
  
  )9- 38(صص:  1396و زمستان  زيي، پا12 ة، شمار7سال  

 
Literary Sciense 
Vol. 7, No 12, Autumn & Winter 2017-2018 (pp.9-38) 
DOI: 10.22091/jls.2018.1411.1064 

 
 

 

  ژنت زماني نظريةبر اساس  گلستان از   بررسي چند حكايت
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  2محمدي  شاه فرناز

  ارشد دانشگاه محقّق اردبيلي  كارشناس
  چكيده

 در نظريه اين ارزيابي رويكرد با و ژنت» روايي زمان« نظرية بررسي منظور به رو، پيش پژوهش
 پيرامـون . اسـت  پرداختـه  آن از چنـد  هايي حكايت بازخواني به گلستان، هاي حكايت با تعامل
 را منطقـي  و طبيعـي  گاهشـمارانة  نظم تا هستيم ناگزير گلستان، در ژنت رواييِ زمان هاي  مؤلفه
ـيم  بررسـي  هـم  از جـدا  طور به را دو اين زماني، ترتيب و نظم  بحث در و كرده مجزا  نيـز . كن
 روايت تعريف از تا داشت آن بر را ما داشتيم، رو پيش روايت هر در كه تيمتفاو هاي رفت پي
ـاريف  روايـي،   درون رخداد و روايي  برون رخداد. بگيريم بهره خُرد روايت و مادر  ديگـري  تع
ـار  بـه  روايـت  و داستان سرعت و زمان تفاوت تبيين در تواند مي كه هستند  در. شـود  گرفتـه  ك
ـامد  شده، ياد نظريه هاي  مؤلفه از ييك عنوان به  بسامد بررسي ـباهت  بس ـيش  كـه  ش  در ايـن  از پ
 راهگشا روايي هاي بسامد بهتر تبيين در است، رفته كار به» روايت و زمان« عنوان تحت اي مقاله

ـاز  آن، در كه است گرفته انجام تحليلي توصيفي ـ  روش به پژوهش، اين. گرديد ـا  بحـث  آغ  ب
ـان « امونپير مطرح هاي نظريه به نظرداشت ـتي  و زم ـاي  نظريـه  ماننـد  ،»هس  و شـوتز  هوسـرل،  ه
ـاس  ايـن  بـر . است بوده هايدگر ـ در   سـخن : گفـت  تـوان  مـي  اس ـ بـه    سـعدي  ـتان   دليـل  گلس

ـا  بار سنجيده، و پرداخته هاي ايجاز از برخورداري ـاد  نظريـة  برابـر  در ه  جلـوه  تـر  كامـل  شـده  ي
ـا  را ما گلستان، در راوي رهيافت، اين از. كند مي ـاي  قولـه م ب ـادر،  روايـت : نظيـر  جديـدي  ه  م

ـباهت،  بسامد روايي، درون رخداد روايي، برون رخداد خُرد، روايت ـاي  ش  پسـماند  راوي، دني
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  مقدمه. 1
. آورد مـي  دسـت  بـه  »زبـان « و »زمـان « درون را خود تحرّك و پويايي همواره روايت

: 1387 كنان، ريمون( دارد اي ويژه اهميت روايت، بازنمايي ابزار اصلي مؤلفة عنوان به زمان
 بـراي  )پـانتوميم ( صـامت  نمـايش  بـه  واژه از زبان تحقّق ابزار جايي  جابه در اهميت اين). 62

 كـه  رخدادهاسـت  از اي گسسته چيدمان: روايت رو، اين از. است درك قابل داستان، انتقال
 باعـث  كـه  اسـت  زمـان  ايـن  حقيقـت  در. شـوند  مـي  مـرتبط  و متّصل هم به زمان مجراي در

 هـم  بـه  معلـول  و علّـت  رابطـة  مبنـاي  بـر  كـه  اسـت  رخـدادهايي  توالي معنابخشي و تحرّك
 رخـدادها  از كالبـدي  به بگيريم بازپس روايي سخن از را زمان راگ كه طوري به اند، رسيده

  .اند مانده محبوس گنگ خالئي در كه رسيم مي
 دو روايت، ساختاري مؤلفة اثرگذارترين و نخستين عنوان به زمان تحليل و بررسي در
 هوسـرل  ادمونـد  ديدگاه يكي. است بحث قابل هرمنوتيك و پديدارشناسي بر مبتني ديدگاه

 ســوبژه از منــد  داللـت  بنيــاني هوسـرل،  نگــاه در زمـان . هايــدگر مـارتين  ديــدگاه ريديگـ  و
 اسـاس  بر). 546: 1393 احمدي،( است) شناسايي مورد( ابژه به) شناسايي فاعل يا شناسنده(

 بـه  را او آن، از آگـاهي  سـاعت،  پرسـش  به پاسخ در و است آگاه زمان به نسبت انسان اين،
 هوسـرل،  نگـاه  از. شـود  مـي  رهنمون) است ساعت كه ثابت ةلحظ همان( زمان درك و فهم

  .است ابژه زمان و سوبژه واقع، در ساعت،
 پديدارشناسـي  ،»Dasein« طـرح  بـا  زمـان،  با پيشارويي در فراتر، ديدي با اما هايدگر 
 در هستي يا بودن جهان در همان انسان، هستيِ«: داد قرار شناسي  هستي خدمت در را هوسرل
 كـه  اي  هسـتنده  همـان  Dasein و اسـت  جهـان  همان) Da( دا زاين،ـ دا واژة در .است جهان
 نـوعي  به هايدگر نگرش، اين در). 72: 1386 جمادي،( »است جهان در هستي او هستي نوع

 هـاي  واقعيـت « جـزء  را زمـان  ،»شـوتز « نگاه دريچة از آن در و كرده اشاره »هستي فراخوان«
 ايـن  بـه . شود مي خوانده فرا هستي به آن از اي اليه لحظه، هر در كه است انگاشته »چندگانه
 از تـأويلي  هسـتي،  بستر در را چيز هر ،»هرمنوتيك پديدارشناسي« كارگيري به با او ترتيب،
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 در و نكـرد  بسـنده  هـم  ايـن  بـه  هايـدگر . گرفت نظر در خود پيشين الية براي چيز آن خود
 نگرشـي  در او. دانسـت  ميسـر  را زبـان  و زمـان  ارتبـاط  هستي، بر تكيه با فراتر، هم باز گامي

. كرد تعبير گفتن سخن و آمدن زبان به نوعي را جهان از انسان شهود و ادراك هرمنوتيك،
 كند مي زندگي زبان در انسان« كه  طوري گرفته، بر در را انسان زمان، همچون زبان بنابراين،

 است خود زبان خود، هستي، گرهايد نگاه از). 556: 1393 احمدي،( »است زبان همچون و
 برابـر  در چيـزي  كه همين. كند مي درك را زمانش زبان، فهم در دارد قرار آن در كه هر و

 وجود در هستي از اي مكالمه باشد، داشته وجود دل در شنيدن براي گوشي و باشد ديدگان
 گـوهر  دن،ديـ  ايـن ). 46: همـان ( بخشـد  مي رونق را انديشه كه گيرد مي شكل انسان زبانمند
  .است) ناب قصة يا و شعر ناب، پردازي  خيال( انگاره

 حفـظ  را خود بودن همچنان قراردادي، ابزارهاي از عريان زمان تا شود مي سبب زبان
 دريافـت  از دور بـه  مطلـق،  تـاريكي  در و بسـته  فضـايي  در كـه  كنيـد  تصـور  را انساني. كند 

 گذشـته  بـه  گذار به قادر خود ذهن در هم باز شخصي چنين دارد. قرار زمان گذر هاي نشانه
 بـه  او بـراي  شـمار  زمـان  ابـزاري  را ذهـن  روايت و زبان توان  مي كه  طوري به است؛ آينده و

 زبانِ او درون در دارد، جريان زمان اي پديده هر درون كه طور  همان بنابراين،. آورد حساب
 را زمـان  هاي اليه تا دارد را آن ييتوانا زمان، با تعامل در درون، زبان اين. هست نيز گفتگو
 گذشـته  بـه  زند، گريز آينده به ذهني هاي انگاره از تا دارد را آن توانايي زبان،. كند جا  جابه
 مكالمـه  بـه  آن سـازندة  عناصـر  بـا  و كنـد  تـداعي  ذهن در را آن بر مبتني تصاوير گردد، باز

 قالـب  در و شـده  داسـتان   هـم  انسـان  درونـي  راوي بـا  كه است زبان اين حقيقت، در. بنشيند
  . پردازد مي زمان بازشماري به روايت

 زمـان « نظريـه  طـرح  مبناي روايت و زبان زمان، تنيدگي هم در اين شناسي،  روايت در
 روايـت  و داسـتان  گـزارش،  تفـاوت  بيـان  بـا  را خود بحث او. شد ژنت ژرار توسط »روايت
 اهميـت ). 315 همـان: ( كـرد  دنبـال  روايـت  در زمـان  سـاختاري  هـاي  مؤلفه بسط با و شروع
 بـه  اسـت،  انكـار  قابل غير ادبي، متون شناسانه  روايت بازبيني در ژنت روايي زمان هاي مؤلفه
 و شناسـايي  هـا،  مؤلفه اين واكاوي در تواند مي روايي متن هر قوت و ضعف نقاط كه  طوري
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 نوشـتار  ايـن  پـژوهش  دمور كه سعدي »گلستان« نظير متوني در حتي. گيرد قرار توجه مورد
 موجـب  كـه  را نويسـنده  سـخن  هـاي  برجسـتگي  نظريـه،  اين از استفاده تا با توانيم مي است،

  .بشناسيم است بوده زمان گذر در او اثر تكرارناپذيري
 و آفـرين   نقـش  هاي متن از روايت، و داستان سوية دو با متني عنوان به سعدي گلستان

 سـعدي،  از  پـيش  تـا . اسـت  زمـين   ايران مردم باورهاي و ها ارزش بر فارسي ادب تأثيرگذار
 و تجـويزي  انتزاعي، مطلق، نگاهي اخالق، و عملي حكمت به ايراني انديشمندان بيشتر نگاه

 زبـان  از هـايي  حكايـت  قالـب  در كـه  بودنـد  نويسندگاني هم او از پيش هرچند. بود آرماني
 ايـن  امـا  بودنـد؛   پرداخته عملي حكمت ايفظر بيان به ،)نامه  مرزبان و ودمنه  كليله(حيوانات 
 در را مخاطـب  راويـت،  صـحنة  در حاضـر  راويِ صورت به بار اولين براي كه است سعدي
 بطـن  در را خـود  اجتمـاعي  شخصـيت  او. دهـد  مـي  قـرار  روايـت  و داستان با زمان  هم تعامل
 خـود  قـي اخال و عملـي  حكمـت  مخاطـب  و نظر مد اجتماع، مشخّص هاي موقعيت و شرايط
 اجتماعي مصلحت و جامعه روزمرة هاي واقعيت اساس  بر را ها آموزه اين وي،. دهد مي  قرار
 فـرو  را فرودسـت  نـه  آن در كـه  اجتمـاع،  بـه  نگـاهي  بـا  مبنـا  ايـن  بر و كند مي استنتاج افراد
 حقيقت در. پردازد  مي خويش جامعة از انتقاد به شود، مي مستثني را فرادست نه و گذارد مي
 مصـراع  دو كـه  پنـدارد  مي رباعي قالب در شعري سرودن مانند را اجتماعي زندگي عدي،س

