموعه

. گیرد رسد و سپس همین سیر را دوباره به دست می به شب می رسد و آنگاه کند، به ظهر می زمان را از صبح شروع می
روز یک  وچهار ساعت شبانه شود که زمان تراژدي نیز، بیست این در واقع شبیه آن چیزي است که در تراژدي مطرح می

: 1369، فارستر( »به ترتیب توالی زمان داند یمنقل وقایع «داستان را  فارستربر همین مبنا است که . گیرد فرد را در بر می
اگر قرار باشد . شویم اي بسیار انتزاعی از زمان و مکان مواجه می در ادبیات گذشته با توالی حوادث در زنجیره). 36

شروع  Aیابد که حوادث از نقطۀ  نموداري از سیر روایت در ادبیات گذشته رسم کنیم، زمان بدین گونه جریان می
  .شود ختم می Cآنجا به نقطۀ  رسد و از می Bشود، سپس به نقطۀ  می

  
 

   
ها، با  مخاطب در این داستان. اي کامالً متفاوت را در پیش گرفت مدرن، شیوه پست اما زمان در داستان و رمان 

بدین ترتیب نویسنده . رو شد روبه... ها و  نظمی زمانی در روایت رویدادها، زوال مفهوم زمان، تداعی نامنسجم اندیشه بی
اي در  سابقه ارگیري و جدا کردن زنجیرة روایت داستان از خود و توالی علی و معلولی وقایع، خواننده را به نحو بیبا به ک

براي مثال، هنگامی که شخصیتی در داستان براي فهم داللت حقایق در زمان به عقب و جلو . کند وقایع داستان دخیل می
در حرکت زمانی روایت داستان، گاه ممکن است شخصی . شود میرود، زنجیرة علت و معلول وقایع داستان قطع  می

و این روایت بر اساس درك تدریجی خودش از وقایع داستان باشد تا زنجیرة علی و معلولی  روایت داستان را مطرح کند
اي آشکار  مدرن به گونه تأثیر فنونی مثل این روایات از جمله در داستان جریان سیال ذهن و پست. رویدادهاي داستان

ها با  بیان دیگر، مخاطب این داستان به. آورد اي تدریجی به دست می شود که خواننده حقایق داستان را به گونه می
که بر اساس  دهد میتعریف جدیدي از زبان ارائه  ها رمانو  ها داستانگونه  بدین ترتیب این«. شود رو می هایی روبه نشانه

و ها را پیدا کرده  و بر خواننده است که این نشانه. )99-98 ،1388پاینده،( »ها نشانهآن زبان عبارت است از بازي آزاد 
مدرن  به عبارتی دیگر، زمان در رمان پست. روابط علی و معلولی وقایع را که از هم گسیخته است، در کنار هم قرار بدهد

C B A 
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ریزد و وقایع انتهاي  هاي پیشامدرن که بر یک خط سیري جریان داشت، از هم می برعکس روایت زمانی در داستان
  :مدرن بدین صورت است نمودار زمان در رمان پست. آید یانۀ داستان میداستان گاه در ابتدا، سپس در انتها و آنگاه در م

  
به حال برود، سپس به گذشته برگردد؛ . اتفاق بیفتد) معموالً گذشته(احتمال دارد داستان در خاطرة ذهنی شخصیتی (

آینده سیر کند و به گذشته بازگردد، از آنجا به حال رفته، سپس به آینده برود، به حال برگردد و دوباره به  دوباره به
  ).است با یکی از سه زمان فوق به پایان برسد ممکنسپس به حال برگردد و در انتها . گذشته رجوع کند

زیرا «. هاي ادبی معاصر دارد بین نظریه اي در به هر روي آنچه پیداست، این است که نظریۀ روایت، جایگاه ویژه
اي انسان در  متمرکز شدن بر مقولۀ روایت و تحلیل یک متن داستانی از منظر روایت و ساختار روایی آن، یک نیاز پایه

این شیوة « :به قول کامر). 131: 1387فر،  زاده امامی، مهدي(» طلبی اوست مسیر روابط وي با دیگران و ارضاي حس قصه
؛ از شما »توان آن را توانش روایی پایه نامید کنند که می ماند که از سنین پایین توانایی کسب می یی به کودکانی میروا