 بـر ). gtalk.ir: طـاهري ( فرودسـتان  را آن بعدي مصراع دو و سرايند مي دستان فرا را آن اول
 مـوجز،  زباني گزيند، برمي خود، اجتماعي هاي انديشه بيان براي وي كه زباني اساس، همين

 بـه  او. اسـت  فـردي  تعصـبات  از پيراسـته  منطقـي  اسـاس  بر و طنز به ستهآرا محور،  حكايت
 را روايـت  نه و كاسته فرو داستان از نه كه گمارد مي زمان خدمت به را نوشتار زبان اي  گونه
 بـه  روايت خوانش مجراي از و ذهني تالشي در را خواننده نيز. باشد داده زايد برگ و شاخ

  . دهد مي ارجاع داستان
 روش از اسـتفاده  بـا  تـا  است آن حاضر پژوهش هدف شده، ياد هاي  ويژگي أثيرت زير

 را متـون  تـر  دقيـق  بررسي امكان كه »ژنت روايي زمان« نظرية كاربست و تحليلي توصيفي ـ 
 بررسـي  سـعدي  گلسـتان  در را »بسامد« و »تداوم« ،»ترتيب و نظم« مؤلفة سه آورد، مي فراهم
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 اميـر  و شـاعر  بازرگـان،  و سـعدي « هاي حكايت گلستان، لعةمطا در و منظور اين براي. كند
 و جـامع  هـا  مؤلفـه  اين به نسبت ها،  حكايت ساير از بيش كه را »الصوت  كريه خطيب دزدان،
 نظريـه  ايـن  فرودهاي و فراز و ها كاستي تواند مي بررسي اين. كرديم انتخاب بودند، برجسته

 طـور  بـه  نويسـنده  يـك  چگونه كه دهد نشان و دبنمايان سعدي نگارش شيوة با ارتباط در را
 روايتگـري  شـيوة  بـا  حتّـي  يـا  و اسـت  آورده هم گرد خود، اثر در را ها مؤلفه اين خودآگاه

 عنـوان  بـه  كـه  گلسـتان  هـاي  حكايت به پرداختن اين، بر افزون. كند مي تر كامل را آن خود
 آشـكار  را آن در نهفتـه  ديعبـ  هاي ويژگي شود، مي شناخته فارسي نثر ماندگار متون از يكي
 آن، عنـوان  با خو  هم است زباني گلستان، در سعدي زبان ديد، خواهيم كه همچنان. كند مي
 هـاي  گـل  كـه  همچنـان . اسـت   كـرده  مانـدگار   تسميه اين به را خود اثر حق، به نويسنده كه

 خشد، كـالم ب مي استقامت تيز، و تند هاي خار و آرايد مي زيبا روي و خوش عطر را گلستان
 بـه  آن در كـه  هـايي  كنايـه  و مجـاز  طنـز،  و آرايد مي ادبي بديع صنايع را گلستان در سعدي
  .شود مي او سخن استقامت و استواري باعث خورد مي چشم

  پژوهش پيشينة .2
 اساس بر گلستان حكايات بررسي خصوص در مقاله چند حاضر، مقالة تأليف از پيش

 و صـرفي  محمدرضا همراه به »فر  وحداني امير«. است تهگرف صورت ژنت ژرار زماني نظرية
 گلسـتان  هـاي   حكايـت  در روايت سرعت بررسي« عنوان با اي  مقاله در بصيري صادق  محمد

 سرعت مسئلة از گلستان، از قطعه يك و هشتاد بررسي ضمن ،)1395( »ژنت نظرية اساس بر
 و كنـد   مي استفاده گلستان هاي  كايتح ماندگاري و شهرت در مؤثّر عاملي عنوان به روايت
 موجـب  را امـر  ايـن  و اسـت  كُنـد  گلسـتان،  حكايـات  در روايت سرعت كه گيرد  مي نتيجه

 عنـوان  تحـت  اي  مقالـه  در »آبـادي   يوسـف  عرب فائزه« .داند  مي اثر اين ماندگاري و شهرت
 اسـاس  بـر ) 1394( »سـعدي  گلستان هاي  حكايت در متن زمان و روايي زمان تقابل بررسي«

 هـاي   روايـت  در مـتن  زمـان  و تقـويمي  زمـان  تمـايز  كشـف  و بررسـي  به ژنت، زماني مؤلّفة
 پركـاربرد  زماني هاي  مؤلّفه ژنت، نظرية اساس بر گيري،  نتيجه بخش در و پردازد  مي گلستان
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 روايـت  كنـدي  و مفـرد  بسـامد  نگـري،   گذشـته  از عبـارت  بررسـي،  مورد هاي  روايت در را
 مقالـة  در خـواه   نيـك  مظـاهر  و سـعيدي  فخرالـدين  همكاري با »آذر حكيم محمد. «ددان  مي

 تـوالن،  ماننـد ( سـاختارگرايان  نظريـة  بـر  تأكيـد  بـا ) 1396( »گلستان در تعليم ابزار روايت،«
 بررسـي  گلسـتان  اخالقـي  و تربيتـي  مفـاهيم  تبيـين  در را روايـت  تأثيرگـذاري ) بارت ژنت،
 شـكل  پيرامـونش  هسـتيِ  شـناخت  محور حول سعدي باورهاي كه گيرد  مي نتيجه و كند  مي
 تـالش  حاضـر  مقالـة  مؤلفان .كند  مي منتقل مخاطب به تمثيل راه از را ها  آن وي، و گيرد  مي
 اساس بر گلستان چهارم و سوم هاي  باب از حكايت چند تخصصي بررسي راه از تا كنند  مي

  .كنند روشن را ها  آن روايي هاي  برتري و ها  ارزش ژنت، زمانيِ نظرية

  پژوهش نظري چارچوب. 3
 اسـت  عام نگاهي دارد، وجود »روايت« مفهوم به كه نگاهي فارسي، ادبيات و زبان در

 فرزاد،( است رفته كار به معني يك در و مترادف همه... و حكايت داستان، قصه، كلمات و
 در و دانسـته  معـادل   Narrative بـا  را روايت نيز، ادبي اصطالحات فرهنگ در). 89: 1392
 اعمـال  و گفتـار  نقـل  و شخصيت حادثه، داراي كه روايتي قسم هر به: «اند نوشته آن تعريف

 عرصة در همه، اين با). 253: 1392داد، ( »شود مي اطالق نثر يا نظم خواه باشد، ها شخصيت
 و داشـته  وافـر   بهـرة  يپـرداز  نظريه تحوالت از كه است هايي حوزه جمله از روايت ادبيات،
 خود به ادبي آثار حيطة در را معاصر ساختارگراي نقد از توجهي قابل گسترة شناسي  روايت

 انـواع  كـه  اسـت » زبـاني  دسـتور « وضع و كشف پي در شناسي  روايت. است  داده اختصاص
 چشـم  بـدون  آن، بـر  حاكم قوانين تبيين و روايت ساختار تحليل با و برگيرد در را ها روايت
 سـاختار  بهتـر  شـناخت  بـه  مخاطب، برداشت و فهم مؤلف و مقصود تفسير و شرح به داشت

 خـود  وجـود ـ   خواه نا خواهـ  روايت كه عنصري عنوان به زمان ميان، اين در. بيانجامد ها آن
  . شود مي شناخته روايت ساختاري هاي مؤلفه از يكي عنوان به نيز، و است آن وامدار را

 دال رابطة و دوگانه تقابل آن اصلي هاي بنيان از يكي كه ساختارگرا يشناس  روايت در
 مـدلول  زمـان  و دال زمـان  صـورت  بـه  تقابل اين از تأسي با نيز روايت زمان است، مدلول و
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 و آن برونـة  آيـد  برمـي  داستان درون از آنچه عنوان به روايي سخن بنابراين،. شود مي مطرح
 در. آيـد  مي شمار به مدلول روايت است، آن دروني وايمحت كه داستان و است روايت دال
 و دال زمـان : هسـتند  قائل زمان نوع دو روايتي هر براي ساختارگرا شناسان  روايت راستا، اين
 سـاير  از را آن كـه  است روايي سخن »مميز فصول« جمله از مهم، ويژگي اين. مدلول زمان
 و فردوسـي  ي شـاهنامه  در روايـي  سـخن  نميـا  تمـايز  نظيـر  سازد؛ مي متمايز سخن هاي گونه
 و روايـت  زمـان  بعد دو هر فردوسي ي شاهنامه منظر، اين از. حافظ غزليات در تغزّلي سخن
 شـاهان  و پهلوانان مرگ و زندگيِ داستان زمان از روايت زمان كه داراست، را داستان زمان

 اسـت  دال زمان داراي فقط حافظ غزليات آنكه حال است؛ يافته برون تاريخي و اي اسطوره
  ).126: 1389 پور،  قاسمي( اند داستان عنصر فاقد ها آن مدلول كه

 نظـم  و بـرد   مـي  پـيش  زمـان  با همسو را آن كه روايت ابعاد ترين  بنيادي از ديگر يكي
 بـه  ريچاردسـون  سـوي  از كـه  است »علّيت« گيرد،  مي بر در را رخدادها منطقي گاهشمارانه

 دگرگـوني  باعـث  غيرمسـتقيم،  يا مستقيم كه رخدادي يا واكنش« :شده تعريف صورت اين
 جلـو  به رو سيري كه وار  علّيت اي پديده عنوان به زمان). 12: 1391 همان،» (شود داستان در

 پـيش  آينده سوي به داستان عالم در رخدادها رو، اين از. است كرده احاطه را داستان دارد،
 وجـود  زمـاني  جهـت  يك داستان در رخداد هر و يتشخص هر ازاي به عبارتي به. روند مي
 ايـن  مـتن،  بـه  روايي سخن صورت به داستان انتقال. گذشته نه و آينده سوي به جهتي. دارد

 امكـان  اين همه،  اين با. كند جا  به  جا زماني لحاظ به را رخدادها تا دهد مي راوي به را توانايي
: گـوييم  مـي  وقتـي  مثال عنوان به. نيست ممكن رخدادها براي معلولي و علّت رابطة حيث از
 افتـادن  بـين  را، معلـول  و علّـت  بـر  مبتنـي  اي رابطـه  ،»شكست و افتاد طاقچه روي از گلدان«

 اي گذشـته  بـه  است ممكن اتّفاق، اين روايي نقل در. ايم گرفته نظر در آن شكستن و گلدان
 ميـان  معلـولي  و علّـت  ي رابطـه  يمتـوان  نمـي  عنوان هيچ به اما بود، سالم گلدان كه بازگرديم
. »افتـاد  طاقچـه  از گلـدان  سـپس  و شكسـت  گلـدان «: بنويسـيم  و كنـيم  جـا   جابه را ها رخداد
 يـاد  هـايي  گـزاره  بـا  مواجهـه  عنـوان  با ها آن از پور قاسمي كه آنچه نظير هست، هم مواردي

: هـا  گـزاره  يـن ا در مـثالً : «باشـند  هـم  از جـدا  مكـاني  و زمـاني  لحـاظ  بـه  كـامالً  كه كند مي
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 بعـد  روز و ريخـت،  فرو) Aden( آدن در پلي سپس رسيد، قتل به پرتغال در مداري  سياست
 كـه  ايـن  مگر بسازند؛ را روايت يك توانند نمي معموالً كرد، اصابت فيجي به تسانومي يك
» شـوند  داسـتان  يـك  از بخشـي  هـا  آن همـة  تـا  شـود،  اضافه ها آن به علّي روابط از اي شبكه

  ). 13 :همان(
 داشـتن  نظـر  در بـا  ژنـت  شناسـي،   روايـت  حـوزة  پـردازان   نظريه ميان از ترتيب، اين به
 رخـدادها،  گفتمان به نه و ها رخداد به خود مطالعات اولويت دادن با و زمان مطالعة رويكرد
 هـا  رخـداد  روايت، در زيرا آورد؛ فراهم را شناسي  روايت ساختارگرايي تر ساده درك زمينة
 گفتمـاني،  الزامـات  يا ها نيرو محصول شكل به بلكه اند، بوده مفروض و مقرّر كه گونه  آن نه

 عهـده  بـر  روايـت  مـدلول  و داسـتان  بـه  را ارجـاع  بيشـترين  و سازند مي را روايت اصلي پاية
 دسـت  بـه  و رخـداد  اقتضـاي  بـه  كنـد  مي ارائه را رخدادها اين كه گفتماني همچنين،. دارند
  ).306: 1388 كالر،( شود  مي عرضه روايت راويِ

 طـرح  و داسـتان  ميـان  تمـايز  براي اي ويژه اهميت روس، شناسان  روايت ژنت، از پيش
 سـازمان  دسـت  كـه  اسـت  خـامي  مـادة  داسـتان،  و ادبي صرفاً طرح، آنان نظر از. شدند قائل

 مـان، ز بـه  بخشـي   اصـالت  با ژنت اما). 109: 1384 سلدن،( كشد مي انتظار را نويسنده دهندة 
 رونـد  بـر  ترتيبشـان  و نيامـده  در كـالم  و لفـظ  بـه  هنـوز  كـه  دانست موادي شامل را داستان

 ويـژه  بـه  افزايـد؛  مـي  داسـتان  به نويسنده كه است چيزي همة نيز گفتمان. است گاهشمارانه
: 1386 مـارتين، ( داسـتان  بـا  راوي رابطـة  و ها شخصيت خودآگاه ارائة زماني، رفت  پي تغيير

 كـه  داد تميز يكديگر از را داستان تحليل محوري مقولة پنج زمان، برابر در او ين،بنابرا). 77
 در). 5: 1393 اسـداللهي، ) (لحـن  يـا ( آوا و )وجـه  يا( حالت بسامد، تداوم، نظم،: از عبارتند

 عنصـر  از ها  آن مندي  بهره و سعدي، گلستان حكايات از بسياري بودن واره داستان مقاله، اين
. بپـردازيم  آن از چنـد  حكايـاتي  در شـده  ياد نظريه ابعاد بررسي به بتوانيم تا دش سبب زمان
 مـورد ، هسـتند  تـر  برجسـته  گلسـتان  در كه را» بسامد« ،»تداوم« ،»نظم« مؤلفة سه منظور بدين
 بيني،   پيش قبيل از عواملي با و شود مي مربوط قصه زماني ترتيب به ،»نظم«. داديم قرار توجه

 شود، مي مربوط داستان و رنگ  پي ميان هماهنگي نا به كه پريشي   زمان يا ذشتهگ به بازگشت
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 حـذف  را اي قطعـه  توانـد  مـي  چگونـه  روايـت  كه كند مي مشخص ،»تداوم«. دارد كار و سر
 از مسائلي به ،»بسامد«. آن نظاير و نمايد ايجاد كوتاهي آن در كند، خالصه دهد، بسط كند،
 شـده  روايـت  بار  يك و افتاده اتّفاق روايت در بار  يك اي حادثه آيا كه پردازد مي قبيل  اين

 گفتـه  بار  چند و افتاده اتّفاق بار  چند است؛  شده گفته بار  چند اما افتاده اتّفاق بار  يك است؛ 
  ).145: 1380 ايگلتون،( است  شده گفته بار  يك فقط و افتاده اتّفاق بار  چند يا است؛  شده

 سعدي گلستان در ژنت روايي زمان هاي ؤلفهم بررسي. 4

ولـي   بپـردازيم؛  سـعدي  گلسـتان  در ژنت نظرية ابعاد بررسي به تا است آن زمان حال
 روايـت،  هـر  .كنـيم  اشـاره » مـادر  روايت« عنوان تحت مبحثي به آن، از پيش است ضروري

 گـرد  اصـلي  تروايـ  متن در رخداد، قالب در كه باشد خُرد هاي روايت از تسلسلي تواند مي
 تواند مي خود كه شود مي بيان رخدادهايي روايت، هر متن درون ترتيب، اين به. است آمده
 همچـون  نويسندگاني با برخورد در بحثي چنين اهميت. باشد ديگري روايت مبناي و شروع
 قالـب  در را ايجازهـا  گلسـتان،  هـاي   حكايـت  در سـعدي،  زيـرا  ؛يابـد  مي نمود بيشتر سعدي
 گيـري   شكل زمينة خود، ها، روايت اين به پرداختن كه زند مي پيوند هم به خُرد يهاي روايت
 ، هنرمندانـه  گلسـتان،  در را سـعدي  سـخن  ايجـاز  همـين،  و شـد  خواهد تري گسترده روايت

 ماننـد:  هسـت  گلسـتان  در هـايي   روايـت  ايـن،  بر عالوه .است كرده پذير  گسترش و بديل  بي
 در »انـد   بسـته  را سـنگ  و انـد   گشـاده  را سگ« نظير عبارتي آن در كه ،»دزدان امير و شاعر«

 سـعدي،  روايت دنياي و است »روايت دنياي« ها آن خاستگاه كه است المثلي  ضرب حقيقت
 در را هـا   مثَـل  ايـن  بـار،  اول خواننـده،  اگرچه كه شده باب هايي  مثَل آن در كه است دنيايي
 جـاري  هاي  مثَل خالق كه برد  نمي گمان اول نگاه در اند،خو  مي و بيند  مي سعدي هاي  روايت

  . است راوي خود ها،  شخصيت زبان بر

 ترتيب و نظم. 1. 4

 ايـن  در. اسـت  روايـت  در طبيعـي  گاهشـماري  و منطقي گاهشماري بردارندة در نظم
 عـدم  باعـث  داسـتان،  زمـان  بـودن  بعـدي  چند برابر در متن زمان بودن خطّي ها، گاهشماري
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 توصـيف  در نويسـنده  حقيقـت،  در. شـود  مـي  داسـتان  زمـان  بـا  متن زمان يك به يك ناظرت
 ايجـاد  براي را ها رخداد توالي و ترتيب يا و كند مي رعايت را گاهشمارانه نظم يا  ها، رخداد
 باعـث  رهگـذار  ايـن  از كـه  زنـد  مـي  بـرهم  خواننده به هيجان القاي نيز و متن ادبيت و لذّت

 چيـنش  در كـه  تغييـري  گونـه  هـر   ژنـت،  ديـد  از  .شـود  مـي  روايـي  متن دنخوان در استمرار
 ايـن  در طبيعي و منطقي جايي به جا به  منجر كه اي گونه به  گيرد، صورت ها رخداد مند ترتيب
    .دارد نام »پريشي   زمانْ« شود، بين

    طبيعي گاهشمارانه نظم. 1. 1. 4
 طبيعــي، گاهشــماري از گريــز الــبق در و هــا روايــت زمــاني نظــم پيرامــون بحــث در
 پيشـواز  يـا  نگر   آينده« و »زماني بازگشت يا نگر    گذشته« نوع دو را، ها پريشي   زمان ترين عمده
 قابـل  »مركّـب  و بيرونـي  دروني،« قالب سه در خود نوبة به يك  هر كه دهد مي شكل »زماني
  . است بررسي

 رويـدادهاي  نقـل  از پـس  داسـتان  رد اي گذشـته  بـه  روايـت  ارجاع ،»نگر  گذشته« نوع
 اي  گذشـته  يادآور  ترتيب، به دروني، نگر  گذشته و بيروني نگر   گذشته. است متن شدة سپري
 يـا   تكـرار،  نگرانـه   پـس  طور  به اما  داده، رخ روايت اولين آغاز نقطة از پس و پيش كه است
 بـر   در نگر  گذشته كه را اي دوره گرا . است  شده نقل مرتبه  اولين براي مقرّر، مكان از خارج

 دوره ايـن   داستان، تر بعد مرحلة در اما  شود، آغاز روايت اولين آغاز نقطة  از پيش  گيرد، مي  
 بـود   خواهـد  مركّـب  نگـر    گذشـته  گـاه   آن  برود، تر جلو آن از يا شود متصل روايت اولين به
  ).65: 1388 كالر،(

  .اسـت  اوليـه  هـاي  رخـداد  نقـل  از پـيش  داستان رخداد روايت  ،»نگر   آينده« عكس بر   
 و نگـر     گذشـته  روايـت  كـه   طـوري   بـه   است؛  كرده مكان نقل داستان آيندة به روايت گويي
 »روايـت  اولـين « را  آن ژنـت  و انـد  زده جوانـه  آن از كـه  روايتـي  بـه  نسبت دو هر نگر   آينده

 هـا  نگـر    گذشـته  چـون  نيـز  نگرهـا    آينـده . نهد مي بنا را يتروا دوم الية زماني نظر از  نامد، مي
 هماننـد (  كننـد  اشاره متن در نظر  مورد داستان خطّ يا رخداد  شخصيت، يك به است ممكن

 همچنــين ). داســتاني متفــاوت(ديگــر  داســتاني خــط و رخــداد  شخصــيت، بــه يــا  ؛)داســتاني
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 گيرنـد      بـر   در را روايـت  اولـين  پايـان  وراي تواننـد  مـي  هـا  نگـر   گذشـته  هماننـد  ها نگر   آينده
 آن در روايـت  اولـين  نقل كه اي نقطه بر مؤخّر يا روايت اولين بر مقدم اي دوره يا  ؛)بيروني(