: 1382کامر، ( فهمند خواهید قبل از رسیدن به پایان قصه دست از قصه گفتن بکشید، می خواهند وقتی می اي می قصه
113.(  

ناخودآگاه سروده شده است، روابط علی و معلولی وقایع نیز در هم  طور شک در اثري به بزرگی مثنوي که به بی
» هاي تصنیفی است نظم مثنوي در حقیقت از لحاظ آغاز و انجام و داشتن نظمی خاص بیرون از همۀ نظام«. ریزد می

ه خواهد کرد؛ مخاطبی که اندك آشنایی با مثنوي داشته باشد، به عینه این موارد را مشاهد). 14: 1370شفیعی کدکنی، (
، پس در هنگامی که این قصه را شروع کرده است وارد قصۀ )Aنقطۀ ( کند بدین شیوه که وي یک قصه را شروع می

) A(شود و دوباره به نقطۀ  می) C(را شروع کرده است وارد نقطۀ ) B(شود؛ آنگاه که نقطۀ  می) Bنقطۀ ( دیگري
) ´B( ، سپس به داستانی دیگر(´A) نقطۀ  دهد آید؛ آن را ادامه می دش میحکایتی دیگر به یا) A( در بین نقطۀ. گردد برمی

  :هاي مثنوي به شکل زیر است نمودار زمان در قصه. گردد برمی) A(رود و دوباره به نقطۀ  می

 آینده

 حال

 گذشته
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این شیوه از  .کنند کند که از آن به عنوان زمان حال اخالقی یاد می در بین حکایات، موالنا شروع به پند و اندرز می
آید، باالترین  اي روایت قصه به شمار می رونده پیشکارگیري زمان در روایت که به نوعی توقفگاهی در زنجیرة ممتد و  به

شدگی داراي جلوة ممتازي  هاي مثنوي، در میان دیگر محورهاي موضوع کلی، دامنۀ زمانی روایت بسامد در ساختار قصه
علت و سرچشمۀ اصلی بروز این شگرد باز هم به حضور سنگین و بالمنازع راوي داناي کل در ساختار . است

هایی پس از فراهم آمدن  گفتنی است که راوي چنین قصه. گردد هاي کالسیک برمی ي روایی کهن و رمانها منظومه
اي  شود، با گریز از متن روایت، به توضیح اندیشه اي آغازین توصیف می فضایی روایی که در آن شخصیت با صحنه

نوعی توقف و  -ایستد خارج از دایره روایت می که -پردازد و به واقع با ایجاد چنین موقعیتی می... اخالقی، اجتماعی و
شود؛ یعنی اینکه در چنین لحظاتی دوربین  کند که به آن زمان حال اخالقی گفته می گسست در خط طولی قصه ایجاد می

سپارد تا عباراتی توضیحی و خطابه مانند به  روایتگر راوي جاي خود را به نگاه جزم اندیش و وعظ گرد از نویسنده می
مدرن  چنانکه گفته آمد زمان در مثنوي همچون رمان پست). 155: 1387فر،  زاده امامی، مهدي( .ان و زمان حال بیان کندزب

از جمله این موارد زمانی است که راوي . ریزد اي از وقایع و حوادث و حکایات، نظم آن به هم می بر اساس مجموعه
این شیوه، یکی از خصوصیات داستان  -یا چنانکه آمده حال اخالقی -گویند شود که به آن راوي فضول می وارد قصه می

هاي رایج زمان  اي را به سهولت در مقوله زده شود و نتواند چنین نوشته شود تا خواننده بهت مدرن محسوب می پست
، برمال کردن مطرح کردن نویسنده و موضوع نویسندگی در متن«: اند از هاي این کار عبارت شیوه. متون ادبی ادغام کند

کمابیش به استناد آنچه آمد، مثنوي ضمن اینکه از منظري کلی  ).187: 1386الج، (» هاي ادبی هنگام استفاده از آن عرف
هاي پیدا و پنهان خود روایات گوناگونی را براي مخاطبان عصر خود  رود، در الیه یک روایت و متنی روایی به شمار می