  ).67: همان( ؛)مركّب( دروني و بيروني از تركيبي يا و  ؛)دروني( است  شده آغاز

 روايــت درونــي هــاي  يــهال بررســي در: »بازرگــان و ســعدي« روايــت. 1. 1. 1. 4
 كـه  رود  مـي  ميـان  از آينـده،  و گذشـته  به گذار با رخدادها زماني نظم ،»بازرگان و سعدي«

 ايـن  در .دهـد   مـي  شـكل  اصـلي  روايـت  بسـتر  در را خُرد روايتي ها،  نظمي  بي اين از هريك
 طـرح  بـا  راوي كـه  يافتـه  اختصـاص  نگـري   آينـده  بـه  مـتن  از تـوجهي  قابـل  بخـش  روايت،
سعدي ـ   كوتاه هاي  جواب و بازرگان پريشان هاي سخن قالب در ها بخش اين مند وگو  گفت
 بـه  روايـت  تبيـين  پـس  از خـوبي  بـه  خـورد ـ ،   مـي  چشـم  به روايت متن در شمار اندك كه

 زماني، نظم بررسي منظر از روايت اين. است برآمده قصوي روايت و زماني پيشواز صورت
 :داد نشـان  زيـر  صـورت  بـه  تـوان  مـي  را روايـت  اين پريشي مانز. است پريش  زمان روايتي

 نگـر   گذشـته ( خـدمتكار  بندة چهل و داشت بار شتر پنجاه و صد ،)حال( شنيدم را بازرگاني
 از نيارميـد  شـب  همـه  ،)حال( درآورد خويشتن حجرة به مرا كيش جزيرة در شبي ،)بيروني
 بـه  بضـاعت  فـالن  و تركسـتان  بـه  نبـازم ا فـالن  ،)مركّب نگر  آينده( گفتن پريشان هاي سخن

 نگـر   گذشـته ( ضـمين  فـالن  را چيـز  فـالن  و اسـت  زمـين  فـالن  قبالـة  ايـن  و است هندوستان
 اســت خــوش هــوايي كــه ،)بيرونــي آينــده( دارم اســكندريه خــاطر گفتــي گــاه ؛)مركّــب

 نگـر   گذشـته ( اسـت  مشـوش  مغـرب  دريـاي  كـه  نـه  ،)حال( گفتي باز ،)بيروني نگر  گذشته(
 كـرده  آن اگـر  ،)مركّـب  نگـر   آينـده ( اسـت  پيش در ديگرم سفري ،)حال( سعديا ؛)ونيبير

 اسـت؟  سفر كدام آن . گفتم)بيروني نگر  آينده( بنشينم اي گوشه به خويش عمر بقيت شود،
 قيمتـي  شـنيدم  كـه  ،)بيرونـي  نگـر   آينده( چين به بردن خواهم پارسي گوگرد ،)حال( گفت
 و هند به رومي ديباي و آورم روم به چيني كاسة آنجا از و ،)بمركّ نگر  گذشته( دارد عظيم
 تـرك  پـس  آن از و. پـارس  بـه  يمـاني  بـرد  و يمـن  بـه  حلبـي  آبگينة و حلب به هندي فوالد

 فروگفـت  چندان ماخوليا اين از انصاف .)بيروني نگر  آينده( بنشينم دكّاني به و كنم تجارت
 ها آن از ،)حال( بگوي سخني هم تو سعدي يا گفت: .)حال( نماند گفتنش طاقت بيش كه
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 بـار  /غـور   اقصـاي  در كه شنيدستي آن: ؛ گفتم)بيروني نگر  گذشته( اي شنيده و اي ديده كه
 گـور  خـاك  يـا  كنـد  پـر  قناعـت  يـا / را  دار  دنيـا  تنگ چشم گفت:/ ستور  از بيفتاد ساالري

  .)حال(
 شاعر« روايت در زماني نظمي  بي بررسي :»دزدان امير و شاعر« روايت. 2. 1. 1. 4

 در ها آن توالي و رخدادها .است گيري  پي قابل رخدادها همزماني مفهوم در ،»دزدان امير و
 كـه  افتـد  مـي  اتفاق سريع قدري به ،»بخنديد و بشنيد و بديد غرفه از امير« مانند: هايي عبارت
 بـه  بايـد  روايـت  چـارچوب  در رخـدادها  اين بيان اما. كند مي القا ناظر در را همزماني نوعي
 در. كنـد  ارائـه  پـذير  بـاور  و طبيعـي  صـورتي  به را معلولي و علّت پيوستگي كه باشد نحوي
 حاالت همزماني رخداد، بودن عيني دليل به شاعر، سخن برابر در امير واكنش بروز داستان،

 گيگشـاد  و تنگـي  چهـره،  رنـگ  تغييـر : ماننـد . دارد خـود  در خنديـدن را  ديدن، شنيدن و
 بيـان  روايـت،  متنـي  فضاي بودن ساحتي تك دليل به كه...  و ها دندان شدن نمايان ها، چشم
 بـا  كـه  روايـت  مـتن  در همزمـاني  ايـن  انعكـاس  بايـد  رو، اين از. نيست ممكن همزماني اين

 چنـد  تـوالي  و ترتيـب  كـه  رود پـيش  جـايي  تا است، شده ميسر ها رخداد سرعت از كاستن
 چـارچوب  رعايـت  بـا  و باورپـذير  و طبيعي صورت به روايت، به ستاندا از رخدادها، بعدي
 از كاسـتن  جـاي  به راوي كه زماني حتّي شده، ياد روايت به توجه با. باشد متن فضاي خطّيِ
 و افزايـد  مـي  روايـت  سـرعت  بـر  بـاره   يـك  بـه  توصـيف،  بـه  آوردن روي و داستان سرعت
 از را خـود  اعتبار قاعده اين هم باز كند، مي خالصه) فعل معموالً( كلمه يك در را توصيف
  .دهد نمي دست

 خطيـب « روايـت  زمـاني  نظمي  بي دليل :»الصوت  كريه خطيب« روايت. 3. 1. 1. 4
 بـاب  در. است داستان در ها آن وقوع ترتيب با روايت رخدادهاي تناظر عدم ،»الصوت  كريه
 را بلّيـتش  داشـت  كـه  جـاهي  علّـت  به قريه مردم« عبارت در نيز، رخدادها وقوع زماني نظم
. خـورد  مـي  چشـم  بـه  مركّـب  نگـري   گذشـته  ،»ديدند نمي مصلحت را اذيتش و كشيدند مي

 گذشـته  به بازگشت نوع يك با دهيم، قرار توجه مورد را دوم خطيب نهاني عداوت چنانچه
 زمـان  ازيتو و گردد مي باز خطيب دو هر پيشينة به كه شويم مي روبرو) بيروني نگر  گذشته(
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» باري: «كه كند مي تقويت را نظري چنين نيز، راويخود . زند مي هم بر را روايت و داستان
 تأمـل  و درنـگ  خطيـب  دو آشنايي پيشينة در اي لحظه نيز راوي گويي. بود آمده پرسش به

. اسـت  روايـت  در حـال  زمان به بازگشت خواهان» باري« لفظ بردن كار به با سپس و داشته
حـوادث و   رخدادها، ها، شخصيت از اطّالعاتي آنكه، دليل به روايت از بخش اين همچنين،

 هسـت  نيز گوي  هم روايت زماني بازگشت است، آورده فراهم را همسان داستانيِ خطّ يك
 الصـوت   كريـه  خطيـب  نزد به پرسش براي دوم كه خطيب زماني). 140: 1389 پور،  قاسمي(

 ارجـاع  دوم خطيب خواب به بار اين كه هستيم) دروني( رينگ  گذشته شاهد دوباره آيد، مي
 داسـتان  از جـدا  دوم، خطيـب  ديـدن  خـواب  كـه  آيـد  مي نظر به حال، عين در. كند مي پيدا

 شخصـيت  دوم، خطيـب  آن در كـه  باشـد  ديگـر  داسـتان  بـه  رفتي برون حقيقت در و اصلي
 را او شـبي . داشـت  نهـاني  تيعداو الصوت  كريه خطيب از كه بود خطيبي ابتدا«: است اصلي
 بـه  تـر  پـيش  كـه  خـود  از دروني اي اليه با را ما سعدي روايت واقع، به... ». و ديد خواب در

 زمـان  و داسـتان  زمـان  تـوازي  روايـت،  اين در. كند مي آشنا شد، مطرح خُرد روايت عنوان
 اسـت،  آن بردارنـدة  در كـه  اصـلي  روايـت  بسـتر  در روايـت  همين اما است، خطّي روايت،
 در پريشـي   زمـان  مفهـوم  بـا  روايـت،  از بخـش  اين در. است زده هم بر را زمان خطّي توازي
 بازگشـت  صـورت  بـه  را آن ژنت كه هستيم روبرو ديگرگوي روايت زماني بازگشت قالب

   .است كرده تعريف ديگر داستاني خطّ يا ها شخصيت رخدادها، به زماني،
 بـاز  بگيـريم،  ناديـده  را روايت دروني هاي اليه اگر شده، ياد روايت در كلّي، طور به

 صـداي  از مـردم  كه است بوده الصوت  كريه خطيبي: «يعني است؛ كامل داستان رفت پي هم
 روزي. كردنـد  مـي  سـكوت  و مراعـات  را حالش او، مقام و جاه علّت به و بودند رنج در او

. كـرد  تعريـف  را ودبـ  ديـده  پـيش  چنـدي  كه را خوابي. آمد نزدش به شهر خطباي از يكي
. اسـت  گردانيـده  واقف خويش عيب به را او كه كرد تشكّر او از و رفت فرو فكر به خطيب
 اين در چه اگر بنابراين،. »نگويد موعظه بلند صداي با ديگر كه داد قول و كرد توبه خطيب
 را راوي نظـر  كه رفتي پي است، برقرار توازي روايت زمانِ و داستان زمان ترتيب بين حالت
 از هـايي  اليـه  بـا  مـادر  روايـت  همان سازد، مي فاخر اثري او روايت از و كند مي تأمين بيشتر
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 و پيشـوازها  بـا  روايـت  و داسـتان  زمـان  ميـان  خطّـي  تـوازي  آن در كـه  اسـت  خُـرد  روايت
   .است نشده رعايت زماني هاي بازگشت

   منطقي گاهشمارانه نظم. 2. 1. 4
 هـم  يـا  و ديگـري  از بعـد  يـا  قبل  دارند، يكديگر با هك رابطة زماني اساس بر رخدادها

 بـين  معلـولي  و علّت رابطة مبناي بر منطقي توالي نوعي اساس اين بر كه افتند مي اتّفاق زمان
 داستان هاي رخداد ترتيب زدن هم بر يا تعديل توان مي آن مبناي بر كه شود مي مطرح ها آن
 در تعريـف  ايـن   ).305  :1388  كـالر، (  كرد ريفتع روايي متن و سخن رنگ پي به نگاه با را

 سعدي، گلستان در و اساس اين بر. است »روايت در رويدادها منطقي گاهشماري« بردارندة
 هـا   روايـت  منطقـي  گاهشـمارانة  نظـم  پيرامـون  بحث مبناي راوي، روايتگري شيوة در ايجاز
 از واحـدي  رفـت  پـي  به دگيسا به توان نمي گلستان، هاي روايت بررسي در واقع، در. است
 بـه  نيـز  ديگـري  مفاهيم و معاني كه است بسته كار به را هايي واژه سعدي. يافت دست ها آن

 عالوه آن، مخاطب تا دهد مي را قابليت اين روايت به  كار اين. كند مي متبادر خواننده ذهن
 از گذشته. باشد داشته داستان رفت پي از نيز متفاوتي دريافت خوانش، سرعت در تفاوت بر

 در .زنـد  مـي  رقـم  را متفـاوتي  هـاي  پريشـي  زمان روايت، براي واحد رفت پي يك نبود اين،
 بـا  را روايـت  منطقي، لحاظ به يك هر كه بينيم  مي را روايت سه متفاوت هاي  رفت  پي اينجا،
  .است كرده همراه  گاهشمارانه نظمي بي يا نظم

 
 »بازرگانوسعدي«حكايت

 ←پ ←ب ←آ (
  )ت

 رعايت گاهشمارانه نظم
 .است شده

 سعدي بازرگان شبي. ب. سعدي سپس و است بوده بازرگاني ابتدا. آ 
 پريشان هاي سخن صبح تا بازرگان. پ. آورد مي خويش حجرة به را
 .خوابد نمي پريشان هاي سخن طفر از بازرگان .ت. گويد مي

 1 رفت پي

  پ ←ت ←ب←آ 
 رعايت گاهشمارانه نظم
 .است نشده

 بازرگان، شبي .ب. سعدي سپس و است بوده بازرگاني ابتدا .آ 
 هاي سخن صبح تا بازرگان. پ. آورد مي خويش حجرة به را سعدي
 .بندد نمي فرو دم و نگرفته آرام صبح تا بازرگان .ت. گويد مي پريشان

 2 رفت پي 

 



 23   ژنت يزمان يةنظر اساس بر گلستان از  تيحكا چند يبررس

 

 »دزداناميروشاعر«حكايت

 ←پ ←آ ← ب (
 ←چ ←ج ←ث ←ت

  )د ←خ←ح
 »ب و آ« هاي رخداد توالي
 طبيعي گاهشمارانة نظم از

 .كند نمي پيروي

 . رفت دزدان امير نزد به شاعر .ب. دزدان امير و است بوده شاعري .آ 
 را شاعر جامة امير دستور به .ت. گفت دزدان امير بر ثنايي شاعر .پ

 در شاعر .ج. كردند بيرون ده از را شاعر امير دستور به .ث. بركندند
 زمين از نتوانست شاعر .چ. افتادند وي پي در سگان رفت مي كه راه

 از امير .ح. بود گرفته يخ زمين كه چرا بردارد؛ سگان دفع براي سنگي
. خواست را اش مهجا امير از شاعر .خ). بخنديد و بشنيد،      بديد( غرفه
 .بازگرداند چند، درمي و قبا با را شاعر جامة امير .د

 1 رفت پي

 ←ج ←ث ←ت ←آ
 ←خ ←ح ←ب ←چ
 ←ز ←ر ←ذ ←پ ←د

  س ←ژ
 نظمي  بي نمودار، اين در

 در ها رخداد گاهشمارانة
 پيشين، نمودار با مقايسه
 .شود مي ديده بهتر

 از .پ. بود ردس هوا روزي .ب. دزداني امير و است بوده شاعري .آ
. رفت دزدان امير نزد به شاعر . ت. بود گرفته يخ زمين سرما غايت
. بركندند را اش جامه امير فرمان به .ج. گفت دزدان امير بر ثنايي .ث
 و گرفت خود سر شاعر .ح. انداختند بيرونش ده از امير فرمان به .چ

. دارد بر سنگي تا خواست شاعر .د. افتادند او پي در سگان .خ. رفت
 امير به  شاعر .ژ... .  :گفت و بديد امير .ز ... . :گفت .ر. نتوانست .ذ

 و پوستين و داد پس او به را جامة شاعر دزدان امير .س. گفت پاسخ
 .كرد ضميمه او بر هم چند درمي

 2 رفت پي

 
 »الصوتكريهخطيب«حكايت

 ←ت ←ب ←آ( 
  ) ث ←پ

 گاهشمارانه نظم
 .است نشده رعايت

. بودند رنج در وي صداي از مردم كه است بوده الصوت  كريه خطيبي ابتدا .آ 
 دوم خطيب .پ. دارد نهاني عداوتي او با كه است بوده ديگري خطيب .ب
 خطيب نزد به دوم خطيب .ت. بيند مي خواب در را الصوت  كريه خطيب شبي
 خطيب .ث            . گويد مي باز را خوابش و آيد مي الصوت  كريه
 .كند  مي توبه و كرده قدرداني وي از الصوت  كريه

 1 رفت پي

 ←ت ←پ ←آ (
 ←ج ←ث ←ب
 ←خ ←ح ←چ

  )د
 گاهشمارانه نظم

 .است نشده رعايت

 ديگري خطيب .ب. دارد خوش صدايي پنداشت مي كه بود بدصدا خطيبي .آ
 خطيب صداي از مردم. پ. بود خاطر آزرده بدصدا خطيب از كه بود هم

 شبي ديگر خطيب .ث. كردند مي سكوت مردم .ت. بودند رنج در بدصدا
 .ح. كرد تعريف را خوابش .چ .رفت بدصدا خطيب نزد به .ج.  ديد خوابي
 ديگر كه داد قول .د. كرد توبه بدصدا خطيب .خ. كرد تشكّر بدصدا خطيب

 .نخواند آواز بلند صداي با

 2 رفت پي
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   ديرش و تداوم. 2. 4
 شود مي كامل وقتي متن: «كه مقال اين و خواننده نقش به بخشي  اصالت كنار در ژنت

 از را داسـتان  ، سـرعت )227: 1379 اسـكولز، ( »كنـد  فعاليـت  آن درك در نيـز  خواننده كه
 از خـالي  روايتـي  هـيچ  وي، نگـاه  از. گرفـت  وام مخاطـب  ذهـن  از را آن پويايي و روايت،

  ،»تداوم و ديرش« مختلف حاالت بنابراين، ؛)148 :1384 سلدن،( نيست »ذهني  آميزي رنگ«
 آن رهگــذر از كــه اســت هــايي مؤلفــه »واشــتاب و شــتاب  ايجــاز، حــذف،  درنــگ،«  :يعنــي
 اتّفـاق  يـك  از ويرا درك ميـان  ايـن  در. بپـردازيم  رخـدادها  ذهنـي  بازآفريني به توانيم مي

  .دارند مؤثر نقشي توصيف، ابزار نيز و واقعه آن در حاضر هاي شخصيت رنگ و تاريخي
 خاسـتگاه  به توجه با صرفاً »واقعي« و »قصوي« به روايت تقسيم مطلب، اين به توجه با

 ؛)76: 1384 پـور،   گنجـي ( نيست ممكن راوي، ذهني تخيل يا و بيروني واقعيت اساس بر آن
 روايـت  زيـرا . است پذير  تعريف روايت، راوي با داستان كُنش در تنها بندي  تقسيم اين بلكه
 ؛اسـت  قصـوي  تنهـا  خـوانش،  فضـاي  در و خواننـده  با كُنش در راوي، ذهن از گذر از پس
 خـوانش،  فضـاي  بـه  روايت مجراي از آن انتقال و داستان فضاي از رخدادها جدايي با يعني
 خواننـده  دسـت  بـه  قصـوي ـ   مبنـايي  چـه  و باشـد  داشـته  واقعـي  اييمبن داستان ـ چه از آنچه
 روايـي،  سـخن  و متن صورت به داستان از راوي، ذهن در كه است قصوي روايتي رسد، مي
 متفـاوت  هـم  از خـوانش  زمـانِ  و روايـت  زمـانِ  اغلـب،  چون حالت، اين در. است آمده در

 نيـز  و  مخاطـب   ذهنـيِ   سـاخت    رفژ دارد، راوي عنـوان   بـه  كـه  اختيـاري  بـا  نويسنده است،
 ،داسـتان  رنگ  پي چارچوب در او. گيرد مي كار به توأم صورت به را روايت متن ساخت رو

 ايـن  ماحصـل . كنـد   مي تفكيك »روايي  درون« و »روايي  برون«دستة  دو به را آن هاي رخداد
 كشـيدن  رونبيـ . يابـد  مي بروز متن در روايت سرعت صورت به كه است چيزي همان كار،
 روايـي  مـتن  گـرفتن  عـت سر باعث روايت، متن از ها آن حذف و داستان هاي رخداد برخي
 رهـا  خـود  خـودي  بـه  را هـا  رخـداد  ايـن  نويسـنده،  حـال  عـين  در. شـود  مي داستان به نسبت
 از خود نويسندگي هنر و سو يك از مخاطب ذهني خلّاقيت و ذهن بر تكيه با بلكه كند، نمي

 و گرفتـه  كـار  بـه  خواننـده  و خـود  بـا  همسو را متن يك خوانشي هايتظرفي ديگر، سويي
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 در روايـي  متن كه زماني كار، اين با. گرداند مي باز روايت متن به خوانش زمان در را ها آن
 هـاي  تصويرسـازي  از اسـت  اي  آميختـه  مخاطـب،  با تعامل در گيرد، مي قرار خوانش فضاي
 اسـترس  آهنگ، و لحن در فرود و فراز( خواننده يكالم هاي  تصويرآفريني نويسنده، ذهني
  .مخاطب محور خلّاقيت و ذهني پويانمايي نهايت در و)  ...و ها واژه

 همـين  فارسـي،  ادب روايـي  متـون  ساير به نسبت سعدي گلستان توفيق داليل از يكي
 كـالم  ايجـاز  عنوان تحت بيشتر كه است سخن در ديرش و تداوم مختلف حاالت كاربست
 در خـود  كـالم  مقصـد  عنـوان  بـه  را خواننـده  خلّـاق  ذهـن  سـعدي، . شود  مي شناخته سعدي
. يابد دست ها روايت واره  داستان به تصويرآفريني مجراي از خود تا گيرد  مي كار به گلستان

 داسـتان  در روايـي  سـخن  كـه  افتد مي اتفاق زماني درنگ، نيز، او هاي روايت در رو، اين از
 زمـان  حالـت   اين در . شود تفسير يا توصيف صرف سخن، زمان و باشد نداشته اي قرينه هيچ