هاي به تجربه درآمده انسان اجتماعی است که زمینه اصلی خود، خود  بازتاب روایتمثنوي «. و آیندگان آورده است
نهایت آنکه، از آنجا که هر روایت و روایتی در ). 133: 1387فر،  زاده امامی، مهدي(» انسان را موردتوجه قرار داده است

لذا در این تحقیق برآنیم که  .مکن استگیرد، روایت بدون زمان عمالً نام اي شکل می رونده زنجیرة زمانی مشخص و پیش
سعی بر آن خواهد شد که زمان را در چند مقوله اصلی زمان . مدرن مورد مداقه قرار دهیم زمان را در مثنوي و رمان پست

در دفتر سوم تطبیق فریفتن روستایی شهري را مدرن با زمان روایت، زمان تقویمی و زمان حسی در داستان  در رمان پست
  .دهیم

 
  پیشینه تحقیق

، کانون روایت در مثنوي اي با عنوان اند، مقاله در باب زمان و روایت در مثنوي تا آنجایی که نگارندگان جستجو کرده 
بررسی عنصر زمان در از محمدرضا توکلی،  بوطیقاي روایت در مثنويکتابی با عنوان ). 1386( از محمدرضا صرفی

پایا
 Aن 

شرو
ع 
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  .)زمان حال اخالقی( باشد داستان و شروع پند و اندرز می موقت دهنده قطع نشان
 .باشد میدهنده تعلیق داستان و به انتظار گذاشتن خواننده براي پایان داستان  نشان
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بررسی رابطه زمان ، )1386( زاده و دیگران از غالمحسین غالمحسین درویش در مثنويروایت با تأکید بر حکایت اعرابی 
 هاي روایتگري موالنا در داستان دقوقی شیوه؛ )1388( از زهرا رجبی و دیگران و عنصر تعلیق در روایت پادشاه و کنیزك

روایت و دامنۀ زمانی روایت در  اي با عنوان ، همچنین مقاله)1386( از احمد امیري خراسانی و نجمه حسینی سروري
ایم که زمان  ما در این مقاله کوشیده. باشد در دست می) 1387( از نصراهللا امامی و بهروز مهدي زاده فرهاي مثنوي  قصه

این داستان را بر اساس داستان مدرن بررسی کرده و آن دو را با یکدیگر تطبیق دهیم و نزدیکی و همانندي زمان 
براي این منظور زمان در این داستان در سه سطح زمان . مدرن را با یکدیگر نشان دهیم وي و رمان پستشده در مثن مطرح

شود که زمان در مثنوي و داستان مدرن به  روایت، زمان حسی و زمان تقویمی بررسی شده و به این طریق نشان داده می
  .اند یکدیگر نزدیک شده

اصلی و قابل توجه در زمان روایت کارکرد عنصر زمان در گسترة روایت داستانی از مناظر و  موضوع :زمان روایت 
تعریف ... دهد روایت ممکن است در زمانی واقع شود که رخدادها در آن رخ می«ترین منظر  از ساده. ابعاد گوناگون است

بعد از وقوع رخداد نهایی روایت، این  یا اینکه... ها صورت بگیرد رخدادها بالفاصله ممکن است بعد از وقوع آن
ترین شق  کند و این متداول یعنی راوي به پشت سر نگاه کند و کل زنجیرة رخدادها را روایت می رخدادها روایت شوند؛

یکی اینکه . اي از روایت یک داستان به زمان گذشته، دو حالت دارد در چنین شیوه«). 118 -117: 1382کالر، (» است
مندنی (» کند مانی دور اتفاق افتاده است و راوي اینک پس از آنکه بر آن اشراف کامل یافته است، نقلش میماجرا در ز

ها فاصله گرفته است به کناري  در چنین حالتی چون راوي بر زمان گذشته احاطه دارد و از حادثه). 122: 1389پور، 
م روایت به زمان گذشته حالتی خاص دارد بدین شکل که نوع دو«. پردازد ها می نشیند و بر داوري و گفتار شخصیت می