 مقابـل  در حـذف  . پـذيرد  نمـي  صـورت  كُنشـي  هـيچ  واقـع  به و ايستد مي حركت از داستان
 داسـتان  و ندارد سخن زمان در اي قرينه هيچ داستان زمان آن در كه شود مي تعريف درنگ

 داسـتان  تـوالي  در پنهان و آشكار شكاف و شود مي رانده جلو به شتاب و سرعت حداكثر با
 حركـت  خود براي داستان زمان و مانده متوقف روايت زمان  حالتي، چنين در . نمايد مي رخ
 داسـتان  زمان از تر چشمگيري كوتاه نحو به متن، يا سخن از بخشي زمانِ  شتاب، در. كند مي

 صـرف  داسـتان  از طـوالني  يا دوره بيـان  براي روايي متن يا سخن از كوتاهي بخش و است
 نحـو  بـه  روايـي  مـتن  يـا  سخن از بخشي  آن، در كه است حالتي  واشتاب،  مقابل در  .شود مي

 از طـوالني  اي زنجيـره  يـا  بخـش  حالت، اين در  .باشد داستان زمان از تر طوالني چشمگيري
 سـازندة  اصرعن دربارة تفصيل به راوي و  يابد مي اختصاص داستان از كوتاهي لحظة به  متن،
 زمـان  بـا  داسـتان  زمان تعامل در  ها، واكُنش و ها كُنش  فضا،  شخصيت،: از اعم رخداد، يك

 آهنـگ   ضـرب  از فراوانـي  امكانـات   واشـتاب،  و شـتاب  قطب دو ميان در . پردازد مي روايت
 چكيـده،  در  .اسـت  صـحنه  نمايش و چكيده ها  آن ترين عام كه هست سخن و داستاني زمان

 از سخن زمان و شود مي بيان متراكم و فشرده گزارشي مبناي بر ها رخداد توالي و نديآي پي 
 و داسـتان  زمـان   آن، در كـه  اسـت  حـالتي   صحنه، نمايش  .بود خواهد تر كوتاه داستان زمان
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 را نمـايش  از اي صـحنه  راوي  گـويي  عبـارتي،  بـه  . رونـد  مي پيش هم پاي به پا روايت زمان
 شـده  هماهنـگ  سـخن  ديـرش  و داسـتان  ديرش آن در كه دهد مي رارق خواننده روي پيش
  ).138: 1389 پور،  قاسمي(  است

 ابتـدا  »بازرگـان  و سـعدي « روايـت  در :»بازرگـان  و سعدي« حكايت. 1. 2. 4
 و بنـده  چهل و داشت بار شتر پنجاه و صد: «هستيم بازرگان توصيف در راوي درنگ شاهد

 و گـاه  هاي شتاب كنار در كه بينيم مي بسيار روايت سير در درنگ، دست اين از ،»خدمتكار
 اسـت،  بسـته  كـار  بـه  جمـالت  قالـب  در سعدي كه شتابي حقيقت در. است نوسان در بيگاه
 و شـاخ  آن به توان مي كه نحوي به است، گسترش قابل گاه كه دهد مي شكل را هايي ايجاز
 در معمـوالً  تـازه  روايـت  ايـن . دكـر  خلـق  آن از داستان با همسو اي تازه روايت و داد برگ
 شـتابي  و حـذف  دليـل  همـين  به. است تجسم قابل و پذير  شكل خواننده ذهني ساخت ژرف
 از استفاده .كاهد نمي روايت استواري و قوام از است، كرده ايجاد خود كالم در سعدي كه
 بـر  در ار شـتابي  ،»گفـتن  پريشـان  هاي سخن از نيارميد شب همه« عبارت در »شب همه« قيد
 در آن گنجانـدن  و روايت به داستان از انتقال در ،»پريشان هاي سخن« حذف با كه گيرد مي

 كالم سوي دو ميان را مكثي »گفتن« فعل بردن كار به اما. است شده اعمال »پريشان« صفت
. دهد مي قرار بازرگان پريشان كالم به پرداختن آغاز را رفته كار به درنگ كه كند مي ايجاد

 آن، بر تكيه و پريشان صفت به التزام با آن، انتهاي تا روايت ابتداي همين از سعدي واقع، هب
 انتخـاب  بـا  راوي. اسـت  آورده نوسان به را قلم مكث، و حذف درنگ، و شتاب ميان مكرّر
 كار به را شتابي ،»است هندوستان به بضاعت فالن و تركستان به انبازم فالن« در »فالن« واژة
 تمـام  راوي». هندوسـتان  تا تركستان« عبارت بندي  واژه در است حذف بردارندة در كه برده

 در را توصـيف  همـين  ولـي  اسـت،  كـرده  توصـيف  وسـيع  جغرافيـايي  در را بازرگان ثروت
 عـين  در عبـارت  ايـن . خـورد  مـي  چشـم  به آن در پوشيده شتابي كه گنجانده موجز عبارتي
 نوعي است، هندوستان به بضاعت فالن و تركستان به انبازم فالن: يعني خود كلّيت در حال،

   .است داده جاي خود در توصيف قالب در را درنگ و واشتاب
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 قبـل  مشـابه  »ضمين فالن را چيز فالن و است زمين فالن قبالة اين«دربارة  بحث كليت
 خـوانش  سـرعت  كه داده قرار خواننده روي پيش را شتابي روايت از بخش اين ولي است؛

 در »اسـت « فعـل  گـذارن   اشـتراك  بـه  و نحوي هنجارگريزي از گيري  بهره. شود مي بسب را
 بـه  انبـازم  فـالن « در راوي كـه  بـرد  مـي  بـاال  را خـوانش  سـرعت  ناخواه خواه جمله، دو ميان

 گويي. زند مي باز سر آن از هنرمندانه شكلي به »است هندوستان به بضاعت فالن و تركستان
 زيرا دهد؛ قرار هم با دو اين سرعت مقايسه معرض در را انندهخو كه است آن پي در راوي

 جغرافيـاي  توصـيف  صـرف  را بيشـتري  وقت نيز بازرگان كه آيد برمي چنين روايت، متن از
   .است كرده خود تجارت وسيع

 تمايـل  كـه  تفـاوت  اين با هستند؛ واشتاب و شتاب از تلفيقي صحنه، نمايش و چكيده
 حكايـت  در. واشـتاب  سـوي  بـه  صـحنه  نمـايش  تمايل و است شتاب سوي به بيشتر چكيده
 بـا » پريشـان  هـاي  سـخن « عبـارت  در بـار  يـك   را بازرگان گفتار راوي، بازرگان، و سعدي
 توضـيح  بـه  بالفاصـله  و بـارديگر  اسـت.  شـده  روايـت  شـتاب  باعث كه كرده همراه حذف
 از گذشـته . اسـت  واشـتاب  بردارنـده  در خود، كه است پرداخته بازرگان پريشان هاي سخن
 فضـاي  از گيـري   بهـره  بـا  كـرده،  بيان وار چكيده را روايت اين كه حال عين در سعدي اين،
 دارم اسـكندريه  خـاطر  گفتـي  گاه« در همچنين .است زده رقم را صحنه نمايشِ گو، و  گفت
 »گفتـي  باز« عبارت دو ،»است مشوش مغرب درياي كه نه گفتي باز. است خوش هوايي كه
 توصـيف  و درنـگ  و واشـتاب  بـه  بالفاصله كه دارد بر در را حذف و شتاب، »گفتي گاه«و 

 واشـتاب  و شـتاب  پيونـد  عامـل » كـه « ربط حرف در نهفته مكث آن، در كه خورد مي پيوند
 از بخشي در خنثي شتاب صورت به را روايت زمان و داستان زمان پاي  به  پا رفتن پيش .است
 ديگرم سفري! سعديا«: كه بينيم مي صحنه نمايش قالب رد و بازرگان و سعدي وگوي  گفت
 كـدام  آن: گفـتم . بنشـينم  اي گوشه به خويش عمر بقيت شود، كرده آن اگر است، پيش در
  .»است؟ سفر

 ربـط  حـرف  مكـرّر  بـردن  كار به و خوانش سرعت در شتاب ايجاد با راوي ادامه، در
: آورد مـي  گـرد  بازرگـان  گويي  پريشان حول را داستان هم باز هم، به جمالت پيوند در ،»و«
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 به كاسة چيني آنجا از و دارد، عظيم قيمتي شنيدم كه چين، به بردن خواهم پارسي گوگرد«
 يمـاني  برد و يمن به حلبي آبگينة و حلب به هندي فوالد و هند به رومي ديباي و آورم روم
 روايـت  از را نيـز  خـوانش  تسرع و شتاب گيرد، مي آرام بازرگان كه زماني و...» پارس  به
 نمـايش  همـان  يعنـي  گنجانـد؛  مـي  داستان با روايت سرعت پايي  هم در را آن و گيرد مي باز

 كوتـاهي  سـخن،  اُفتـانِ  آهنگ. »بنشينم دكّاني به و كنم تجارت ترك پس آن از و: «صحنه
 و صـحنه  تلخـيص  حـذف،  از گيـري   بهـره  هـا،  گـزاره  پايان در افعال بردن كار به و جمالت
 انصـاف، « عبـارت  در روايـت را  آرام تـم  روايـت،  بـه  بخشـيدن  شـتاب  عين در گويي  موجز

 و درنـگ ( »نمانـد  گفتنش طاقت بيش كه گفت فرو چندان ماخوليا اين از) حذف و شتاب(
 و اي ديـده  كـه  هـا  آن از بگـوي،  سـخني  هم تو! سعدي اي: گفت« و يا در عبارت )توصيف
   .است شده ، موجب»اي شنيده

. اسـت  تأمـل  قابل نيز شود، مي بيان نظم قالب در كه سعدي پاسخ شده، ياد روايت در
 حـداكثر  در را روايـت  خواننـده،  و مخاطب با كُنش در و بازرگان خواستة اجابت با سعدي
 ايـن  از راوي ارمغـان . كنـد  مـي  خالصـه  بازرگـان  هـاي  گويي  پريشان حذف و ممكن شتاب

 عبـارتي  بـه . اسـت  »آسـا  بـرق  داسـتانِ « عنـوان  تحـت  نويسـي   داستان از نويني شيوة رهگذار،
 ارجـاع  اصـلي  روايـت  بـه  منظـوم  صـورت  به را ها روايت برخي گلستان، در سعدي: گوياتر

  .است بررسي و بحث قابل آسا برق داستان صورت به منظوم هاي روايت اين دهد كه مي
ــت. 2. 2. 4 ــاعر« رواي ــر و ش ــداي در: »دزدان امي ــت، ايــن ابت ــا راوي رواي  ب

 ايـن  از و كنـد  نمـي  روايـت  را آن رخدادهاي و داستان زمان از بخشي حذف، از گيري  بهره
 در را رونـد  ايـن . آورد مـي  وجـود  بـه  داسـتان  زمـاني  تـوالي  در را آشكاري شكاف طريق،
 در بـه  ده از و كننـد  بـر  او از جامـه  تـا  فرمـود : «كنيم مي مالحظه نيز روايت ديگر هاي بخش
 سطور در روايت شتاب ».افتادند وي قفاي در سگان. رفت    همي سرما به برهنه مسكين. كنند
 بيـان  متـراكم  و فشـرده  گزارشـي  گونـة  بـه  و چكيـده  صورت به را روايي سخن شده، گفته
  است. تر كوتاه داستان زمان از سخن حجم يا زمان آن، در كه كند مي
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 اميـر،  گفتـار  مقـام  در و اينجـا  در ،»كننـد  در بـه  ده از و كننـد  بر او از جامه تا فرمود«
 رسـيده  وار گـزارش  گـويي   چكيـده  تنها به صحنه، جزئيات حذف و داده رخ صحنه نمايش
 رخـداد  حـذف  حـد  تـا  شـتاب  كـه  بينـيم  مي افكنيم، نظر بعدي رخداد به چنانچه ولي. است
 رماسـ  بـه  برهنـه  مسـكين « در. اسـت  رفتـه  پـيش  اميـر  فرمـان  بـه  عمـل  و شـاعر  كردن بيرون
 شـده  اعمـال  »رفـت « فعـل  براي »همي« پيشوند با روايي سخن در گويي  چكيده ،»رفت همي
 در كند، دفع را سگان و دارد بر سنگي تا خواست. افتادند وي قفاي در سگان«نيز در . است
 تنهـا  راوي آن، در كـه  شود مي ديده شتاب و گويي  چكيده ،»شد عاجز. بود گرفته يخ زمين

 در شخصـيت  ارادة بيـان  در »تـا « حـرف  آوردنماننـد:   زبـاني  هـاي  قابليـت  از گيـري   بهـره  با
 كند مي تعديل را شتاب اين ،»دارد بر سنگي »تا« خواست« ،...»جامه »تا« فرمود: «هاي عبارت

 از. كنـد  مـي  كـم  خـوانش،  سـرعت  از تنهـا  بلكه كاهد، نمي روايت سرعت از باره اين در و
 علّت بيان در توصيف و درنگ خود، نوبة به ،»بود گرفته يخ زمين در« عبارت ديگر، سويي
 كـه  ديگـري  واشـتاب . زنـد  مـي  رقـم  شـتاب  درون از را واشتابي كه است شاعر شدن عاجز
 خـود،  بـا  شـاعر  وگـوي   گفـت  در كـه  است صحنه نمايش نوع از كرد، اشاره آن به توان مي

 و ،»بسـته  را سـنگ  و انـد  گشاده را سگ اند،  مردمان زاده  حرام چه اين گفت: «شود مي ديده
  .است پاياپاي روايت و داستان سرعت آن در

 بـه  داسـتان  از انتقـال  در »خنديـدن  و شـنيدن  ديـدن، « افعـال  همزمـاني  روايت، اين در
 شـده  بيـان  هـم  از فاصله با روايي، سخن در زمان بودن خطّي دليل به  و رفته ميان از روايت
 از اميـر « منظـر،  ايـن  از. كاهـد  مـي  داستان به نسبت روايت شتاب و سرعت از خود كه است
 بوده امير واكنش و حاالت در درنگ و توصيف بردارندة در ،»بخنديد و بشنيد و بديد غرفه
 اسـتفاده  با كه را اشخاص مستقيم گوي و  گفت از استفاده .است واشتاب از نوعي باز هم كه
 زمـاني  واشـتاب  ترتيـب،  ايـن  بـه  و آيد مي در نمايش از اي صحنه صورت به روايت آن، از

: گفـت «: يافت توان مي دزدان امير و شاعر گوي و  گفت و روايت مياني هاي بخش است، در
 مـن  رضـينا . فرمـايي  انعـام  اگـر  خـواهم  مي خود جامة: گفت بخواه، چيزي من از حكيم اي

 در. »مرسان شَر ت،نيس اميد تو خير به كسان / مرا خير به آدمي بود اميدوار. بالرّحيل نوالك
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 مزيـد  او بـر  قباپوسـتيني  و فرمود باز جامه و آمد رحمت او بر را دزدان ساالر«: روايت پايان
 روايـت،  ايـن  در. اسـت  شـده  اعمـال  گـويي   چكيـده  صـورت  به شتاب ،»چند درمي و كرد

دارنـدة   بـر  در خـود  كـه  عبـارات  ميـان  پيونـد  در ،»و« ربـط  حـرف  از گيـري   بهـره  با سعدي
 بـه   خـوانش  سـرعت  قالـب  در را روايـي  سخن سرعت و شتاب هستند، داستان از رخدادي
  .است كرده منتقل خواننده
 بـه  بسـته  روايـت،  سرعت خيز و اُفت :»الصوت كريه خطيب« روايت. 3. 2. 4
 حجـم  اگـر  حال، اين با. بود خواهد مفيد داستان حجم نيز و راوي نگاه در رخدادها اهميت
 پـي  در را نويسـي   جويـده  نـوعي  روايـت،  جـاي   جاي در شتاب از ستفادها باشد، زياد داستان
. اسـت  آور  مـالل  نيـز،  واشـتاب  از مكـرّر  اسـتفاده  و كـم  حجـم  مقابـل،  در و داشت خواهد
 شـتاب  اصلي روايت بستر در را ها آن خُرد، هاي روايت اهميت داشت نظر با راوي بنابراين،

 در. گـذارد  وامـي  شـتاب  بـدون  و خنثـي  فضايي در اي كاهد، مي ها آن شتاب از يا بخشد، مي
 هـاي  روايـت  در .شـود  مي آن خوانش بخشي  لذّت و روايت پويايي باعث عامل اين نوشتار،
 چكيـده . بيفزايـد  روايت سرعت بر رخداد كردن خالصه با تا است كوشيده راوي گلستان،

 خـالل  در امـا  ت.اس شده آن شتاب موجب خود كه خورد مي چشم به روايت جاي  جاي در
 محـوري  چكيـده  و گـويي   خالصـه  كـه  خـورد  مـي  چشـم  بـه  نيـز  واشتاب فضاهاي روايت،
  .است كرده تعديل را راوي نگارش شيوة و خارج گسيخته افسار صورت از را، ها  روايت

 األصـوات  أنْكَرَ إنّ« آيت يا اوست، الحان پردة در البين  غراب نعيب گفتي« عبارت در
 شتاب از خطيب، صداي بر تأكيد با راوي كه است رفته كار به توصيفي نگدر ،»او شأن در
 سـرعت  كاسـتن  جهـت  در رفته، كار به اغراق بخش، اين در. است كاسته روايت سرعت و

 سـرعت  تـا  شـود  مـي  باعـث  كـه  است روايت چارچوب در داستان كردن ملموس و روايت
  كنيم. تلقّي داستان از كمتر را روايت

 چنـد  يـا  روز چنـد  كـه  گرفتـه  بهـره  داستاني بيان براي شتاب از وايت،ر اين در راوي
 بـه  و سـطر  يـك  در را مـدت  ايـن  تمـام  وي،. اسـت  شـده  شـامل  را بيشتر مدتي يا و ساعت
 را اذيـتش  و كشـيدند  مـي  بليـتش  داشـت  كـه  جـاهي  علّـت  بـه  قريـه  مردم: «چكيده صورت



 31   ژنت يزمان يةنظر اساس بر گلستان از  تيحكا چند يبررس

 

 روايـت،  رخدادهاي به نسبت كه حال عين در راوي. است كرده بيان ،»ديدند نمي مصلحت
 سـرعت  از ،»داشـت  نهـاني  عـداوتي  او با« اينكه آوردن با و برد مي كار به درنگ و واشتاب
 كاهـد.  مـي  ،»بودش آمده پرسش به باري اقليم، آن خطباي از يكي« عبارت در روايي سخن

 شـتاب  جزئيـات  حـذف  بـا  اسـت،  خُـرد  روايـت  يـك  خود، كه را مذكور روايت همچنين
   .بخشد مي

 حـذف  بـا  ابتـدا  راوي: گفـت  بايـد  شـده،  يـاد  روايـت  پيرامون بحث در ترتيب اين به
 توصـيف  با بالفاصله ولي برد، مي كار به خود بيشينة حالت در را شتاب دوم، خطيب خواب
 تأكيـد  بـا  را داسـتان  اصـلي  هسـتة  تـا  گيـرد  مي پس باز را شتاب اين و كرده درنگ خواب،
 مسـتقيم،  گـوي  و   گفـت  از اسـتفاده  با نوعي به راوي خطيب، دو ميان مكالمة در. كند همراه
» نـوعي  به« روي اين از. دهد مي قرار خواننده روي پيش نمايش از اي صحنه مانند را داستان

 به راوي حضور و نيست اشخاص ميان مستقل كامالً صورت گو به  و      گفت اين كه گوييم مي
 زمـان  و گاهشمارانه زمان توان مي حال، اين با. است شهودم ميان اين در سوم شخص عنوان
 نـوعي  به و ثابت روايت شتاب حالت، اين در. كرد فرض برابر و يكسان را ها رخداد روايت

 بـا  همچنـين . هستيم رو  روبه معيار و خنثي شتاب با ما عبارتي به. است يكسان داستان زمان با
 اين توان مي اصلي، روايت ميان در خُرد روايتي عنوان به دوم، خطيب خواب گرفتن نظر در

 در. دانست بيشتر داستان سرعت از را روايت سرعت و كرد تلقّي شتاب داراي نيز را روايت
 سـرعت  و بـود  شـاهد  را خنثي شتاب شود مي نيز ،»بينديشيد لختي خطيب« در و ديگر جايي
 برانگيـز  تأمـل  باب اين در كه يا نكته اما. گرفت نظر در يكسان را روايت سرعت و داستان
 صــورت بــه را آن اگــر چراكــه ؛اســت الصــوت  كريــه خطيــب كــردن توبــه رخــداد اســت،
 يـك  صـورت  بـه  را آن اگـر  نـدارد. ولـي   شتابي داستان برابر در بگيريم، نظر در گو و گفت
 سـرعت  گرفتـه،  صـورت  آنـي  تصـميمي  صورت به چون بگيريم، نظر در داستان از رخداد
  .هستيم روبرو واشتاب با ما و است كمتر داستان از روايت

رابطـة   بيـانگر   و زمـاني  اي مؤلفـه  عنوان به »بسامد« از ژنت، از پيش تا :بسامد. 3. 4
 ميـان  در سـخني  متن، در رخداد روايت تعداد و داستان در رخداد تكرار دفعات تعداد ميان
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 حـذف  بـا  كـه  اسـت  ذهني ساختي بر ر،تكرا و شود مي تكرار مشمول » بسامد«  بنابراين،  .نبود
 حاصـل  اتّفاقـات  سـاير  بـا  اتّفاق آن مشترك هاي  ويژگي حذف نيز و اتّفاق هر هاي مشخصه

  ).79  :1387  كنان،  ريمون( شود مي
 صـورت   بـه  را هـا  پديـده  تكـرار  نحوي،  گريزي هنجار مانند به چنانچه سخن، اين در 

: كـه  رسـيم  مي باره  اين در ژنت نظر نقطه به يم،كن تعريف كامل  همگوني و ناقص  همگوني
 چراكـه  نيسـتند،  پـذير  تكـرار  جهـات  تمـام  از متن يك از شده  تكرار اي تكّه نه و رخداد نه«

 تغيير نيز را آن معناي ناگزير به كه دهد مي  قرار متفاوت بافتي در را آن رخداد، جديد مكان
 همگـوني  تـوان  نمي روايي يا و داستاني وندر يك در ترتيب اين به). 80:همان( »داد خواهد
 بيشـتري  ابعاد و است فضامند متن، زمان با قياس در داستان زمان زيرا. داشت انتظار را كامل
 همگوني از تكرار هم اين  باز باشد، شده تكرار ابعاد از شماري در روايت اگر اين بر بنا. دارد

 پسـماند  پديـدة  عنـوان   بـه  واقـع  عـالم  در تـر آنچـه   گويـا  عبـارتي  بـه . نيست برخوردار كامل 
)residnal (خورد مي چشم به نيز روايي بسامد مقولة در شود، مي تعريف .  