اند و  اي پیش رخ داده ها در لحظه انگار حادثه. اگرچه افعال روایت به زمان گذشته هستند، اما تداعی زمان حال دارند
اوي و پند اي راوي قادر نخواهد بود به روانک بدیهی است که در چنین شیوه). 122: همان(» شوند بالفاصله هم روایت می

شده را با ابیات مثنوي انطباق  حال براي آنکه موضوع مطرح. شوند و اندرز بپردازد، چون حوادث بالفاصله روایت می
  :آوریم ، براي درك هرچه بهتر مطالب باال میفریفتن شهري روستایی رادهیم، ابیات آغازین داستان 

  
  ما مضیاي برادر بود اندر 

  آمديروستایی چون سوي شهر 
  بديدو مه و سه مه مهمانش 

  آن زمان بوديهر حوایج را که 
                                               

  اي با روستایی آشنا شهري  
  زديخرگه اندر کوي آن شهري 
  بديبر دکان او و بر خوانش 

  ...مرد شهري رایگان راست کردي
   
  )262-236مثنوي، دفتر سوم، ابیات (

  
شود، زمان افعال ماضی است و موالنا آن را به شیوة زمان گذشته روایت  ابیات فوق مشاهده میهمچنان که در 

همانی که با عنوان زمان حال . کند شود و شروع به پند و اندرز می موالنا وارد داستان می 262در این بین از بیت . کند می
  .اخالقی یا راوي فضول از آن یاد شد

  
  سیبویهگفت حق است این، ولی اي 

  صحبتی باشد چو شمشیر قطوع
  اتق من شر من احسنت الیه  

همچو دي در بوستان و در زروعزو 
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  صحبتی باشد چو فصل نوبهار
  خرم آن باشد که ظن بد بري

  

  ها و دخل بیشمار عمارت
  ...تا گریزي و شوي از وي بري

  )290-263مثنوي،دفترسوم، ابیات (  
تواند  کند، خود می زمان ماضی، موالنا از آنچه حکایت را در زمان گذشته نقل میهمچنان که گفته آمد، در افعال با 

هاي مثنوي آنجا که زمان تحت سیطرة راوي یا نویسندة  در قصه. ها بپردازد وارد داستان شود و به پند و اندرزِ شخصیت
ه ندرت در اختیار خود داستان یا هاي زمانی را ب هاي مثنوي امکان جهش داناي کل است، نگاه استثماري راوي در قصه

  .دهد هاي آن قرار می شخصیت
چرا اینقدر زود تمام شد؟ مثل برق و باد : بارها براي هرکدام از ما پیش آمده است که بگوییم«: زمان حسی 

عمر اش به اندازة یک  انگار هرلحظه«: ایم آشوب گفته یا در موقعیتی متفاوت و در وضعیتی بحرانی و دل» ...گذشت
هاي مختلف، به معرفی نوعی زمان  هاي مختلف و در موقعیت گونی درك ما از زمان گونه این » ...طوالنی و سنگین بود

تر، به نسبت حضور شور و  به تعبیري روشن. شود شود که از آن به زمان حسی تعبیر می موجود در روایت منجر می
فاعل چنین . ن تند و گذرنده و خالی از کشمکش خواهد بودهیجان و دلباختگی در گسترة روایت، زمان حسیِ بر آ

  )116: 1386مندنی پور، (» ...تعیینی از زمان حس ماست نه زمان مبتنی بر ساعت
اي  در برخی موارد راوي داستان در هر دو مقولۀ هیجان و شور یا اضطراب و نگرانی، ساختار روایت را به گونه 

اي روایت  در این داستان دو موقعیت متفاوت به گونه. تر شود والنی و طوالنیدهد که زمان حسی بر آن ط نشان می
در موقعیت اول یعنی همان زمانی که شهري به اتفاق . شوند که زمان حسی به درازا کشیدة آن قابل توجیه است می

شهري و فرزندانش که  شود، تمام لحظات و آنات مرد اش بنا بر دعوت روستایی براي دیدن او راهی روستا می خانواده
شود و هدف و قصد  لبریز از شوق و هیجان رسیدن به خانۀ روستایی است، در این مسیر با طول و تفصیل تمام بیان می

مهري میزبان  اش در چنبرة بی همچنین در موقعیت دوم که شهري و خانواده. آن انتقال دقیق این حس به مخاطب است
. دار زمان روایت و القاي آن زمان دیرپاي حسی به مخاطب قابل تأمل است اي کشه گیرند، لحظه قرار می) روستاي(

ها  اش به اصرار روستایی و پس از پافشاري مکرر آن شود که شهري و خانواده توصیف موقعیت اول، از زمانی شروع می
اي که به  روستایی، در نقطه ها در طول راه براي رسیدن به مرد شوند و ضمن توصیف هیجان و اشتیاق آن راهی روستا می

  .رسد رسند موقعیت اول به اتمام می روستاي موردنظر می
  

  خواجه در کارآمد و تجهیز ساخت
  اهل و فرزندان سفر را ساختند
  شادمانان و شتابان سوي ده
  با هزاران آرزومان خوانده است

  گان جهازي ساختند خواجه و بچه
  شادمانه سوي صحرا راندند

  تابی سوختندروز روي از آف
  خوب گشته پیش ایشان راه زشت

  شدند همچنین خندان و رقصان می
  پرید دیدند مرغی می چون همی

  تاخت مرغ عزمش سوي ده اشتاب  
  رخت را بر گاو عزم انداختند

  ...که بري خوردیم از ده مژده ده
  بهر ما غرس کرم بنشانده است
  بر ستورآنجانب ده تاختند

  ...سافرو کی تغنموا برخواندند
  آموختند شب ز اختر راه می

  از نشاط ده شده ره چون بهشت
  زدند سوي آن دوالب چرخی می
  درید جانب ده صبر جامه می
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  آمد ز ده از سوي او هرکه می
  اي که تو روي یار ما را دیده

  شادي خواجه آگهت کنم گر ز
  تاختند قرب ماهی ده به ده می

  ها دیدند و تاب اندر آن ره رنج
  

  ادند خوش بر روي اود بوسه می
  ...اي پس تو جان را جان و ما را دیده

  ترسم اي رهرو که بیگاهت کنم
  ...زانکه راه ده نکو نشناختند

  چون عذاب مرغ خاکی در عذاب
  )597-469دفتر سوم، ابیات (

  
شب « مصرع به عنوان مثال،. گفتنی است بیشتر ابیات نقل شده به شور و هیجان شهري و اهل و عیالش پرداخته است

  .اش در رسیدن به خانه روستایی است نماینده شور و شوق مفرط شهري و خانواده» آموختند ز اختر راه می
در این قسمت شهري و اهل و عیالش با . گیرد ها به ده تا پایان داستان را در بر می اما موقعیت دوم از زمان ورود آن 

ها را اصالً  مرد شهري در مقابل انکار روستایی مبنی بر اینکه آن شوند و پس از اصرار مهري روستایی مواجه می بی
فرساي آن شب را به درازي  و طاقت سر و پناهی در آن شب بارانی، ماللت سنگین اي بی شناسند، باالخره در گوشه نمی

ویمی نه چندان هاي داستانی خود، این زمان تق پاي شخصیت کند و راوي نیز پابه یک عمر ترسیم شده است، تجربه می
  :کند طوالنی را در پهنه زمان حسی طوالنی و مفصل القا می

  
  اش یافتند چون بپرسیدند خانه

  اش در فرو بستند اهل خانه
  لیک هنگام درشتی هم نبود
  بر درش ماندند ایشان پنج روز

  غفلت بود ماندن نی خري نی ز
  او همی دیدش همی کردش سالم
  گفت باشد من چه دانم تو کیی

  ت این دم با قیامت شد شبیهگف
  کردش که من آنم که تو شرح می

  او همی گفتش چه گویی ترّهات
  پنجمین شب ابر و بارانی گرفت
  چون رسید آن کارد اندر استخوان
  چون به صد الحاح آمد سوي در
  اي خورشید مهرت در زوال