  بسـامد « و »مكرّر  بسامد « ،»مفرد  بسامد «: است نوع سه ژنت، شناسي   روايت در »بسامد«
 اتّفـاق  اربـ   يـك  آنچـه  گفـتنِ  بـار   يك  .داراست را خود خاص تعريف يك هر كه  ؛»بازگو
 اسـت. » مفـرد « نـوع  افتـاده،  اتّفـاق  بار چند كه رخدادي از باره چند روايت يا و است افتاده
  بـه  كـه  رويـدادي  گـويي  بـاز  است؛» مكرّر« نوع  افتاده، اتّفاق بار يك آنچه بارة  چند روايت
 يـده نام بسـامد   »بـازگوي « نـوع  شـود،  مي نقل بار  يك تنها ولي افتد مي اتّفاق مستمر صورت

 سـعدي  هـاي  روايت كه دهد مي نشان سعدي، گلستان در ها  بسامد اين انواع بررسي. شود مي
 بـراي  گـاه  تكـرار،  ايـن . نيسـت  تهـي  تكـرار  از دارد، گويي  گزيده در او كه اهتمامي همة با

 حـال،  اين با. است ها شخصيت رفتار بر تأكيد براي گاه يا و خُرد هاي روايت كردن برجسته
 بخـش،  ايـن  در. نباشد روايت انگيزي  مالل باعث رخدادها تكرار تا بوده آن بر سعدي سعي
 نشـان  جـدول  صـورت  بـه  ايـم،   داده قـرار  بحـث  مـورد  تـر   پيش كه هايي روايت در را تكرار
  .دهيم  مي
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   »بازرگان و سعدي« حكايت  
 چندان ماخوليا اين از انصاف/ گفتنپريشانهايسخنازنيارميدشبهمه 
 است، پيش در ديگرم سفري سعديا/ نماند گفتنش طاقت بيش كه گفت وفر
 ترك پس آن وز/ بنشينم اي گوشه به خويش عمر بقيت شود، كرده آن اگر

  .بنشينم دكّاني به و كنم تجارت

 مكرّر

وع
ن

 
مد

بسا
 

/ خدمتكار و بندهچهل و داشت بارشترپنجاهوصدكهشنيدمرابازرگاني 
 .درآورد خويشتن حجرة به مرا جزيرة كيش در شبي

 مفرد

 اين( اي؛ شنيده واي ديده كه ها آنازبگويسخنيهمتوسعدي،اي:گفت 
 به بوده، مكرّر كه سعدي هاي شنيده و ها بارة ديده يك بيان در بسامد، نوع
 ).است رفته كار

 بازگو

 
  »دزدان امير و شاعر« حكايت

 همي سرما به برهنه مسكين/ كننددربهدهزاوبركننداوازجامهتافرمود 
 رضينا /فرمود باز جامه/ فرمايي انعام اگر خواهم مي خود جامة گفت:/ رفت
 اميد تو خير به مرا كسان، خير به آدمي بود اميدوار / بالرحيل نوالك من

 .مرسان شر نيست

شباهت
وع

ن
 

مد
بسا

 

/  كنند در به ده از/بگفت وا بر ثناييو/ رفتدزداناميرپيششعراازيكي 
/ كند دفع را سگان و بردارد سنگي تا خواست/ رفت همي سرما به برهنه مسكين
 چند. درمي و كرد مزيد او بر پوستيني قبا/  آمد رحمت او بر را دزدان ساالر

 مفرد

 مكرّر .بستهراسنگ/بودگرفتهيخزميندر  
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  »الصوت  كريه خطيب« حكايت
 نعيب گفتي/پنداشتي آواز خوشراخودالصوتكريهخطيبي 

/ او شأن در األصوات أنكر إنّ آيت يا/  اوست الحان پردة در البين  غراب
 كه شد معلوم/  فارس اصطخر يهد شغب له ابوالفوارس، الخطيب نهق اذا

 بليتش داشت كه جاهي علّت به قريه مردم /دارم ناخوش آواز
 رنج. در من خواندن بلند از خلق و دارم ناخوش آواز/ كشيدند مي

 مكرّر

وع
ن

 
مد

بسا
 

 بيهوده فريادو پنداشتي آواز خوشراخودالصوتكريهخطيبي 
 كه ديدمي چنان/ اوست الحان پردة در البين  غراب نعيب گفتي /برداشتي

 .راحت در تو انفاس از مردمان و بود خوش آواز را تو

 شباهت

 به باري داشت، نهاني عداوتي اوباكهقليماآنخطبايازيكيتا  
 كز كردم توبه /باد خير ام  ديده خوابي را تو گفت. بودش آمده پرسش

 .آهستگي به مگر نگويم خطبه پس اين

 مفرد
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  گيري  نتيجه
 امـا  نيايـد،  شـمار  بـه  نـو  اي مقولـه  »شناسـي   روايـت « سـاختارگرا،  نقـد  در است ممكن

 در را بكـري  گاه و تازه زواياي خود گر جو  و  جست و دقيق ديد با روايت عرصة پرداز  نظريه
 يـك  كاربست چه آن ميان، اين در. دهد مي قرار ما روي پيش و شناسانده ها روايت ساختار
 اختيـار  در ادبـي  اثـر  خـالق  كه است ابزارهايي كند، مي متمايز هم از ادبي متون در را نظريه
 ها آن از خود زبان بر حاكم ادبي هاي هنجار تأثير تحت دهنويسن كه ابزارها اين. است داشته
 اثـر  يـك  بـا  رويـارويي  در آن تكميـل  گـاه  و نظريه يك بيشتر شناخت باعث زند، مي گريز
  . ددگر مي ادبي

 خودنمـايي  جهـان،  مطـرح  آثار زمرة در فاخر اثري عنوان  به ديرباز از سعدي گلستان
 رفتـه  كـار  به »ايجاز«. يافت آن هاي حكايت در توان مي را ژنت نظرية هاي مؤلفه كه كند مي
 منظر، اين از. است ژنت روايي  زمانْ نظرية  با آن تعامل و بحث در اصلي عنصر گلستان، در

 هـاي  آهنـگ  ضـرب  و واشـتاب  شـتاب،  سـنجيدة  و جـا  به بردن كار به با گلستان در سعدي
 در خلَـل  و گسسـتگي  از را تروايـ  هنرمندانـه،  شـكلي  بـه ] واشتاب شتاب،[ بازة در موجود
 ما ها، روايت خالل در رفته كار به منظوم سخن در تأمل اساس، اين بر. است رهانيده محتوا،

 عبـارتي  بـه . كنـد  مـي  مواجه »آسا برق داستان« عنوان تحت نويسي  داستان از نويني شيوة با را
 و شـده  ظـاهر  گـر روايت شخصـيتي  صورت به گلستان، هاي روايت برخي در سعدي گوياتر،
 هـاي  روايـت  ايـن  كـه  دهـد  مـي  ارجـاع  اصلي روايت به منظوم صورت به را چكيده روايتي
   .است بحث قابل آسا برق داستان صورت به منظوم

 هـاي  داسـتان  كـه  ندارد را اين حوصلة و وقت ذوق، كس همه كه توجه اين با سعدي
 بـه  ببـرد،  لـذّت  آن از و فهمـد ب و بخوانـد  طـوالني  روايتـي  قالـب  در را اجتمـاعي  و تعليمي
 پسـند  و ذوق نيـاز،  شـيوه،  ايـن  بـا  و آورده روي گلسـتان  در نويسـي   چكيده و گويي  گزيده

 اي مقولـه  بـا  را مـا  سـعدي  همچنين. است نداشته دور نظر از اعصار تمامي در را خوانندگان
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 است باب اييه المثل  ضرب و ها گفتار آن در كه كند مي روبرو »روايت دنياي« عنوان تحت
  .خواند مي و بيند مي را ها آن بار اولين براي مخاطب و است راوي خود ها، آن خالق كه

 گاهشـمارانة  نظـم  تـا  هسـتيم  نـاگزير  گلسـتان،  در ژنت روايي  زمانْ هاي  مؤلفه پيرامون
 هـم  از جدا طور به را دو اين زماني، ترتيب و نظم بحث در و كرده مجزا را منطقي و طبيعي

 داشـت  آن بـر  را ما داشتيم رو پيش روايت هر در كه متفاوتي هاي رفت پي نيز. كنيم رسيبر
 رخـداد  و روايـي   بـرون  رخـداد . بگيـريم  بهـره  »خُـرد  روايـت « و »مادر روايت« تعريف از تا

 و داسـتان  سـرعت  و زمان تفاوت تبيين در تواند مي كه هستند ديگري تعاريف روايي،  درون
 اي مقالـه  در ايـن  از پـيش  كـه  شباهت بسامد ها، بسامد بررسي در. شود گرفته كار به روايت
 راهگشـا  روايـي  هـاي  بسـامد  بهتـر  تبيـين  در است، رفته كار به» روايت و زمان« عنوان تحت
 پديـدة  بـا  را مـا  روايـت  زمـانِ  برابـر  در داسـتان  زمان بودن فضامند رهگذار، اين از. گرديد
 هـاي  رخـداد  تكـرار  در كامـل  همگـوني  آن، به توجه با كه سازد مي آشنا روايت در پسماند
  . است ممكن غير امري روايت
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