  اي امشب باران به ما ده گوشه
  ست آن باغبان گفت یک گوشه
  کام از بهر گرگدر کفش تیر و 

  گر تو آن خدمت کنی جا آن توست
  گفت صدخدمت کنم تو جاي ده

  افتندهمچو خویشان سوي در بشت  
  خواجه شد زین کژروي دیوانه وش

  سود چون درافتادي به چه ستیزي چه
  شب به سرما روز خورشید سوز
  بلکه بود از اضطرار و بی خري
  که فالنم من مرا این است نام
  یا پلیدي یا قرین پاکیی
  تا برادر شد نصیر من اخیه

  ها خوردي ز خوان من دو تو لوت
  نی تو را دانم نه نام تو نه جات
  کآسمان از بارشش دارد شگفت
  حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان

  پدر گفت آخر چیست اي جانِ
  گرتو خونم ریختی کردم حالل

  اي تا بیابی در قیامت توشه
  هست اینجا گرگ را او پاسبان
  تا زند گر آید آن گرگ سترگ
  ور نه جاي دیگري فرماي توست
  آن کمان تیر در کفم بنه
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  اي خالی شد و او با عیال گوشه

  چون ملخ بر همدگر گشته سوار
  شب همه شب جمله گویان اي خدا
  فرصت آن پشه راندن هم نبود
  تا نیاید رگ آسیبی زند

  کنان تا نیمه شب این چنین دندان
  

  مجال بی رفت آنجا جاي تنگ و
  از نهیب سیل اندر کنج غار
  این سزاي ما سزاي ما سزا
  از نهیب حملۀ گرگ عنود
  روستایی ریش خواجه برکند

  آمد به لب جانشان از ناف می
  )649-604دفتر سوم ابیات (

  
نظاره شناسیم و اندوه گذشتنش را  در این زمان، سال و ماه و روز و ساعت و اجزایش را همۀ ما می: زمان تقویمی

 شان را ها، سلسله هاي گوناگون است که پیاپی، همخوان با لحظه گونه زمان، بر بستر حادثه در این داستان، این. کنیم می
با همه افکارها و  76ساعتی گذشت، چهارشنبه هم باران بارید، در سال «خوانیم  که می در داستان همین. آورند پدید می

  )114: 1389مندنی پور، (» ایم زمان تقویمی به وجود آورده.. .سرانجام پذیرفت که عاشق شده است
هاي تقویمی  استنباط کلی از مطالب یادشده این است که در زمانی که داستان آن زمان روایت تقویمی است، نشانه 

تگی وابس. سازند آورند و هنوز خود را نمایان می در مسیر روایت سر بر می... مشخصی چون امشب، امروز، فردا و
هاي کهن ایرانی به این شیوه بسیار زیاد است، زیرا روایت به صورت غیر پیچیده و ساده و با نگاهی متمرکز بر درك  قصه

مخاطب این . ماند آید، وفادار می هاي تقویمی مشخص که یکی پس از دیگري می مخاطب عام خود و با آوردن نشانه
اي نیستند که ذهن خود را فعال سازند، الزام راوي در آوردن  ننده حرفهگروه مردم عامی هستند و همانند سیالن ذهن خوا

حال براي . نمایاند هاي مثنوي این مشخصه به شکل بارزي خود را می در قصه. هاي سیال ذهن را در پی داشته باشد شیوه
وط به زمان تقویمی را نشان آوریم و در هر بخش ابیات مرب اي از داستان روستایی و شهري را می این منظور ابتدا خالصه

  .دهیم می
کرد و  آمد، در آنجا اقامت می در روزگاري، یک فرد روستایی با شهري آشنا بود، هرگه روستایی به خانۀ شهري می

  .رسید گاه این اقامت به چندین ماه می
  

  دو مه و سه مهمانش بدي
  

  در دکان و بر خوانش بدي بر  
  )238دفتر سوم، بیت (               

    
  :گوید کند و می روزي رو به شهري می. داد اي که داشت، شهریان را انجام می در این بین، روستایی هر خواسته

  
  یار اهللا اهللا جمله فرزندان به

  یا وقت ثمر تابستانیا به 
  اي دادي او را دفع حال وعده

  او بهانه ساختی کامسالمان
  ر توانم وارهیدگ سال دیگر

  

  کائن زمان گلشنست و نوبهار  
  ...تا ببندم خدمتت را من کمر

  ...هشت سالتا برآمد بعد وعده، 
  از فالن خطه بیامد مهمان

  طرف خواهم دوید از مهمات آن
  )248-242: همان(                 
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  .او بیایدکرد که به خانۀ  آمد و از او درخواست می و روستایی هر سال خانه شهري می

  
  لک آمدي چو لک سالیباز هر 

  خواجه هر سالی ز زر و مال خویش
  آن پهلوان سه ماههآخرین کرت 

  

  تا مقیم قبۀ درویش شدي  
  خرج او کردي گشادي جان خویش

  نهادش بامداد و شبان خوان به
  )252-250: همان(                     

  
کودکان شهري از دست پدر به ستوه . دهد که به خانۀ او بیاید میگیرد و شهري قول  روستایی از شهري عهدي می

  .شود تا آنکه شهري عازم سفر می خواهند که به دیدار این روستایی بروند آیند و از وي می می
  

  بعد ماهی چون رسیدند آن طرف
  

  ...نوا ایشان، ستوران بی علف بی  
  )598: همان(                            

  
 من شما را: گوید زند و می کند، اما بر خالف انتظار، روستایی خود را به ناشناسی می خانۀ روستایی را پیدا میشهري 

  .شناسم نمی
  

  پنج روزبر درش ماندند ایشان 
  

  شب به سرما، روز خود خورشید سوز  
  )608: همان(                                

  
  ابر و بارانی گرفت پنجمین شب

  
  کاسمان از بارشش دارد شگفت  

  )618: همان(                               
  

اي از باغ براي تو  گوشه: گوید روستایی می. خواهد که او را مکانی بدهد خواجه شهري با التماس و البه از وي می
  .بارد و زمین گل است از سر میتو فقط مکانی به ما بده که باران : گوید پذیرد و می خواجه شهري می... مکان خوبی است

  بهر حق مگذارم امشب اي دو دل
  

  آب باران بر سر و بر زیر گل  
  )633: همان(                            

  
و هر لحظه  گوید آنجا گرگی ستبر است و می دهد البته روستایی به شرطی آن مکان را می -روند ها به گوشه باغ می آن

شهري کمان به دست مترصد . روند پذیرد و به گوشۀ باغ می شهري با وجود این اوضاع می -امکان حمله کردن اوست 
از قضا گرگ مانند، خر روستایی  .زند آورد و شهري آن را با کمان می از تپه سر بر می اي هشته بود که ناگهان، نشان گرگ

  :گوید شهري می. آورد که آن خر من است یروستایی فریاد برم. جهد است و با خوردن تیر بر بدن خر، از خر بادي می
  

  ...شب ز ناظر محجب است ها شخص    گفت نیکوتر تفحص کن که شب است
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  )658: همان(                                   

                                                                                       
  آن بر من چو روز روشن است :گفت

  
  ...شناسم، باد خر کرّة من است می  

  )661: همان(                                 
                                                                                                        

را  تو که در شب کره خر: گوید شود و می و با او گالویز می رود زند، شهري می که روستایی این حرف را می همین
  ...شناسی و ات را نمی شناسی، چطور همره ده ساله می

ساختار ... هاي تقویمی مشخص شده در حکایت باال، عناوین شب، روز، بامداد، بهار، زمستان و  با توجه به نشانه 
آید،  شود، روستایی به خانه شهري می خالصه حکایت این می .آورد روایت این قصه را به نوعی زمان تقویمی در می

رود  شهري در بهار هم به خانۀ او نمی. گیرد که در بهار بیاید از او وعده می. شود زمستان تمام می. چندین ماه آنجاست
رسد،  ستا میبه رو. یک ماه در راه است. شود خواجه به سوي روستا روان می. گیرد ناچار در تابستان از او عهد می

اي از باغ  نشیند و آخر او را به گوشه روز بر در خانۀ او می زند و او پنج شبانه روستایی خود را به غفلت و ناشناسی می
چنانکه در خالصۀ داستان آمد، عالوه به نوعی توالی و پیاپی شدن حوادث آن را بر خط مستقیم زمان . دهد مکان می

براي مخاطبان قصه فراهم آورده . اي دارند شده هاي تقویمی کامالً شناخته زمانمند را نشانه رونده، تعدادي واژه کامالً پیش
  .است
  

  نتیجه
آید، در  دهد که مثنوي، ضمن اینکه از یک منظر کلی یک روایت و متن روایی به حساب می این پژوهش نشان می 
گونه که در رمان  کرده است و زمان در مثنوي آنهاي پنهان خود روایات گوناگونی را براي خوانندگان مطرح  الیه

پشت سر  یعنی اینکه بر عکس رمان در آثار کالسیک، سیر حوادث و علل آن مدرن جریان دارد، به کار رفته است؛ پست
شود؛ بلکه در مثنوي، سیر قصه  ختم نمی Cو از آنجا به نقطۀ  Bشروع و به نقطۀ  Aیعنی از نقطۀ  شوند؛ هم مطرح نمی

 Cو سپس به  Aرود، از آنجا به  می Bگردد، دوباره به  برمی Aرود، سپس به  می Cبه  Aمدرن از نقطۀ  نند رمان پستهما
یک شروع خواهد . مدرن دیگر آغاز، میانه و انجام ندارد به عبارتی دیگر، روایت در مثنوي و رمان پست. شود ختم می

  .هاي متعدد داشت و آغازهاي متعدد و پایان
هاي  بندي هاي زمانی آشکار در روایات مثنوي شده است، نبود فصل بسیار قابل توجهی که مانع از بروز جهشدلیل  

اي که امروز در رمان جدید براي  یعنی همان ساز و کارهاي ساده هاي بلند است؛ مشخص بین حوادث فرعی و داستان
ن باید توجه داشته باشیم که هر سه زمان روایت، در ضم. رود رهایی از زمان باطل داستانی و مطالب حشو به کار می
  .روند تقویمی و حسی در مثنوي دوشادوش همدیگر به کار می

 
  منابع 

  .7ي ادبی، شماره ها پژوهشفصلنامه  ،»اسطوره و ادبیات پسامدرن«، )1384(آزاد، راضیه 
  .فردا: ، اصفهاندستور زبان داستان، )1371(اخوت، احمد 

، فصلنامه ادب هاي مثنوي روایت و دامنۀ زمانی روایت در قصه، )1387(فر، بهروز  زاده مهديامامی، نصراهللا و 
  .5 پژوهی، شماره
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  .، بر اساس نسخۀ نیکلسون، چاپ سوم انتشارات گلیمثنوي معنوي، )1375(الدین محمد  بلخی، جالل
  .اختران: ، ترجمه عاطفه طاهایی، تهراننظریۀ ادبیات، )1385(تودوروف، تزوتان 

 .نیلوفر: هاي رمان، تهران ، ترجمه حسین پاینده در نظریهنویسی پسامدرنیسم در رمان پیشتاز، )1386(جیمز، هنري 

  .انتشارات امیرکبیر: ، چاپ هشتم، تهرانگزیده غزلیات شمس، )1370(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
  .یونسی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه، ترجمه ابراهیم هاي رمان جنبه، )1369(تر، ادواردموگان  فارس

  .مرکز: ، نظریۀ ادبی، ترجمه فرزانه طاهري، تهران)1382(کالر، جاناتان 
  .نیلوفر: هاي رمان، تهران ، ترجمه حسین پاینده در نظریهرمان پسامدرنیستی، )1386(الج، دیوید 

  .نیلوفر: ، تهران، ترجمه حسین پایندهرمان پسامدرن غنی شدنِ رمان مدرن، )1386(متس، جسی 
  .ققنوس: ، چاپ سوم، تهرانکتاب ارواح شهرزاد، )1389(مندنی پور، شهریار 

: ترجمه حسین پاینده، در مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، تهران طرح در رمان مدرن،، )1383(هاینول، آرتور 
  .روزگار
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